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NOTA SOBRE PEC’S DA PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA
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CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL:
Defensor Público do Estado do Espírito
Santo.
Como acertadamente decidiu o Supremo Tribunal Federal o ponto de
partida da prisão em razão de condenação definitiva é o trânsito em julgado da
ação penal. E ponto final, a assertiva é indiscutível.
Tamanha a proteção conferida à presunção de inocência pela Constituição
Federal de 1988, que sequer é admitida em nosso processo legislativo a tramitação
de proposta de emenda constitucional em sentido contrário, para admitir-se a
prisão por condenação definitiva quando ainda pendente a possibilidade de
interposição de recurso.
A definição de coisa julgada é clássica e universal, dogmática mesmo. Coisa
julgada é o efeito que torna a decisão irrecorrível. Se cabível recurso, não há o
trânsito em julgado. Pois todos os recursos previstos no ordenamento processual
podem importar na modificação da decisão. Assim, não pode a lei nova ou proposta
de emenda dizer que o trânsito em julgado seria considerado a partir da
condenação em 2º grau, se ainda cabível qualquer irresignação recursal.
Estabelecer expressamente apenas o efeito devolutivo para o recurso
especial e extraordinário não muda nada. A regra do texto constitucional é a
liberdade, o vício de inconstitucionalidade subsistirá. Pois, como dito, não há a coisa
julgada. Prisão provisória é outra história.
Neste sentido:
“A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte
(redundantemente chamado de "originário") não está sujeita a
nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal,
porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já
as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e
eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem
constitucional. Daí a necessária obediência das emendas
constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.
[ADI 2.356 MC e ADI 2.362 MC, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 25-112010, P, DJE de 19-5-2011.]
6
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ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, P, DJ de 18-3-1994”.
Mudar radicalmente nosso sistema processual para que exista apenas uma
instância recursal, do juiz de 1º grau para o tribunal local, de modo que quaisquer
discussões futuras ao STF e ao STJ aconteçam através de ações de impugnação
autônoma, não impedirão a possibilidade de liberdade do acusado condenado
“definitivamente” em 2ª instancia.

Confira-se:
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Neste último caso teremos a coisa julgada, mas não a coisa soberanamente
julgada. Ou seja, cabível ainda a rediscussão/revisão da causa, mesmo através de
ação de impugnação autônoma, o condenado poderá manejar os institutos da
tutela cautelar e da tutela antecipatória. Como acontece nas revisões criminais e nas
ações rescisórias e na querela nullitatis insanabilis do processo civil. Não
vislumbrando os requisitos da prisão provisória, avistando o bom direito deduzido
pelo acusado (possível ferimento da lei federal, da Constituição, súmula vinculante
ou tema repetitivo, nada impedirá o Relator do STJ e do STF ordenar a liberdade do
acusado na tramitação dessas ações de impugnação autônoma (poder geral de
cautela/antecipação dos efeitos da tutela). Igualmente ao que já acontece nos casos
de liminar em sede de (ação de) Reclamação Constitucional.
5

“RECLAMAÇÃO. FIANÇA CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 1. Tendo esta Corte, no julgamento do
HC 77.524, concedido fiança ao condenado, para defender-se solto
até o trânsito em julgado da decisão condenatória, não se justifica a
execução provisória determinada pela Vara das Execuções Penais, a
pretexto do efeito simplesmente devolutivo do recurso especial ainda
não julgado. 2. Reclamação julgada procedente”. (STF, 2ª Turma, Rcl
2690/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie julg. 24.08.2004, DJU 10.09.2004).
Reputaria perigoso ao Estado de Democrático de Direito a criação de ações
de impugnação autônoma, notadamente em matéria penal, retirando do Relator do
STJ e do STF a possiblidade de conceder tutela cautelar ou antecipatória, quando
presentes seus requisitos legais. A demora natural dessas ações – que viriam aos
milhares em verdadeira enxurrada – esvaziaria por completo seu significado, pois
as tornariam praticamente inócuas, quando o único provimento jurisdicional
possível fosse o acórdão final, vedando toda e qualquer decisão monocrática ou ad
referendum do colegiado.
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A POSSÍVEL APLICAÇÃO DO PLEA BARGAINING NO PROCESSO PENAL
BRASILEIRO
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DÉBORA DAYANE DE CARVALHO SILVA:
Graduanda do curso de Direito do Centro
Universitário Santo Agostino – UNIFSA –
Teresina-PI.
GUSTAVO LUÍS MENDES TUPINAMBÁ RODRIGUES [1]

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo a análise da viabilidade da aplicação
do Plea Bargaining no sistema processual penal brasileiro, observando os dois
posicionamentos a respeito do assunto. A aplicação desse instituto deriva inúmeros
questionamentos, pois se de fato for implementado, o acusado, juntamente com o
Ministério Público terão a possibilidade de fazer um acordo sobre a pena do crime
cometido, porém, isso só ocorre em casos em que o crime tenha sido praticado sem
violência ou grave ameaça e a pena não ultrapasse oito anos de reclusão. Partindo
desse princípio, de acordo com a metodologia utilizada do tipo pesquisa descritiva,
bibliográfica e qualitativa, foi possível verificar ainda, que de acordo com o projeto
de lei 8.045/2010, esse acordo deve acontecer até o recebimento da denúncia.
Desta maneira, o presente artigo concluiu que há viabilidade em sua aplicação,
observando todas as suas nuances.
Palavras-chave: plea bargaining, acusado, viabilidade.
ABSTRACT: This study aims to analyze the feasibility of applying Plea Bargaining in
the Brazilian criminal procedural system, observing both positions on the subject.
The application of this institute raises numerous questions, because if actually
implemented, the accused, along with the prosecutor will have the possibility to
make an agreement on the penalty of the crime committed, but this only occurs in
cases where the crime has been practiced without violence or serious threat and the
penalty does not exceed eight years in prison. Based on this principle, according to
the methodology used, such as descriptive, bibliographic and qualitative research,
it was also possible to verify that, according to the bill 8.045 / 2010, this agreement
must happen until the receipt of the complaint. Thus, the present article concluded
that its application is feasible, observing all its nuances.
Keywords: plea bargaining, accused, viability.
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Sumário: 1 Introdução. 2 Plea Bargaining: Origem e Desenvolvimento do Modelo
Americano. 3 O Plea Bargaining Consoante o Projeto de Lei 8.045/2010. 4 Possíveis
Violações a Princípios Constitucionais com a Introdução do Plea Bargaining no
Processo Penal Brasileiro. 4.1 Vantagens e Desvantagens da Aplicação desse
Instituto no País. 5 Conclusão. 6 Referências.
1. INTRODUÇÃO
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O Plea Bargaining é um instrumento de negociação de origem americana
que busca resolver conflitos através de acordos, dessa forma, o acusado e o
Ministério Público, podem negociar a pena para determinado crime. Esse instituto
faz parte do sistema jurídico Common Law, ou seja, um sistema jurídico em que sua
principal fonte, é o costume.
O sistema adotado no Brasil é o Civil Law, onde toda aplicação de pena é
regida por uma legislação própria, sendo a fonte primordial do direito, onde o
costume, em apenas alguns casos, torna-se fonte secundária. A introdução desse
instituto vem sendo amplamente discutida no país, em especial, através do projeto
de lei 8.045/2010, em seu artigo 283. De acordo com esse artigo existe a
possibilidade do acusado, até o 5recebimento da denúncia, fazer um acordo sobre a
pena do crime cometido, desde que o delito não tenha sido praticado com violência
ou grave ameaça e sua pena não ultrapasse oito anos de reclusão.
Desta forma, o objetivo geral deste artigo, é a discussão sobre a viabilidade
de sua aplicação no sistema penal brasileiro, visto que o Plea Bargaining, decorre
de um sistema jurídico diferente, e ainda, analisar as vantagens e desvantagens
dessa aplicação sobre a óptica constitucional.
2. PLEA BARGAINING:
AMERICANO.

ORIGEM

E

DESENVOLVIMENTO

DO

SISTEMA

O Plea Bargaining, termo derivado do inglês, que significa, (pleito de
barganha, justiça negociada), é um instrumento processual penal que surgiu nos
Estados Unidos, por volta do século XIX. Historicamente, esse instituto não teve sua
aplicabilidade por meio de uma legislação, como ocorre no Brasil. Esse instrumento
surgiu de maneira informal. Eram feitos através de acordos, onde as próprias partes,
de maneira consensual, decidiam sobre a lide, a fim de evitar que o processo se
prolongasse.
Segundo Queirós Campos(2017), em um primeiro momento, a análise do
instituto deve começar pelo escopo da tradução, já que se trata de uma palavra de
origem inglesa. O referido instituto é definido por um conjunto de duas palavras, a
9
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primeira delas é “Plea” que em uma tradução interpretativa, ad intentio, significa
declaração e a segunda é “Bargain” ou “Bargaining” significando barganha, negócio.
Portanto, de plano, já podemos identificar que há uma ideia, no Plea Bargaining, de
uma declaração que resulta em uma barganha, uma negociação ou acordo,
conforme aduz Rafael Luiz(2007):
A ideia de plea é a de resposta, ou seja, declaração do réu,
traduzindo-se a célebre frase dos julgamentos anglosaxônicos: How do you plea, ou seja, “Como o réu se declara
diante de determinada acusação”. (LUIZ, 2007, p.9)
De uma maneira mais técnica, pode-se dizer que o Plea Bargaining é uma
ferramenta utilizada entre o polo ativo e polo passivo da situação jurídica, para
resolver o conflito de maneira mais simples, sem que seja necessário a sua discussão
em um longo processo penal. Com esse acordo, o acusado visa à diminuição da
pena, pois caso se submetesse ao julgamento, poderia ter uma condenação
superior com relação a pena acordada.
O direito processual penal americano adota para o seu sistema, o direito
consuetudinário, ou seja, direito propriamente derivado dos seus costumes, não
passando por um processo formal de criação das leis, diferentemente do que ocorre
no Brasil. Outra grande diferença, é que lá é utilizado o sistema acusatório, onde a
mesma pessoa que acusa, defende e julga o réu.
De maneira geral, contudo, pode-se apresentar, com Chemerinsky e
Levenson (2008, pp. 5-11), uma espécie de passo-a-passo do procedimento criminal
mais comum, dar-se início com a prisão do infrator, seguida do oferecimento da
denúncia, que deve conter a demonstração de justa causa, submetida à apreciação
de um magistrado. Logo em seguida, é designada uma data para comparecimento
do acusado perante o juiz, para que tenha ciência das acusações a ele imputada, e
advertido de seu direito a ser assistido por sua defesa, bem como a possibilidade
de ser solto com o pagamento de uma fiança.
Em seguida, quando a acusação for formalizada contra o denunciado, ela é
submetida à análise pelo Grande Júri, que ouvirá em audiência, todas as provas
apresentadas pela acusação e decidirá se há justa causa para que o réu vá a
julgamento. Caso aceite a acusação, o Grande Júri faz o que, nos Estados Unidos da
América, denomina-se “indiciamento”, fixando as acusações que devem ser levadas
a julgamento.

10
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Ao concluir essa etapa, o denunciado é chamado para uma nova audiência,
onde será indagado se vai se declarar culpado das acusações ou inocente, além de
advertido sobre as acusações. A corte, então, irá agendar uma data para
julgamento, dentro de padrões constitucionais de rápido julgamento.
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Chega então, a fase de confronto da prova, na qual cada parte procura
examinar as evidências que seu adversário pretende utilizar no julgamento. Nesta
etapa, as partes costumam apresentar petições sobre uma infinidade de temas,
como por exemplo, a supressão de todas as provas obtidas de maneira ilícita, dentre
outras possíveis nulidades do procedimento.
Antes do julgamento, pode ocorrer o chamado plea bargaining, que consiste
em um processo de negociação entre a acusação e o réu e seu defensor, podendo
culminar na confissão de culpa (guilty plea ou plea of guilty) ou no nolo contendere,
através do qual o réu não assume a culpa, mas declara que não quer discuti-la, isto
é, não deseja contender. Costuma-se mencionar que cerca de 90% (noventa por
cento) de todos os casos criminais não chegam a ir a julgamento.
Por meio da plea bargaining, o Estado pode oferecer uma redução das
acusações ou da sanção a ser aplicada
na sentença em troca da confissão de culpa
5
por parte do acusado.
Se o acusado decide confessar a culpa, deve ser agendada uma audiência
para que ele manifeste sua decisão perante um magistrado. A confissão de culpa,
ao mesmo tempo que é uma admissão de cometimento do delito se torna uma
renúncia aos direitos que ele teria caso decidisse ir a julgamento. Por essa razão, na
audiência, o juiz deve advertir o acusado sobre seus direitos à assistência por
advogado, à produção de provas, a ir a julgamento e à não-autoincriminação,
dentre outros. Também deve-se avaliar a voluntariedade da decisão, para que não
haja nenhum tipo de coerção, a fim invalidar a confissão. Apenas caso a decisão do
réu seja consciente e voluntária é que o juiz aceitará sua confissão de culpa, caso
venha haver a certeza de que houve manipulação da confissão, o acordo não deve
prosperar.
Já o nolo contendere, por sua vez, possui o mesmo efeito da confissão de
culpa, ou seja, o réu será imediatamente sentenciado no âmbito criminal. A única
diferença se dá, é que, enquanto a guilty plea serve igualmente de confissão no
campo da responsabilidade civil, o nolo contendere não produz qualquer efeito
sobre eventual ação civil de reparação dos danos causados pelo crime.
A 6ª Emenda à Constituição norte-americana prevê o direito ao julgamento
pelo júri para todas as infrações graves, definidas pela Suprema Corte como aquelas
11
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passíveis de punição com prisão superior a 6 (seis) meses. As partes, entretanto,
podem optar por levar o caso a um juiz singular, renunciando a seu direito
constitucional.
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Se o acusado for condenado pelo júri, ele será sentenciado pelo juiz togado,
normalmente em uma audiência própria para a leitura da sentença.
Contra a sentença de condenação, o acusado pode apresentar apelação,
incumbindo-lhe provar que não teve um julgamento justo, ou que a prova era
insuficiente para sustentar o veredicto condenatório do júri. Paralelamente, o réu
também pode invocar violações constitucionais através de uma petição de habeas
corpus.
Para os fins desta presente pesquisa, entretanto, interessa examinar uma fase
específica desse iter procedimental, qual seja, o processo de plea bargaining, que
nos ensinamentos de Levenson (2008):
O plea bargaining consiste em um processo de negociação
através do qual o réu aceita confessar culpa em troca de
alguma concessão por parte do Estado, que pode ser de dois
tipos básicos: (1) redução no número ou na gravidade das
acusações feitas contra o réu; e (2) redução da pena aplicada
na sentença ou na recomendação de sentença feita pela
acusação (CHEMERINSKY, LEVENSON, 2008, p. 648).
Amplamente utilizado nos dias atuais, o plea bargaining começou a ser
observado apenas no século XIX, pois, até então, os julgamentos criminais eram tão
simples e rápidos que não se fazia necessária a adoção de qualquer procedimento
diverso (LANGBEIN, 1979).
Até meados do século XVIII, o procedimento dos julgamentos pelo júri era
sumário, apresentando elevado nível de eficiência, por algumas razões básicas: (1)
a dispensa de profissionais com formação jurídica para os papéis de acusação e
defesa, eliminando, assim, a procrastinação causada por petições e manobras
judiciais; (2) a ausência do chamado “privilégio contra a autoincriminação”, o que,
em outras palavras, significa dizer que o réu era ouvido como uma simples
testemunha, obrigado a falar sobre os fatos que, melhor do que ninguém,
presenciou; (3) as regras de apresentação das provas e de interrogatório das
testemunhas eram mais simples e não permitiam a demora do sistema adversarial
moderno; (4) a inexistência de regras de exclusão de provas (exclusionary rules of
12
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evidence), evitando a apresentação de impugnações por parte do acusado; e (5) a
ausência de recursos nos julgamentos criminais (LANGBEIN, 1979).
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Saliente-se, portanto, que da análise do procedimento de praxe acima
suscitado, há de se observar que as vias tomadas pelo processo criminal são
praticamente binárias, haja vista que ou as partes chegam a um consenso pelo
acordo do Plea Bargaining tornando o processo findo com a homologação judicial
dos termos negociados, ou as partes não chegam a um acordo comum e o processo
toma o seu rumo natural, mais longo e moroso. Acerca de tal fato Feeley, citado
por Brandalise, aborda a questão, ipsis verbis:
Em síntese, existem dois modelos junto às cortes criminais, de acordo com o
sistema americano, que nos ensinamentos de Brandalise (2016):
“the due process model: por ele, há a realização do sistema
adversarial em sua versão mais conhecida, pela qual há um
embate entre as partes (Estado e acusado), com a nítida
compreensão de que “um ganha e outro perde”. A definição
da responsabilidade é feita pelo júri ou pelo juízo. Exige que
o Estado cumpra
o seu dever probatório quanto à acusação e
5
possibilita que o acusado apresente provas em seu favor. Há
a preocupação com a produção da justiça no caso concreto.
Volta-se para a punição da conduta criminalmente tipificada,
a condenação e a sentença final. Na teoria, mantém os direitos
dos acusados e estabelece a culpa a partir de critério legais
para apuração dela;
the plea bargain model (onde presente o nolo contendere):
por ele há uma divisão na compreensão entre perdas e
ganhos, na medida em que o acusado tende a receber uma
pena menor do que aquela que teria caso houvesse um
julgamento aos moldes anteriores, enquanto que a acusação
perde certa quantidade de pena, mas ganha a certeza da
condenação, que também se reflete em otimização dos
recursos estatais destinados à persecução criminal (da mesma
forma que há uma redução de custos a serem suportados pelo
acusado na promoção de sua defesa, além da melhor
preservação da imagem e do tempo consumido). Também ele
demonstra uma preocupação entre juízes, prosecutors e
advogados com a administração da justiça, na medida em que
auxilia rápido processamento e conclusão da carga de
13
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processos que assola o sistema. Aqui, o ponto central da
punição passa pelo prosecutor, que define as acusações, o
estabelecimento da culpa e a quantidade a ser imposta na
sentença”. (BRANDALISE, R.D.S 2016, p.153-157).
Repisa-se que o Plea Bargaining é um método de resolução de demandas
criminais, feitas por meio do consenso entre acusador e acusado que
eventualmente chegam a uma conclusão do conteúdo da sentença. Já o juiz,
segundo Brandalise (2016), a saber:
“Anuncia existir base fática para as acusações acordadas
(como visto alhures, não está vedado de produzir prova, se
assim entender necessário); verifica se o acusado não está sob
qualquer influência que vicie sua vontade; afere se ele
compreende a acusação e as consequências de sua aceitação;
e se ele tem a devida noção da implicação da não utilização
de seus direitos processuais. (BRANDALISE,R,D,S 2016, p.133).
O plea bargaining é derivado do sistema jurídico common law, ou seja, o
acordo feito entre acusador e acusado, é algo que é difundido desde muito tempo.
Eles não se baseiam em leis escritas, como aqui no Brasil. Segundo alguns estudos,
quase todos os casos penais nos Estados Unidos são resolvidos por meio desse
acordo. O sistema do common law possui características totalmente diferentes
do civil law, no que diz respeito à aplicação do direito em casos concretos.
O common law por sua vez, é a tradição jurídica Anglo-saxônia, que se
desenvolveu na Inglaterra e depois foi para as colônias britânicas, especialmente,
ao que nos interessa nesse assunto, para os Estados Unidos. Essa tradição jurídica
tem como principal fonte do direito, o costume, por isso esse direito também é
chamado de consuetudinário, que nada mais é, que direito costumeiro. Quando
duas pessoas litigam, brigam por determinada questão, precisa-se saber qual é o
costume a ser aplicado, não existe outra solução, a não ser o juiz dizer que costume
será aplicado naquela situação, por isso, também se diz que o precedente, decisões
judiciais, são fontes do direito na tradição do common law.
Cada país tem seu próprio sistema jurídico. O Brasil adota o civil law, tendo
as leis como principal fonte do direito. Há de se observar, que não há a necessidade
de modo inicial, em tornar as decisões tomadas para determinados casos, em
precedentes vinculantes, para casos posteriores, desempenhando assim, função
secundária do direito. Já os países em que o common law é aplicado, é exatamente
isso que acontece, eles utilizam dos costumes para que ocorra a aplicação da lei.
14
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3. O PLEA BARGAINING CONSOANTE AO PROJETO DE LEI 8.045/2010
O sistema processual penal brasileiro é um sistema caro, moroso, de difícil
resolução. Em virtude de todas essas questões, o Brasil vem tratando de um assunto
pouco difundido, que é o instituto Norte-Americano Plea Bargaining, um
instrumento que visa o acordo entre a acusação e o acusado de uma sentença mais
branda, visando a celeridade processual e dasabarrotamento de processos penais
no judiciário.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

No dia 21/12/2010 foi encaminhado à Câmara dos Deputados, um projeto
de lei criado pelo Senador José Sarney, no qual visava reformar o processo penal
brasileiro, tudo conforme o artigo 65 da Constituição Federal. Ao chegar à Câmara,
o projeto recebeu o número 8.045/2010.
De acordo com os trâmites do regimento interno da Câmara dos Deputados,
o projeto de lei foi destinado à coordenação de comissões permanentes da Câmara,
lá permanecendo desde o dia 23/03/2011.
Na comissão de acompanhamento de assuntos legislativos e prerrogativas
institucionais, foi instituído um comitê especial para que fosse feita a análise do PL
5
156/2009, aprovado no senado Federal, na Câmara, (PL 8.045/10), para eventuais
alterações, passíveis de emendas ao referido projeto de lei.
Dada a recomendação eminentemente prática recebida pelo comitê, foi
adotada como critério a criação de propostas pontuais, aptas a serem analisadas e
apresentadas como emendas isoladas. Houve grande prioridade acerca da
identificação de todos os pontos que pudessem gerar conflito, relacionado ao
projeto, na perspectiva da defesa da sociedade e dos interesses da vítima.
O artigo 283 do projeto de lei 8.045/2010 traz consigo a possibilidade do
acusado, até o recebimento da denúncia, por seu defensor, entrar em acordo com
o Ministério Público para que haja a aplicação imediata da pena, desde que respeite
os limites estabelecidos no referido artigo, como veremos abaixo:
Dê-se ao art. 283 do projeto de lei nº 156/09 a seguinte redação:
Art. 283. Até o recebimento da denúncia, o Ministério Público
e o acusado, por seu defensor, poderão requerer, em
conjunto, a aplicação imediata de pena nos crimes cuja
sanção máxima cominada não ultrapasse 8 (oito) anos,
podendo o juiz proferir sentença condenatória, desde que:
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I – haja confissão total, em relação aos fatos imputados na
peça acusatória, por meio de termo assinado pelo réu e seu
defensor ou por interrogatório designado para este fim;
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II – a pena seja aplicada no mínimo cominado;
§1º Aplicar-se-á, quando couber, a substituição da pena
privativa da liberdade, nos termos do disposto no art. 44 do
Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, bem como a suspensão condicional prevista no art. 77
do mesmo Código;
§2º O acusado estará isento das despesas e custas
processuais
[...]
§7º. O juiz, ao receber a denúncia, homologará o acordo,
aplicando a pena nele ajustada.
[...]
§9º. Se o acordo não for homologado, será ele desentranhado
dos autos, ficando as partes proibidas de fazer quaisquer
referências aos termos e condições então pactuados,
tampouco o juiz em qualquer ato decisório.
§10. O juiz só não homologará o acordo se verificar a
inobservância dos critérios deste artigo ou a ocorrência de
coação.
São crimes que não ultrapassem oito anos de reclusão e desde que não
tenham sido praticado com violência ou grave ameaça. Vale ressaltar ainda, que
deve haver o preenchimento de uma série de requisitos, como o acordo de
confessar o crime, de não recorrer da decisão e que de imediato passe a cumpri-la,
sem que haja a necessidade de um processo judicial. Esse projeto sofreu severas
críticas, pois para muitos, a implantação desse instituto jurídico, que é bem parecido
com o modelo Norte-Americano de negociação para a resolução de conflitos,
chamado (Plea Bargaining), violaria uma serie de direitos e garantias constitucionais,
como menciona Musgo (2018):

16
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“O plea bargaining é instituto de origem na common law e
consiste numa negociação feita entre o representante do
Ministério Público e o acusado: o acusado apresenta
importantes informações e o Ministério Público pode até
deixar de acusá-lo formalmente”. (MUSGO, F.R, 2018).
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O Brasil e os Estados Unidos são regidos por sistemas jurídicos totalmente
distintos, caso haja de fato importações de parte do sistema processual penal
americano, ele deverá passar por diversas alterações, para que seja adequado ao
nosso ordenamento, evitando assim, colisões com a Constituição Federal e
Legislação Infraconstitucional.
Apesar de pouco tratado no Brasil, esse assunto já foi abordado em outros
projetos de lei, como a PL 236/2012, proposto pelo PSL, que também traz consigo
em seu artigo 105, a barganha negocial. Há também uma resolução editada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público de número 181 de 07 de agosto de 2017,
em que trata da possibilidade do acordo de não persecução penal, ou seja, a não
investigação criminal.
Esse ato normativo foi editado
com fundamento na competência fixada pelo
5
art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 147 e seguintes do
Regimento Interno do CNMP, veio das conclusões alcançadas pelo Procedimento
de Estudos e Pesquisas, e tinha como essência a “carga desumana de processos que

se acumulam nas varas criminais do País e que tanto desperdício de recursos,
prejuízo e atraso causam no oferecimento de Justiça às pessoas, de alguma forma,
envolvidas em fatos criminais”. (STRECK, L. L., SARLET, I. W., & CLÈVE, C. M. 2005).

Sobre este fundamento, o estudo reconhecia que o ideal seria que todos os
processos penais passassem pelo crivo do Poder Judiciário e que as decisões
condenatórias fossem emitidas em observação ao devido processo legal, em
especial do contraditório e da ampla defesa. Acontece que o Brasil está longe do
mundo ideal e é necessária a implantação de alguma solução para dar fim a uma
carga excessiva de processos criminais.
É importante observar que este não é um problema exclusivo do Brasil, um
estudo feito pelo CNMP indica que mesmo como países desenvolvidos, como a
Alemanha já se reconhece a necessidade da implantação de um sistema de princípio
da oportunidade, até mesmo por doutrinadores contrários a este instituto, como o
Professor (BERND 2009), em seus ensinamentos se manifestou:
“O ideário do século XIX, de submeter cada caso concreto a
um juízo oral completo (audiência de instrução e julgamento),
17
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reconhecendo os princípios da publicidade, oralidade e
imediação somente é realizável em uma sociedade
sumamente integrada, burguesa, na qual o comportamento
desviado cumpre quantitativamente somente um papel
secundário. Nas sociedades pós-modernas desintegradas,
fragmentadas, multiculturais, com sua propagação
quantitativamente enorme de comportamentos desviados,
não resta outra alternativa que a de chegar-se a uma
condenação sem um juízo oral detalhado, nos casos em que
o suposto fato se apresente como tão profundamente
esclarecido já na etapa da investigação, que nem sequer ao
imputado interessa uma repetição da produção da prova em
audiência de instrução e julgamento”. (BERND SCHÜNEMAN
2009, P.423)
Há ainda a possibilidade da aplicação consensual de pena restritiva de
direitos, desde que o crime cometido seja de menor potencial ofensivo. Esses
projetos de lei têm como influência, o instituto do Plea Bargaining NorteAmericano, que visam trazer para o país, uma justiça mais rápida, e econômica,
como a justiça americana.
Apesar desse instituto, caso seja de fato instituído na nossa legislação
processual penal, deve ser observado que o sistema judiciário americano é muito
diferente do sistema jurídico brasileiro. Eles partem de pressupostos totalmente
diferentes dos nossos, para aplicarem a lei.
Neste cenário, verifica-se que o supracitado Projeto de Lei visa estabelecer
uma proposta de negociação penal, com a finalidade de inovar o sistema jurídico
brasileiro, fazendo isso por meio da importação de institutos processuais, ou ao
menos a sua essência, originados do direito estrangeiro, com a intenção de dar
nova roupagem à justiça criminal nacional, e de torná-la adepta dos mecanismos
de consenso, construindo uma verdadeira justiça penal negociada no território
nacional.
4. POSSÍVEIS VIOLAÇÕES A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COM A
INTRODUÇÃO DO PLEA BARGAINING NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
Ao se falar em mudanças no código penal brasileiro como em qualquer
outro, é de fundamental importância que sejam observados os princípios
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www.conteudojuridico.com.br

constitucionais, de modo que o novo texto que venha ser incorporado, não afronte
tais princípios.
Há como pilar fundamental no sistema jurídico brasileiro, a observância do
princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, esses
princípios devem ser exercidos de maneira plena, de modo a evitar prejuízos a quem
efetivamente precisam se defender.
A Constituição Federal foi clara ao dizer que: “Aos litigantes, em processo
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judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV),
(CONSTITUIÇÂO FEDERAL, 1988). E, ainda, acentuou que: “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (CF, art. 5º, LIV).
Obviamente, fica clara a menção ao due processo of law, que abarca todas as
garantias processuais. (GRINOVER, Ala Pellegrini, p. 9-18, 1991.).
Há severas críticas sobre a aplicação do Plea Bargaining no processo penal
brasileiro, pois quando o acusado assume de fato sua culpa e decide pelo acordo,
abre mão do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, após o
acordo, deixa de ter o direito de
5 produzir novas provas sobre o caso. A análise
desses princípios descritos acima é de fundamental importância para que haja um
processo justo e que atenda todas as normas da Constituição Federal.
A Carta Magna em seu artigo 5º, LIV prevê que ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A expressão “devido
processo legal” deriva da expressão inglesa due process of law. Law, porém,
significa Direito, e não lei. A observação é de suma importância, pois o processo
deve estar em conformidade com o direito, e não somente com a lei.
O processo deve ser justo, imparcial e observar todos os princípios
constitucionais, em especial, aqueles que norteiam o processo penal. Com a
possível aplicação desse instituto americano no Brasil, esses princípios podem
acabar ficando em segundo plano, pois quando o acusado decide pelo acordo, abre
mão de uma série de prerrogativas, entre elas, o direito de recorrer da sentença,
mesmo que depois ache que o acordo não tenha lhe sido tão favorável, uma vez
que o referido artigo ao ser homologado, não é passível de qualquer recurso,
devendo assim, ser cumprido.
Seguindo o mesmo raciocínio, Birck Alexandre de Azevedo(2018), preceitua:
“O devido processo legal é uma cláusula aberta,
indeterminada, mas não vazia de conteúdo, dele defluindo
19
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vários princípios, que a jurisprudência vai reconhecendo e
aplicando aos casos concretos. Para esse autor, a cláusula
representa mais que a mera obediência à lei processual,
abrigando dois pontos principais. O primeiro é o referente ao
recurso a que recorre o Poder Judiciário para tornar ilegais as
atividades dos Poderes Executivo e Legislativo. O segundo,
ressalta o autor, citando Odone Sanguiné, não se limita à
determinação processual (procedural due process), pois se
estende
também
à
garantia
de
direitos
substanciais (substantive due process), impedindo que o
gozo desses direitos seja restringido arbitrariamente”. (BIRCK,
Alexandre de Azevedo, 2018).
A negociação proposta pelo artigo 283 do projeto de lei 8.045/2010 é
imposta antes da instrução processual, consequentemente sem a produção de
provas. O que leva o inquérito policial a um patamar diferente, passar a ter um
destaque maior, pois se torna o único meio de prova existente.
O inquérito, de acordo com Streck (2005), é um modelo defasado de
investigação, unilateral, sigiloso e sem ampla defesa e contraditório. Como visto
anteriormente, a observância desses princípios é de fundamental importância para
que todos os direitos que são assistidos ao acusado, não sejam desrespeitados.
Vale destacar, que o principal meio de prova é a confissão, o que pode ser
facilmente manipulado. Há a possibilidade de coerção por parte de terceiros para
que determinado acusado confesse crime que de fato não cometeu, o que tornaria
nulo, qualquer tipo de processo.
É por essa razão, que a aplicação do Plea Bargaining ou de qualquer outro
instituto que modifique de maneira significativa o ordenamento jurídico, deve
atender às todas as normas e princípios preexistentes, a fim de evitar que, ao serem
aplicadas de fato, tragam prejuízos irreparáveis para a parte.
4.1 As Vantagens e Desvantagens da Aplicação desse Instituto no País
Com relação ao posicionamento a favor da aplicação do Plea Bargaining, ele
deveria ser introduzido no ordenamento, por razões práticas, uma vez que os
acusados evitariam o tempo e valor elevado das custas de uma defesa judicial, um
risco maior de ser condenado a uma pena mais severa, além da promotoria
economizar tempo e recursos com a morosidade do processo. As duas partes
obteriam um resultado, sem ter que depender do posicionamento de um
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pronunciamento judicial. Esse procedimento, não permite que o juiz tenha acesso
às provas obtidas, ele age apenas homologando o acordo.
O ministério público e o acusado é que controlam os resultados do processo,
exercendo seus direitos e barganhando sobre eles. Após o acordo ter sido
homologado, ele se torna público. Qualquer um deles podem propor o acordo, mas
só torna-se válido, se o acordo for vantajoso para ambas as partes.
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A ideia principal da vantagem do Plea Bargaining é sem sombra de dúvidas,
a rápida solução de crimes que não sejam cometidos mediante violência ou grave
ameaça, crimes mais brandos, e dessa forma, evitar que se amontoem milhares e
milhares de processo que poderiam ser resolvido sem precisar passar por todo um
trâmite judicial.
As vantagens da aplicação desse instituto, de acordo com uma óptica geral,
seria portanto, uma maior celeridade processual, diminuição de demandas no
poder judiciário, diminuição significativa das custas e despesas que seriam
poupadas em uma ação judicial, além da satisfação do acusado, evidenciando
sobremaneira, uma análise custo-benefício positiva para as partes e as instituições
do Ministério Público e da Justiça.
5
Entretanto, ao que diz respeito às desvantagens desse instrumento aplicado
ao modelo brasileiro, como visto anteriormente, há possibilidade de violações a
princípios previstos na Constituição Federal, que são de suma importância para que
haja um processo justo, legal, e dentro dos parâmetros permitidos pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Além de haver os riscos provenientes de uma possível coação por parte de
alguém para que o acusado confesse um crime que na verdade não cometeu,
podendo também haver sanções desproporcionais ao crime cometido, bem como
aumento da população carcerária, que no Brasil já é imensa.
Há ainda, a impossibilidade recursal, pois uma vez homologado o acordo, o
acusado não pode voltar atrás. Vale ressaltar ainda, que os advogados podem
estreitar seus laços com o Ministério Público para manipularem seus clientes a
realizarem o acordo, independentemente da sua conveniência.
5. CONCLUSÃO
Falar sobre a aplicação desse instituto americano no ordenamento jurídico
brasileiro não é algo simples, tendo em vista a sua tamanha complexidade por todo
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o exposto aqui apresentado, conclui-se que necessita de uma análise a todas às
suas peculiaridades, já que, se trata de um sistema totalmente diferente do nosso.
Como já visto, o sistema jurídico brasileiro adotado, é o civil law, aquele
baseado na primazia da lei escrita, e aos precedentes jurisprudenciais. Esse sistema
se amolda perfeitamente à Constituição Federal, diferentemente do
sistema common law, que é aquele que a principal fonte do direito é o costume, as
decisões jurisprudenciais tem um poder bem maior que as decisões do modelo
anterior, aqui elas assumem papel principal, se sobrepondo até mesmo à legislação.
É de fundamental importância o estudo da possível aplicação desse instituto
no processo penal brasileiro, pois caso ele de fato venha ser introduzido através do
projeto de lei 8.045/2010, ou de quantos outros possam surgir, trará mudanças
significativas, pois tratará de um dos direitos mais importantes a serem tutelados,
que no caso, é a liberdade.
Por certo, o nosso sistema legal, ao fazer uso desse instrumento processual
americano, teria que sofrer muitas adaptações, visto que há desrespeito a diversos
princípios constitucionais importantes, tais como, o princípio da legalidade, do
devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, além de tantos outros. Pois
não seria suficiente alegar a redução de custos, a menor morosidade, ou uma pena
mais branda, se não fosse colocado acima disso, o respeito a todos os direitos e
garantias fundamentais, disciplinados na Constituição Federal de 1988.
Diante disso, é compreensível que o Plea Bargaining seria um instrumento
válido de defesa, que poderia ajudar o judiciário a se desafogar de tantas demandas,
podendo resolver conflitos de maneiras mais fáceis e sem tanta burocracia, mas é
evidente que para que isso ocorra, é necessário que seja feita de uma forma limpa,
respeitando todas as garantias e prerrogativas de quem for fazer uso do acordo.
Caso assim ocorra, trará uma nova roupagem à justiça criminal nacional,
construindo assim, uma verdadeira justiça penal negociada.
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RESUMO: A pesquisa tem por finalidade analisar o instituto da pornografia da
vingança, a lei 12.737/12 e o Projeto Lei 18/2017, assim como sua aplicação após a
aprovação, assim como os números e jurisprudências de casos que ocorreram no
Brasil. Partindo desse princípio, de acordo com a metodologia utilizada do tipo
pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa, foi possível verificar por meio de
doutrinas e jurisprudências que a disseminação de uma na criação patriarcal e
machista, contribuiu para que boa parte das vítimas desses crimes cibernéticos seja
do sexo feminino e que mesmo com a aprovação da lei as vítimas continuam
5
desamparadas, não tendo nenhum amparo psicológico ou emocional após serem
alvos do cometimento do delito. Desse modo, chegou-se à conclusão que há uma
necessidade de auxílio para essas vítimas pelo Estado, em que somente se empenha
em aplicar sanções penais que de fato não resolve o problema.
Palavras-chave: pornografia da vingança, criação patriarcal, crimes cibernéticos.
ABSTRACT: The research aims to analyze the institute of revenge pornography, Law
12.737 / 12 and Project Law 18/2017, as well as its application after approval, as well
as the numbers and case law that occurred in Brazil. From this principle, according
to the descriptive, bibliographical and qualitative research methodology used, it was
possible to verify through doctrines and jurisprudence that the dissemination of one
in the patriarchal and chauvinist creation, contributed to the good part of the
victims of these cyber crimes. Even if the law is passed, the victims remain helpless,
having no psychological or emotional support after being targeted for the offense.
Thus, it was concluded that there is a need for State aid for these victims, which only
endeavors to apply criminal sanctions that do not actually solve the problem.
Keywords: revenge pornography, patriarchal upbringing, cybercrime.
Sumário: 1 Introdução. 2 Pornografia da Vingança no Século XXI. 3 A lei 12.737/12
e o PLC 18/2017 e a Aprovação como crime no código Penal. 4 A Vingança
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Pornográfica no Brasil: Intervenções e Aplicabilidades. 4.1. Achados Numéricos e
jurisprudenciais. 5 Conclusão. 6 Referências.
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1 INTRODUÇÃO
A discussão proposta levanta como tema a Pornografia da Vingança nas
redes sociais, busca compreender a problemática sobre a vingança pornográfica,
agravada pela intimidade e o motivo fútil, cuja abordagem vincula-se à hipótese de
que a vingança, pelo fato do término de relacionamentos, desencadeia posterior
divulgação de conteúdo íntimo de pornografia, ou nudez em imagens ou
vídeos. Desse modo, destacam-se os riscos das redes sociais no século XXI e a
exposição indevida, bem como a necessidade da aplicação de leis mais severas
como forma de resolução para a conduta expositiva indevida de imagens ou vídeos
de nudez, ou conteúdos pornográficos de outros.
Frente ao exposto o estudo pondera os aspectos jurídicos do projeto número
18/2017, (PLC 18/2017), a sua aprovação como crime no código penal e a
“desconexão” entre a conduta do agressor com as consequências geradas para a
vítima, destacando ainda a lei 12.737/12 especificamente a pesquisa procura
averiguar os números disponíveis sobre os de casos que envolvem vingança
pornográfica, ao passo que tal fato vem a demonstrar que a valoração da norma
penal brasileira fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à
intimidade das vítimas que sofrem a violência, em especial mulheres.
A violência não deve ser vista apenas no sentido físico, no Brasil, essa
situação necessita de previsão legal. Há evidentemente, violência psicológica
sofrida pela mulher com a divulgação ou gravação sem o seu consentimento e
quando isso ocorre, ao invés de denunciar para as autoridades tanto homens como
mulheres compartilham, acabando de vez com a reputação da mulher, isso tudo
ocorre por conta da divulgação indevida e falta de filtros, bem como punições para
essas ações. Destacam-se como vítima principal as mulheres, tendo em vista a
cultura machista que se instala no país, e o alto índice dessas vítimas quanto a esse
tipo de violência, conforme a comissão de defesa dos direitos da mulher.
A criminalização da violação da intimidade do ser humano foi aprovada pelo
Plenário no dia 07 de março de 2018, tal projeto enquadrou a prática da divulgação
de imagens íntimas como uma forma de violência doméstica e familiar, conforme o
Senado Federal.
A criação da lei comprova ainda mais o imediatismo e o tempo desenfreado
e a busca da satisfação imediata, que, o mundo globalizado imprime pelos meios
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expressos de comunicação, entre outros, modificando as relações e a forma de
pensar, pois de acordo com o Senado Federal em 2018, três projetos foram
discutidos em relação à proteção da mulher contra crimes de violência e invasões
da intimidade em que foram aprovados pelo Plenário do Senado. E uma das
propostas aprovadas tornou crime o registro ou divulgação, não autorizada, de
cenas da intimidade sexual, a chamada “vingança pornográfica” (PLC 18/2017).
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Sendo assim, verificou-se com a aprovação da proposta, o caminho inverso
na elaboração de novas normas incriminadoras, aumentando as penas, elevando o
status de determinados delitos, mas evidenciando-se mais ainda que a punição não
irremedia ou abranda os males da sociedade, cuja origem é de cunho sociocultural
enraizado através do machismo.
2. A PORNOGRAFIA DA VINGANÇA NO SÉCULO XXI
Com a ampliação da utilização dos meios eletrônicos, passou a existir uma
maior facilidade de comunicação que tornou a internet um dos principais cenários
de propagação de conteúdos e informações.
Para Katrin Breginski (2015) o ambiente virtual passou a ser utilizado nas
5
relações, com gravações de vídeos em momentos íntimos, envio de mensagens com
teor sexual e compartilhamento de imagens em estado de nudez.
Há estudos que apontam que o compartilhamento de conteúdo íntimo
ocorre em todas as faixas etárias sexualmente ativas e grupos sociais. Essas práticas
podem se demonstrar problemáticas, principalmente depois do fim dos
relacionamentos, e isso ocorre com a expansão que a internet teve, onde abriu
caminho para mais um ambiente de agressões.
Foi nessa conjuntura que surgiu a “Pornografia de Vingança” ou “Vingança
Pornográfica” como denominada por muitos. Apesar de poder ser praticada contra
qualquer pessoa, há indicativos de que a predominância é contra mulheres, sendo,
pois uma nova categoria de violência de gênero. Explica melhor sobre esse tipo de
violência sofrida Bordeu (2007) que em seus ensinamentos explicita que a mulher é
alvo desses tipos de violência em razão de sua relação social extraordinariamente
ordinária que oferece uma ocasião única de apreender a lógica da dominação,
exercida em nome de um principio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo
dominante quanto pelo dominado, de uma prioridade distintiva, emblema ou
estigma, dos quais o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal
inteiramente arbitrária. Completa ainda que neste diapasão há uma ideia de
dominação entre aquele que compartilha com aquele que tem a intimidade
compartilhada, que via de regra são as mulher, a saber:
27

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de
vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as
assim ser vistas como naturais. O que pode levar a uma
espécie de autodepreciarão ou até de autodesprezo
sistemáticos, principalmente visíveis, como vimos acima, na
representação que as mulheres cabiam fazem de seu sexo
como algo deficiente, feio ou até repulsivo (ou, em nosso
universo, na visão que inúmeras mulheres têm do seu próprio
corpo, quando não conforme aos cânones estéticos impostos
pela moda), e de maneira mais geral, em sua adesão a uma
imagem desvalorizada da mulher. A violência simbólica se
institui por intermédio da adesão que o dominado não pode
deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação)
quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou
melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e
que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de
dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em
outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação
para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes
[...], resultam da incorporação de classificações, assim
naturalizadas, de que seu ser social é produto (BOURDIEU,
2014, p. 46).
As nomenclaturas comumente usadas para a pornografia da vingança são
“Cyber Revenge” ou “RevengePorn”, a razão da vingança para cometer este crime é
irrelevante perto dos danos ocasionados a vítima, em que geralmente está
associado ao inconformismo nos fins de relacionamentos. Seguindo essa linha de
raciocínio, o texto de Buzzi (2015) menciona que:
Nos casos que chegaram à mídia, vídeos e fotos gravados pela
vítima ou em que figuram a vítima, sobretudo mulher,
juntamente com seu(s) parceiro(s) sexual(is) ou destinados
somente ao(s) seu(s) parceiro(s) sexual(is), nunca
pretendendo alcançar todo e qualquer público, são
disponibilizados a terceiros pelo(s) próprio(s) parceiro(s) ou
exparceiro(s), sem o consentimento da envolvida, juntamente
com informações pessoais da vítima, com o objetivo de
humilhá-la publicamente, expondo-a a linchamento moral,
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sobretudo após o término do relacionamento. (BUZZI 2015, p.
30)
Dessa forma, a “Pornografia de Vingança” ocorre quando um dos parceiros
exerce a violência simbólica de expor a intimidade do outro na internet, tendo por
objetivo a vingança e causando grande dano emocional, com estragos decorrentes
da propagação daquele conteúdo.
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Assim, vai se delineando como alvo preferencial, como já mencionado neste
estudo, a mulher. Muitas vezes a própria vítima tinha o conhecimento ou ela mesma
produzia as fotos e vídeos, mas não para ser divulgado para outras pessoas além
do parceiro. Neste aspecto, Oliveira Neto traz a definição de vitimologia:
Trata-se a vitimologia, de ciência cujo objeto central é a vítima
e suas relações com os fenômenos em que é gerada. Maria
Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, evidencia que a
vitimologia pode ser analisada sob dois ângulos ou
dimensões distintos, porém confluentes, a saber: “a)
Psicologia forense: estudo científico da personalidade da
vítima e de5 sua influência para a motivação e consumação do
delito. Ciência da vítima; b) Direito Penal: disciplina que estuda
a influência exercida pela vítima na prática do crime” (NETO,
2016. p. 45).
Frente á essa discussão, a pornografia de vingança é uma das formas de
violência que mais agride verbalmente a vítima, pois exterioriza sua intimidade por
várias razões, especialmente humilhação e vingança do agressor, bem como a
possibilidade da imposição de relações de poder, afetando integralmente sua honra
objetiva e subjetiva. Neste sentido, a postulação de Capez (2012) esclarece o
entendimento conceitual sobre honra objetiva e honra subjetiva:
Honra objetiva: diz respeito à opinião de terceiros no tocante
aos atributos físicos, intelectuais, morais de alguém. Quando
falamos que determinada pessoa tem boa ou má reputação
no seio social, estamos nos referindo à honra objetiva, que é
aquela que se refere à conceituação do indivíduo perante a
sociedade. É o respeito que o indivíduo goza no meio social.
A calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva, pois
atingem o valor social do indivíduo. Este, em decorrência da
calúnia ou difamação, passa a ter má fama no seio da
coletividade e, com isso, a sofrer diversos prejuízos de ordem
29
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pessoal e patrimonial. Assim, por exemplo, ao se imputar
falsamente a alguém a prática de fato definido como crime,
esse indivíduo poderá perder o seu emprego, ser excluído das
rodas sociais e sofrer discriminações. Em tais casos, pese
embora a aplicação da sanção penal contra o ofensor, é
possível, inclusive, que o ofendido veja tais danos reparados
na esfera cível por meio da competente ação de reparação de
danos, conforme assegurado constitucionalmente. b) Honra
subjetiva: refere-se à opinião do sujeito a respeito de si
mesmo, ou seja, de seus atributos (CAPEZ, 2012. p 277).
Assim, é importante ressaltar que a internet está cada vez mais presente na
rotina diária das pessoas, sendo utilizada constantemente para lazer, trabalho,
educação e até mesmo para o crime. Todavia, os crimes contra a honra ganham
peso nessa ferramenta, pois o meio facilita a divulgação e compartilhamento da
notícia, que pode serfalsa como não.
Por meio da internet é possível expor a pessoa publicamente, principalmente
através das redes sociais. Nesse sentido o cyber crime faz com que a sociedade
torne-se juiz, que julga as atitudes das vítimas. Percebe-se com a análise dos
variados casos, que a sociedade raramente se coloca no lugar da vítima, com o
pensamento de que talvez, você ou até mesmo alguém da sua família poderia estar
nessa situação. Sobre esse tema, dispõe Trevisan (2011, p.1):
"Bergeret (1991) aponta que encontramos cada vez menos
pacientes que conseguimos verdadeiramente classificar, se
quisermos ser rigorosos, no quadro das estruturas neuróticas"
(p.203). A questão maior não é mais os limites, a falta, mas a
preocupação se desloca para a irrealidade e futilidade da
existência, para a crise de identidade. André (1999) lembra
Margaret Little quando ela afirma que "a sexualidade está fora
de propósito e sem significação alguma quando não temos
asseguradas a própria existência, sua sobrevivência e sua
identidade" (p.2). Tais são as angustias mais comum
atualmente, tal é o ser humano de hoje (TREVISAN 2011, p.1).
Tal característica entra em choque justamente quando há a ausência de
poder sobre o outro e a ameaça vem em seguida junto com o compartilhamento
do conteúdo íntimo. “Na contemporaneidade as regras são instáveis, mutáveis
levando a uma crise na cultura, sem falar na instabilidade atual que o indivíduo vive.
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Medo do pensamento crítico independente, cada indivíduo pode pensar o que
quiser e como quiser, e pode estar ao mesmo tempo em muitos lugares um
redimensionamento do tempo, trazido pela internet. Tudo à disposição. A
contemporaneidade traz uma mudança de postura onde os desejos existem para
serem realizados, trazendo uma ideia que destoa do conceito de civilização trazido
por Freud (1927-1996), e ressaltando uma tendência ao retorno, a um princípio de
prazer que se distancia do necessário para se viver em grupo” (TREVISAN, 2011,
p.1).
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Bauman (1998) sobre esse contexto já trazia sua explicação em que os
“homens e as mulheres pós-modernas trocaram um quinhão de suas possibilidades
de segurança por um quinhão de felicidade” (BAUMAN, 1998, p.10). Pois a
segurança na modernidade foi compreendida como “uma segurança que tolerava
uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual”. Mas somente um
“meio regular e estável”, que oriente os atos dos indivíduos, pode ser compreendido
pelo ser humano e assim, contribuir para a civilização (TREVISAN, 2011, p.1).
Desta forma, há na relação amorosa, segurança de um parceiro perante o
outro como nos casos de relacionamento à distância, que é outro tipo comum, em
que há a confiança da troca íntima
de conteúdo sexual como suprimento da
5
carência e que em algum momento é vazado. De acordo com Magesk e Soares
(2019, p.19):
Os alvos do crime são também as adolescentes em que a
própria adolescente se expõe, se fotografa e divulga para um
namorado ou amigo, e ele passa adiante. E todo mundo que
for compartilhando esse vídeo, está praticando crime previsto
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
No especial caso de envolvimento de adolescentes pais e mães sofrem muito
com essa questão. As meninas adolescentes têm a sua intimidade exposta pelos exnamorados, o que desencadeia diversos problemas para a vítima. Todavia, pode
acontecer o contrário, ou mesmo a situação de exposição por outros tipos de vítima
(vulneráveis). Não apenas mulheres, mas qualquer pessoa (envolvida ou não em um
relacionamento) que possa ser envergonhada com esse tipo de exposição.
Como a exemplificação histórica Buzzi (2015) destaca que:
No ano de 2008, o site de pornografia XTube informou em
sua página que estava recebendo de duas a três reclamações
semanais de mulheres expostas em vídeos hospedados no
site, cuja publicação não fora consensual, alegando serem
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vítimas de ex-parceiros. Começam, então, a surgir sites e
blogs dedicados ao novo “gênero de pornografia” – a
pornografia não-consensual –, que misturavam vídeos reais,
submetidos pelos usuários, e vídeos de simulação, filmados
profissionalmente pela indústria pornográfica. Em 2010, é
dada a primeira sentença de prisão por publicação online de
conteúdo pornográfico com objetivo de vingança. Joshua
Ashby, neozelandês de então 20 anos, após o término do
relacionamento com sua ex-namorada, ameaçou-a de morte
e cortou todos seus vestidos. Em seguida, acessou a conta
pública que a garota mantinha no site Facebook e, fazendose passar por ela, alterou a foto de perfil por uma foto nua
que a ex-parceira o enviara durante o relacionamento,
trocando ainda a senha da conta para que a foto não pudesse
ser apagada. Doze horas depois, o site encerrou a conta, mas
o conteúdo já havia viralizado por toda a internet. (BUZZI
2015, p. 31).
Fatos, que de forma visível delineiam um perfil de vítima, bem como um
modo de ação e constrangimento que acontece. Na mesma construção observouse com a pesquisa que ao longo da história, recente, esse problema já tem sido
encarado com seriedade e avanços penais têm acontecido, mas que ainda é
necessário constante crescimento desse modo de agir no combate a esse tipo de
crime.
Há uma hipocrisia social enraizada que está totalmente interligada à cultura
do machismo, fazendo com que a exposição cause danos irreparáveis à imagem e
à moral das vítimas. Nesse sentido, Tamirys Oliveira de Mattos (2018), entende que:
“ O apoio e acolhimento de familiares e amigos são fundamentais para a superação
dessa fase e das inseguranças que por ela são geradas. Outro fator fundamental é
a psicoterapia, pois ela poderá fornecer para a vítima as ferramentas necessárias
para a superação desse momento através do desenvolvimento do
autoconhecimento, autoestima e ressignificação de determinadas experiências”
(SATURNO, 2018, p.1).
Sendo assim, frente ao exposto notou-se que há uma desproporção dos
riscos sofridos pela vítima através da vingança pornográfica, em que crimes como
estes, provocados através das redes afetam cada vez mais a sociedade. No Direito
Penal, mesmo com o projeto de lei aprovado, na prática a justiça ainda carece de
políticas públicas que tratem sobre o tema, tendo em vista que cada vez se torna
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mais difícil a condenação de crimes cibernéticos, uma vez que a internet está em
constantes atualizações.
Mas é preciso enfatizar que o início dessa modalidade teve seus primeiros
resultados nos EUA, onde já existem casos de repercussão mundial que deram
visibilidade ao tema e precedentes para que houvesse a punição. Conforme
preceitua Buzzi (2015):

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

É importante pontuar que a polícia americana só aceitou
instaurar a investigação formalmente semanas após Charlotte
Laws, mãe de uma das garotas expostas no site, ter iniciado
sua própria investigação informal, cansada de ser ignorada
pelas autoridades do estado da Califórnia. Através de intensa
pesquisa e contato com centenas de pessoas, inclusive outras
vítimas residentes em todos os Estados Unidos, Laws
descobriu que Moore, além de receber fotos dos usuários do
site, hackeava contas de email privadas para conseguir fotos
que as vítimas sequer haviam enviado para alguém – na
maioria das vezes, batiam para si mesmas e guardavam no
celular ou 5na conta de email. Após tornar público o crime
praticado por Moore, passou a receber diversas ameaças do
dono do site e seus seguidores (BUZZI, 2015, p.32).
Nas situações envolvendo mulheres (que são a grande maioria dos vídeos e
fotos compartilhados), não se vê a punição rígida ao agressor, na medida em que
há maior preocupação com as condutas que a mulher deveria ter adotado para
evitar aquela situação, em vez de observar-se o comportamento daquele que
divulgou o material íntimo sem autorização, fazendo com que a mulher seja cada
vez mais subjugada em segundo plano, sob um machismo enraizado.
Conforme preceitua o site destinado ao Dossiê das Violências de Gênero, as
“consequências não são menos graves por conta da violência se propagar em um
espaço virtual. Ao contrário, muitas vezes, o alcance e a permanência que as
ferramentas online permitem intensificam o trauma das agressões sofridas”.
Há formas para acabar ou até mesmo minimizar o compartilhamento nas
redes deste conteúdo, desde que ocorra a conscientização das pessoas, para o uso
correto das redes e aplicação da devida responsabilidade caso não o faça.
Em relação às campanhas de conscientização, destaca-se a campanha
“#HumanizaRedes – Pacto Nacional de Enfrentamento Às Violações de Direitos
Humanos na Internet”, criada no Brasil, que consiste em uma política com o objetivo
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de garantir mais segurança frente as violações de direitos humanos que venham a
ocorrer na internet através da possibilidade de denúncia, prevenção e segurança.
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Em Curitiba/PR, foi lançada a campanha de conscientização “Mulheres
Incompartilháveis”, a qual consistia no envio de fotos propositalmente borradas. Ao
ampliar a imagem, via-se o seguinte dizer: “Se não é pra você, é melhor nem ver.
Compartilhar fotos íntimas também é crime.” [2]
Sendo assim, por todo o exposto, resta claro comprovado que a exposição
pornográfica não consentida, da qual a pornografia de vingança é uma espécie,
constitui uma grave lesão aos direitos de personalidade da pessoa exposta
indevidamente, além de configurar uma grave forma de violência de gênero que
deve ser combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis.
3. A LEI 12.737/12 E O PLC 18/2017 E A APROVAÇÃO COMO CRIME NO
CÓDIGO PENAL
A Lei nº 12.737/12, conhecida comumente como Lei Carolina Dieckmann,
que acrescentou o Código Penal, trazendo dispositivos legais que tipificam delitos
cibernéticos. A então lei representa um avanço considerável na garantia da
segurança de dados.
Foram acrescentados ao Código Penal os artigos 154-A a 154B, situados
dentro dos crimes contra a liberdade individual, seção referente aos crimes contra
a inviolabilidade dos segredos profissionais, com o objetivo de tutelar o bem
jurídico da liberdade individual, do direito ao sigilo pessoal e profissional, dado a
sua importância para o convívio social.
Devido o caso específico de Carolina Dieckmann, mas que envolveu inúmeras
vítimas durante toda a história, foi criado a Lei 12.737/12, modificando o Código
Penal Brasileiro “ao tipificar os delitos relacionados à exposição de imagens íntimas
sem consentimento da vítima” (G1, 2012, p.1).
Em 2017 surge o Projeto de Lei da Câmara n° 18, de 2017 - Projeto de Lei
Rose Leonel, o referido destaca grande detalhamento ao caso específico da
pornografia da vingança, em que:
Inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à mulher
pela Lei Maria da Penha, bem como reconhece que a violação
da sua intimidade consiste em uma das formas de violência
doméstica e familiar; tipifica a exposição pública da
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intimidade sexual; e altera a Lei n° 11.340 de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal).
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O plenário do Senado aprovou em 07 de março de 2018 o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 18/2017, que tornou crime à exposição da intimidade sexual da
mulher nas redes sociais e sites, conhecida como ‘vingança pornográfica’. A vítima
mais corriqueira deste delito é a mulher, enquanto os responsáveis por esse tipo de
conduta, na maioria das vezes, são os ex-cônjuges, ex-parceiros e até ex-namorados
das vítimas, assim, não há dúvidas de que se trata de mais uma forma de violência
praticada contra a mulher.
Dentre os novos dispositivos tragos pela nova legislação encontram-se o tipo
penal: “registro não autorizado da intimidade sexual”, caracterizado por “produzir,
fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou
ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização de
participante”.
Também foi introduzido ao Código Penal por meio do art.218-C o delito
de divulgação de cena de estupro
5 ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de
sexo ou de pornografia, nos determinados termos: “Oferecer, trocar, disponibilizar,
transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer
meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou
telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de
estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática,
ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia”.
(BRASIL, Lei nº 13.718, de 2018).
4. A VINGANÇA
APLICABILIDADES

PORNOGRÁFICA

NO

BRASIL:

INTERVENÇÕES

E

Novas formas de violação na dignidade sexual da mulher passaram a ser
discutida na atualidade de acordo com a advogada e professora Adélia Pessoa
(2019) a prática da pornografia de vingança em grande parte dos casos, ocorre a
captura da imagem com o consentimento, resultado de um momento de afeto,
confiança e intimidade, normalmente associado ao sexting (envio de fotos, vídeos
ou mensagens sensuais). Entanto a divulgação ocorre como vingança, chantagem
ou extorsão, após o término do relacionamento.
Segundo Adélia Pessoa (2019) “Movimentos de mulheres pugnavam por
uma tipificação específica no Código Penal, não apenas como crime contra a honra,
mas sim contra a dignidade sexual”. Ficando obrigada a vítima a enfrentar o aparato
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estatal por sua conta e risco, suportando, inclusive, ônus de contratação de
advogado e produção de provas.
Desde 2018, com a aprovação da Lei n° 13.718 é crime a importunação
sexual (prática de ato libidinoso sem consentimento), bem como a divulgação de
imagem pornográfica ou sexual sem consentimento. A pena vai de seis meses a um
ano de prisão e multa, válida também para casos de montagem ou manipulação
digital em foto, vídeo ou áudio, são agravantes do delito a motivação por vingança
e a comprovação de um vínculo afetivo.
A “pornografia da vingança” é uma conduta danosa e que expõe a
intimidade e vida sexual da parceira que gera para a vítima inúmeros danos
irreversíveis dos quais são: suicídios, vidas reclusas, sintomas severos de depressão,
pânico e ansiedade, necessidade de esconder-se e adotar novas identidades.
4.1 ACHADOS NUMÉRICOS E JURISPRUDENCIAIS
De acordo com o Jornal do Comércio (2019) foi lançada uma pesquisa
chamada “O Projeto Vazou (https://www.projetovazou.com/)”, finalizado em
dezembro de 2018, onde recebeu 141 depoimentos anônimos, sendo 84% de
mulheres. A pesquisa identificou que, em média, as mulheres tinham 24 anos ao
responderem a pesquisa, mas 19 anos quando o fato ocorreu. A maioria (81%)
informou conhecer quem vazou os arquivos, esses eram majoritariamente do sexo
masculino (84%), com idade média de 23 anos à época da gravação. O estudo
também indica que o meio de compartilhamento mais comum foi a plataforma
WhatsApp (70%), seguida pelo Facebook (26%).
E ainda, 82% das vítimas relataram ter tido algum tipo de relacionamento
afetivo com a pessoa responsável pelo vazamento não consentido. Mais da metade
(60%) sabia da gravação e a havia autorizado/fornecido, e cerca de 44% acreditam
que o motivo do vazamento foi “vingança”. Na maioria dos casos registrados na
pesquisa, não houve investigação policial (82%) nem processo judicial (86%).[3]
Assim, por todo o estudo realizado, analisou-se que desde a modernização
os meios de acesso á informação se expandiram, e com isso o uso das redes sociais,
com conteúdos totalmente imediatistas, assim o número de vítimas do delito aqui
mencionado aumentou, levando em consideração ainda, a facilidade do seu
compartilhamento, como forma de extorsão e chantagem. Ressalta-se que alguns
julgados já ocorreram no Brasil, inclusive aplicando a nova lei, dos quais se pode
perceber pelo julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
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EMENTA
PORNOGRAFIA DE VINGANÇA OU REVENGE PORN. VALOR
DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA AO RÉU. MANUTENÇÃO. 1. Publicização, por parte
do réu, de vídeo contendo fotogra¡as íntimas da autora em
site pornô, sendo a postagem intitulada com o nome e a
cidade em que a vítima reside, a ¡m de explicitar sua
identidade. Ameaças, pessoais e virtuais, por parte do
demandado, tendo a autora registrado boletim de ocorrência
em três situações e requerido medidas protetivas para
preservar sua segurança. Valor da indenização, a título de
danos morais, majorado para R$ 30.000,00, porquanto
se trata de fato gravíssimo - pornogra¡a de vingança
ou revenge porn - que atinge homens e mulheres, estas em
sua imensa maioria. Tema extremamente sensível à
discriminação de gênero e à subjugação que a mulher
historicamente sofre da sociedade em geral, por conta dos
padrões de comportamento que esta lhe impõe. 2. AJG
concedida,
pelo
Juízo
a
quo,
ao
5
réu, que deve ser mantida. Para que seja concedido o
benefício da gratuidade judiciária impõe-se a demonstração
da insu¡ciência ¡nanceira para arcar com os ônus
processuais. No caso... concreto, os documentos acostados
demonstram situação ¡nanceira compatível com a concessão
do benefício da AJG. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70078417276, Décima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger
Martins, Julgado em 27/09/2018). TJ-RS - Apelação Cível AC
70078417276 RS (TJ-RS)
Ou pelo Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
EMENTA
"REVENGE PORN'. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.
PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS
DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE FLUÊNCIA DOS
ENCARGOS LEGAIS E FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA COMPOSTA. Pedido autoral de pagamento de
indenização
de
danos
morais
decorrentes
da
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divulgação de vídeo capturando um momento de intimidade
sexual entre as partes. Sentença de procedência. Condenação
ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para compensar os danos morais
sofridos pela parte autora. Pedido recursal de exclusão da
condenação ou, ainda, sua redução. Réu/apelante que insiste
em negar a autoria do envio do vídeo para o grupo na rede
social conectada pelo aplicativo "Whatsapp". Recorrente que
admite ter a mensagem partido de seu aparelho celular,
apesar de não ter visto ninguém além da autora na ocasião
em
que
a
mensagem
foi
enviada. Elementos de prova conclusivos no sentido de que o
apelante empreendeu esforços para tentar camu¢ar a
realidade
e
assim
esquivar-se
de
sua
responsabilidade, chegando a noticiar falsamente - como
depois veio a admitir - o roubo de seu celular (responde o
apelante pelo crime de falsidade ideológica nos autos do
Processo
nº.
0000302-66.2016.8.19.0033).
Autoria
su¡cientemente demonstrada. Presentes os demais
elementos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a
lesão, que na espécie é eminentemente extrapatrimonial.
Recorrida que se viu submetida a intensa exposição,
consequência que se exaspera, tendo em vista que a autora
trabalha no comércio (ou seja, com atendimento ao público)
numa cidade pequena, onde sobra pouco espaço para o
anonimato e os vínculos com a coletividade tendem a assumir
importância maior. Prova oral convincente no sentido de que
o vídeo foi compartilhado até entre grupos de adolescentes,
gerando irreversível processo difamatório de repercussão
devastadora na vida da apelada. TJ-RJ - APELAÇÃO APL 0
VARA UNICA (TJ-RJ).
Assim como a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
EMENTA
PORN REVENGE?). DIVULGAÇÃO DE FOTO ÍNTIMA PARA
FAMILIAR DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E HONRA.
VIOLAÇÃO A DIREITOS DA MULHER. LEI 11.340 /2006.
CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ. DANO MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO
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VALOR. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. I. O art. 5º , X , da Constituição da República
consagra como direito fundamental da pessoa a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada do indivíduo.
Para a doutrina, a vida privada é aquela que ?integra a esfera
íntima da pessoa, porque é repositório de segredos e
particularidades do foro moral e íntimo do indivíduo? (SILVA,
José Afonso da. ?Curso de Direito Constitucional Positivo?.
38ª.edição. Ed. Malheiros, 2014, p. 210). De fato, nada pode
ser mais íntimo e privado e, portanto, indevassável, do que a
conduta sexual da pessoa. Assim, mesmo a pretexto das
melhores intenções morais e éticas, não era lícito à parte ré
enviar para a mãe da autora fotogra¡a íntima de sua exconsorte. II. A conduta do réu/recorrente caracteriza o que se
conhece como ?pornogra¡a de vingança? ou ?revenge
porn? e con¡gura violência de gênero, pois se trata de
constrangimento voltado ao controle do comportamento da
mulher, causadora de dano emocional e diminuição da
autoestima da vítima, motivada pela interrupção de
5
relacionamento afetivo (Lei 11.340 /2006, art. 7.º , II ). Agiu o
réu/recorrente no intuito de vingar o sentimento não
correspondido por meio do aviltamento da autoimagem da
ex-namorada e da imagem desta no seio de sua família,
restando con¡gurado o dano moral. Precedentes: Acórdão
n.1047598,
20110710146265APC,
Relator:
ANGELO
PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: 410/413;
Acórdão n.1082311, 20161610097865APC, Relator: ANGELO
PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:
14/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 534/536. III.
TJ-DF - 07282603620178070016 Segredo de Justiça 072826036.2017.8.07.0016 (TJ-DF).
Sendo assim, por todo o exposto, é possível observar pelas jurisprudências e
dados numéricos, que o delito sempre existiu e que os danos sofridos pelas vítimas,
que são via de regra do sexo feminino, não foi abarcada pela criação e aprovação
da lei, estas continuam sem amparo social e psicológico quando têm suas
intimidades vazadas, e que necessitam serem vistas pelo Estado e não apenas os
agressores recebendo punição.
5. CONCLUSÃO
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De acordo com tudo o que foi visto, é necessário promover políticas de uso
consciente dos meios sociais, e mais ainda, educar a população a uma criação não
patriarcal que subjuga a mulher, idealizando-a como sua posse, colocando sua
dignidade e intimidade totalmente expostas. Além de fazer compreender que este
é um tema existente e que atinge não só a vítima, mas todos os que estão a sua
volta.
Os impactos desse fenômeno na vida das vítimas são alarmantes, dos quais
se destacam: perda de emprego, distanciamento afetivo de filhos, quebra do laço
social com pessoas próximas, dificuldade para se envolver em novo relacionamento,
depressão, falta de confiança, dentre outros.
Dessa forma, é inteligível que ainda com a legislação vigente, tendo como o
crime a prática do compartilhamento desse tipo de conteúdo inúmeros casos ainda
estejam ocorrendo, o que mostra que nem sempre o problema está pela ausência
de dispositivos, mas sim pela falta do uso consciente desses meios.
É indispensável que todos conheçam o instituto da vingança pornográfica,
para que os dados trazidos por ela não sejam apenas repercussões acadêmicas, mas
que, sobretudo contribua para colocar em discussão esse comportamento e suas
consequências, e que incentivem as vítimas e perpetradores a reconhecerem esse
tipo de violência.
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RESUMO: O estudo ora apresentado propõe-se a abordar a responsabilização
penal da pessoa jurídica pelo cometimento de crimes ambientais. Nesse sentido,
pertine questionar: a pessoa jurídica pode ser, criminalmente, responsabilizada pela
prática de ações danosas ao meio ambiente? Por ser matéria relativamente nova, a
discussão ora em comento mostra-se oportuna. A metodologia adotada é de
natureza aplicada, com objetivos descritivos e pesquisa bibliográfica. Ao dissertar
sobre a situação de desgaste ambiental, apresenta uma análise sobre a forma
5 condições ambientais satisfatórias. Destaca que
utilizada pelo Estado para garantir
tal salvaguarda é imprescindível à dignidade do homem, colocado como direito
fundamental pela Constituição Federal. Faz uma análise da evolução histórica da
tutela estatal, apresentando conceitos correlatos. Demonstra que, desde a
publicação da Constituição, a penalização comentada já era prevista, sendo
confirmada pela chamada Lei de Crimes Ambientais. Discorre sobre as espécies de
responsabilidade relativas à prática de crimes em desfavor do meio ambiente. Ao
apresentar entendimento adotado para pessoa jurídica, expõe a percepção da sua
penalização em função de ações lesivas ao ambiente, afastando o caráter individual
relacionado ao delito. Objetivando materializar a observância das leis respectivas, o
estudo apresenta decisões proferidas pelos tribunais pátrios, acrescentando
decisão prolatada pelo Judiciário Amazonense.
PALAVRAS-CHAVE: Crime Ambiental. Responsabilidade Penal. Pessoa Jurídica.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 O AMPARO JURÍDICO DOS BENS NATURAIS. 2.1
ABORDAGEM HISTÓRICA. 2.2 A PERCEPÇÃO JURÍDICA DO BEM AMBIENTAL. 2.3
RESPONSABILIZAÇÃO EM CONDUTAS PRATICADAS EM RELAÇÃO AO MEIO
AMBIENTE. 2.3.1 A Responsabilização Civil. 2.3.2 A Responsabilização
Administrativa. 2.3.3 A Responsabilização Penal. 3 A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL
DA PESSOA JURÍDICA NOS CRIMES AMBIENTAIS. 3.1 O ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. 4 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
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1 INTRODUÇÃO
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O mundo moderno presencia uma vigorosa discussão acerca das questões
ambientais. Há relativo lapso temporal, a sociedade vem adquirindo a consciência
da necessidade de preservar o seu habitat natural.
Necessário se faz destacar que o homem é o grande protagonista da
crescente cena de ações danosas praticadas em menosprezo ao meio ambiente, o
que reclama de todo o tecido social, incluindo o Poder Público, enérgicas medidas
com o fito de obstaculizar prática tão nociva e degradante.
Impulsionado por essa demanda e em atenção ao clamor social é que o
legislador houve por empreender medidas voltadas a delimitar a atuação do Estado
no que tange ao controle ambiental e a estabelecer punições administrativas e
penais relativas a práticas consideradas nocivas ao ecossistema.
A Carta Cidadã, promulgada em 1988, mostra-se sensível à necessidade de
preservação do ecossistema, na perspectiva de garantir vida com qualidade à
população. Reflexo desse zelo é a consagração do meio ambiente ecologicamente
equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. Tamanho é o alcance do
dispositivo constitucional que o mesmo coloca o ecossistema balanceado como
requisito à dignidade da pessoa humana.
Ademais, emergem dessa preocupação,na estrutura jurídica brasileira, dois
importantes diplomas: a Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; e a Lei Nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998. A primeira dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. A segunda trata das
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.São relevantes normas que estabelecem parâmetros para o efetivo
tratamento jurídico das questões ambientais, definindo penas para os atos
atentatórios à preservação e manutenção da ambiência natural.
Um olhar mais atento para o quadro hoje evidenciado foi suficiente para
elencar diversos procedimentos que maculam a preservação ambiental, assim
gerando consequências significativas não só para a humanidade, como também
para todas as unidades ecológicas.
A responsabilização do dano ambiental alcança a pessoa jurídica a partir da
Constituição de 1988, assim afastando, em definitivo, a visão de que somente
pessoa física pode responder por dano praticado contra o meio ambiente.
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2 O AMPARO JURÍDICODOSBENS NATURAIS
A situação de agressões levadas a efeito contra o meio ambiente é, hoje,
aspecto que reclama atenção redobrada, em virtude da sua magnitude.
A vida, não apenas humana, experimenta em seu próprio habitat natural as
consequências desastrosas da iniciativa do próprio homem, que na avidez pelo
progresso, lesiona sistematicamente o ambiente.
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2.1 ABORDAGEM HISTÓRICA
Trennepohl (2010) adverte que o crescimento populacional mundial, aliado
às consequências da Revolução Industrial, é o agente mais responsável pela
dilatação do consumo dos insumos da própria natureza. A evolução da tecnologia
e a utilização sem critérios dos bens da natureza respondem pela velocidade com
que contexto natural do planeta vem adquirindo formas multifacetadas de
degradação.
O século XX presenciou o advento da era de encurtamento das distâncias,
patrocinado pelo desenvolvimento tecnológico. Todavia, esse movimento foi
5
processado em total desrespeito
ao meio ambiente que, pelo contrário, foi
agredido sem o menor cuidado.
Aos poucos, a população foi adquirindo a consciência de que preservar a
natureza é exigência que se impõe à condição humana. A situação de deterioração
da natureza estabelecida em função do avanço técnico contrasta com a percepção
de que urge estabelecer critérios para a utilização das potencialidades da natureza.
Oportuno se faz perceber que tal conscientização tem estreita relação com
o aumento da população e a redução das capacidades naturais.
Ratifica essa visão o posicionamento adotado por Milaré (2014, p. 64),
quando assinala:
É falso, de fato, o dilema “ou desenvolvimento ou meio
ambiente”, na medida em que, sendo este fonte de recursos
para aquele, ambos devem harmonizar-se e complementarse.
Compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento significa
considerar os problemas ambientais dentro de um processo
contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente a
exigência de ambos e observando-se as suas inter-relações
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particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico
e ecológico, dentro de uma dimensão tempo/espaço. Em
outras palavras, isto implica dizer que a política ambiental não
se deve erigir em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em
um de seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos
recursos naturais, aos quais constituem a sua base material.
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Prado (2016, p. 18) leciona:
De outro lado, o processo de desenvolvimento dos países se
realiza, basicamente, à custa dos recursos vitais, provocando
a deterioração das condições ambientais em ritmo até ontem
desconhecidos. A paisagem natural da Terra está cada vez
mais ameaçada pelas usinas nucleares, pelo lixo atômico,
pelos dejetos orgânicos, pela “chuva ácida”, pelas indústrias e
pelo lixo químico. Por conta disso, em todo mundo – e o Brasil
não é nenhuma exceção – o lençol freático se contamina, o ar
se torna contaminado, a água escasseia, a área florestal
diminui, o clima sofre alterações, o ar se torna irrespirável, o
patrimônio genético se degrada, abreviando os anos que o
homem tem para viver sobre o Planeta. Isto é, do ponto de
vista ambiental o planeta chegou quase ao ponto de não
retorno. Se fosse uma empresa estaria à beira da falência, pois
dilapida seu capital, que são os recursos naturais, como se eles
fossem eternos. O poder de autopurificação do meio
ambiente está chegando ao limite.
Para o autor, o debate sobre as questões ambientais é oriundo de aspectos
políticos e econômicos ligados à origem da existência humana. Sustenta essa tese
ao entender que o Poder Público deve proporcionar políticas de estímulo à
preservação ambiental e que harmonizem progresso e salvaguarda do meio
ambiente.
Barracho Júnior (1999) orienta que a manutenção das condições ambientais
constitui direito fundamental da vida humana.
Segundo a concepção Trennepohl (2010), a compreensão de que o meio
ambiente é tema de interesse mundial foi adotada em 1972, quando da realização
da Conferência de Estocolmo.
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À luz da percepção de Milaré (2014, p. 25), o evento acima citado representou
a:
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Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, promovida pela ONU, contando com a participação
de 113 países. A Conferência foi resultado da percepção das
nações ricas e industrializadas da degradação ambiental
causada pelo seu processo de crescimento econômico e
progressiva escassez de recursos.
Em território nacional, as Ordenações dos Reinos, datadas de 1521,
representam a pioneira expressão de cuidado com o meio ambiente. O documento
estabelece diretrizes para a extração de madeira e minérios na então colônia
portuguesa.
Sirvinkas (2017) acrescenta que o zelo pela correta exploração ambiental foi
constante na totalidade das Constituições brasileiras, presentes nas edições de
1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, Emenda de 1969e 1988.
Conforme magistério emanado do mesmo autor, a proteção jurídicado meio
5
ambiente em território brasileiro pode ser fragmentada em 03 (três) etapas,
conforme segue:
I. a primeira etapa desenvolveu-sedo descobrimento, em 1500, indo até o
ano de 1808, quando chegou, na Colônia, a Família Real. Nesse período, as
regras faziam referência ao controle das reservas naturais que, naquela
época, já se mostravam escassas;
II. a segunda etapa estendeu-se da chegada da Família Real Portuguesa até
a edição da Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente; e
II. a terceira e última etapa foi a que teve origem a partir da Lei
retromecionada, inaugurando um período de valorização integrada dos
inúmeros aspectos envolvidos na manutenção ambiental.
2.2 A PERCEPÇÃO JURÍDICA DO BEM AMBIENTAL
Bens, na feliz definição de Toledo (2009, p. 57), são:
coisas reais ou objetos ideais dotados de ‘valor’, isto é, coisas
materiais e objetos imateriais que, além de serem o que são,
‘valem’. Por isso são, em geral, apetecidos, procurados,
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disputados, defendidos e, pela mesma razão, expostos a
certos perigos de ataques ou sujeitos a determinadas lesões.
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O Código Civil de 1916 já estabelecia a existência de 02 (duas) espécies de
bens: os privados e os públicos. Essa classificação foi mantida pelo novo Código
Civil.
Sirvinkas (2017) defende que bem ambiental é conceito ligado ao direito de
propriedade. Este, ao longo do tempo, assume perfil social, dissociando-se de seu
aspecto mais individual.
A partir dessa reflexão, consegue-se atestar o alcance mais abrangente da
definição de bem ambiental, pois o mesmo afasta-se do contexto econômico para
se estabelecer no aspecto social, como reflexo da necessidade de se garantir
qualidade à vida. Inexiste, portanto, razão para reforçar as fronteiras havidas entre
o público e o privado.
À União, aos Estados e aos Municípios encontram-se relacionados os bens
considerados públicos. Estes podem ser agrupados em 03 (três) classes: uso comum
do povo, uso particular e os dominicais. Esta a é lição ofertada pelo Código Civil
que, em seus artigos 98, 99, 100, 101, 102 e 103, estabelece, conforme abaixo:
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno;
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas,
ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas
autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal,
ou real, de cada uma dessas entidades.
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Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário,
consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de
direito privado.
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua
qualificação, na forma que a lei determinar.
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Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados,
observadas as exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito
ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela
entidade a cuja administração pertencerem.
Em relação à Constituição, esta apresenta importante contribuição ao
incorporar os bens difusos aos já consagrados público e privado.
5

Fiorillo (2017, p. 27), discorrendo sobre o tema, afirma:
Com o advento da Constituição Federal de 1988, nosso
sistema de direito positivo traduziu a necessidade de orientar
um novo subsistema jurídico orientado para a realidade do
século XXI, tendo como pressuposto a moderna sociedade de
massas dentro de um contexto de tutela de direitos e
interesses adaptados às necessidades principalmente
metaindividuais.
A rigor, a doutrina susomencionada apenas reflete o disposto no artigo 225,
caput, da Constituição de 1988, que estabelece:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Ao analisar esse fragmento constitucional, Machado (2013) destaca que o
mesmo “insere a função social e a função ambiental da propriedade (artigos 5º,
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XXIII, e 170, III e VI) como base da gestão do meio ambiente, ultrapassando o
conceito de propriedade privada e pública”.
Nessa vertente de análise, pode-se afirmar que a Constituição Federal trata
o bem ambiental como o direito ao ambiente ecologicamente balanceado.
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2.3 RESPONSABILIZAÇÃO EM CONDUTAS PRATICADAS EM RELAÇÃO AO MEIO
AMBIENTE
Com o objetivo de resguardar o meio ambiente, na condição de bem jurídico,
é que surge o Direito Ambiental, cuja preocupação culmina com a edição das Leis
Federais Nos 6.938/1981 e 9.605/1998.
Direito Ambiental, na leitura de Sirivinkas (2017) é “a ciência jurídica que
estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com
o ser humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das
condições de vida no planeta”.
Para Antunes (2015, p. 36), o Direito Ambiental é:
o ramo do direito positivo que regula as relações entre os
indivíduos, os governos e as empresas com o meio ambiente,
disciplinando a forma pela qual os recursos ambientais serão
apropriados economicamente, com vistas a assegurar a
conciliação dos aspectos econômicos, sociais e ecológicos,
com a melhoria das condições ambientais e de bem-estar da
população.
É, pois, necessário afirmar que o Direito Ambiental faz parte do Direito
Público. Conforme Sirvinkas (2017), os elementos integrantes dessa vertente do
Direito pertencem, ao mesmo tempo, a todos e a cada individualidade.
É sob esse contexto que se alcança a natureza coletiva da tutela jurídica dos
recursos naturais.
Fonseca (2011) leciona que a responsabilidade jurídica mostra-se ligada ao
dever jurídico de amparar as punições legais impostas em função de ação ou
omissão, tendo por parâmetro, para tal mensuração, a legislação existente.
A Constituição Federal, no artigo 225, § 3º, dispõe:
[...]
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.(BRASIL, 1988)
Indiscutível é, pois, a responsabilidade penal, civil e administrativa daquele
ente que praticar qualquer atitude lesiva ao ecossistema.
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Sampaio (2013, p. 259), sobre o tema, destaca:
[...] houve um reconhecimento internacional no sentido de
que a responsabilização das pessoas que causam danos ou
lesões ao meio ambiente é um dos mais importantes
instrumentos de compatibilização das necessidades e
atividades humanas com a manutenção eficaz do equilíbrio
ecológico, a conservação da natureza e dos recursos naturais
renováveis e não renováveis, bem como com a preservação
da saúde das populações.
A letra constitucional define, objetivamente, os modos de implicação por
5
atos lesivos levados a efeito contra a paisagem natural. São eles: civil, administrativo
e penal.
Milaré (2014) pondera que “a danosidade ambiental tem repercussão jurídica
tripla, já que o poluidor, por um mesmo ato, pode ser responsabilizado, alternativa
ou cumulativamente, na esfera penal, na administrativa e na civil”.
Leite e Dantas (2010, p. 28) comungam do mesmo entendimento, quando
destacam:
As responsabilidades penal e civil, em geral, estão encaixadas
na esfera do Poder Judiciário, porém com perspectivas
distintas. Enquanto a penal visa a enquadrar a conduta do
agente e sancioná-la, a civil procura o ressarcimento do
prejuízo por parte de quem lhe deu causa. Já a
responsabilidade administrativa, vinculada ao Poder Executivo
em suas funções de realizar o poder de polícia, busca coibir e
sancionar condutas e atividades quando em desacordo com
as determinações legais.
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Destaque para o legislador constituinte que incluiu a responsabilização penal
da pessoa jurídica pelo cometimento de condutas nocivas ao meio ambiente, a qual
foi ratificada pela chamada Lei de Crimes Ambientais.
2.3.1 A Responsabilização Civil
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Para Sirvinkas (2017, p.186),
entende-se por dano toda lesão a um bem jurídico tutelado.
Dano ambiental, por sua vez, é toda agressão contra o meio
ambiente causada por atividade econômica potencialmente
poluidora, por ato comissivo praticado por qualquer pessoa
ou por omissão voluntária decorrente de negligência.
Assim, a responsabilidade civil do ente que agride o meio ambiente
corresponde à obrigação do mesmo em reparar a degeneração.
Nesse contexto, plausível é a manifestação de Silva (2006, p. 572), quando
define a responsabilidade civil como sendo:
a obrigação de responder pelas ações próprias
(responsabilidade civil por ato próprio, subjetiva ou direta) ou
dos outros (responsabilidade civil por ato de terceiro, objetiva
ou indireta), quando estas resultem em dano, direto ou
indireto, causado ao patrimônio material ou imaterial de
terceiros, voluntariamente, por imprudência, por negligência,
por imperícia ou, ainda, por falta de exação de dever
funcional, e que deve ser pronta e integralmente ressarcido.
A efetivação da responsabilidade civil assenta-se sobre dois pilares: o
subjetivo e o objetivo. O primeiro é comprovado mediante a clareza de culpa do
agente agressor, quer agindo, quer se omitindo. Já o comprometimento objetivo
desqualifica a evidência da culpa, restringindo-se apenas na observação do ato
danoso.
2.3.2 A Responsabilização Administrativa
Para Silva (2011, p. 293), o encargo administrativo, que também encontra
agasalho no artigo 225, § 3º da Constituição da República:
resulta da infração das normas administrativas, sujeitando o
infrator a uma sanção de natureza administrativa que pode
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ser: advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos
animais, produtos ou subprodutos da flora e fauna, destruição
ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação
de produto, embargo de obra ou atividade, demolição de
obra, suspensão parcial ou total de atividades, restritivas de
direitos.
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O compromisso administrativo consolida-se, na ótica de Milaré (2014), em
relevante fator de sanção pela prática de crime ambiental.
Por seu turno, Fiorillo (2017) destaca que as penas administrativas possuem
vínculo com o poder de polícia, o qual se mantém atrelado ao Direito Público.
Contudo, convém esclarecer que, em se tratando da tutela de acervo ambiental, o
poder policial estreita sua ligação aos interesses difusos.
2.3.3 A Responsabilização Penal
Essa forma de penalização também encontra guarida no artigo 225, § 3º da
Constituição Federal.
5
Sobre essa previsão, importante
mencionar que a própria Constituição, no
artigo 5º, XXXIX, dispõe não haver “crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal”.

Portanto, o Direito Ambiental é aplicado em respeito absoluto aos preceitos
legais, devendo antes de qualquer sanção penal serem adotadas medidas de caráter
civil e administrativo, ou ambas, simultaneamente.
3 A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA NOS CRIMES AMBIENTAIS
Para Diniz (2015), “a pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de
patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica
como sujeito de direitos e obrigações”.
Comungando do mesmo pensamento, Coelho (2014, p. 43) assevera que:
Pessoa jurídica é o sujeito de direito personificado não
humano. É também chamada de pessoa moral. Como sujeito
de direito, tem aptidão para titularizar direitos e obrigações.
Por ser personificada, está autorizada a praticar os atos em
geral da vida civil — comprar, vender, tomar emprestado, dar
em locação etc. —, independentemente de específicas
autorizações da lei. Finalmente, como entidade não humana,
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está excluída da prática dos atos para os quais o atributo da
humanidade é pressuposto, como casar, adotar, doar órgãos
e outros.
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Em vista da definição suso, oportuno se faz observar a determinação contida
na Constituição Federal, quando estabelece àquele ente a possibilidade de
responsabilização em função da prática de crime ambiental. É o que se depreende
do artigo 225, § 3ª do texto constitucional.
A preocupação do legislador constituinte em tratar o meio ambiente da
maneira como o fez reflete, à luz do magistério de Capez (2017, p. 88), um grande
alcance social:
De acordo com a nova Carta Magna todos têm direito a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida. Constitui direito de terceira geração. Acima da proteção
individual está a necessidade de proteção do corpo social, do
gênero humano. Está, portanto, agrupado entre os direitos
difusos e coletivos.
Contudo, inobstante a previsão constitucional ser bem clara, a partir de sua
promulgação, observou-se o surgimento de correntes que sobre essa penalização
assumiam entendimentos díspares.
Consoante observado por Gomes e Maciel (2015), existem três correntes de
pensamento sobre a prática de crime por pessoa jurídica.
A primeira linha de pensamento defende a impossibilidade de uma pessoa
jurídica ser autora de crime e, como tal, ser alvo da devida sanção. Por esse
raciocínio, a penalização em comento corresponderia à responsabilidade penal
objetiva.
A segunda percepção recepciona as disposições contidas na Constituição
Federal e na Lei de Crimes Ambientais, entendo exequível a responsabilização penal
da pessoa jurídica pelo cometimento de ato lesivo aos recursos naturais.
Por fim, o terceiro entendimento, perfilhado pelo STJ, aponta para a
impossibilidade da pessoa jurídica praticar o crime, podendo, no entanto, ser
responsabilizada pelos danos provocados em desfavor do meio ambiente. É, pois,
a ratificação da responsabilidade penal social. Sob essa concepção, é cabível a
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circunstância da dupla imputação, o que significa dizer que pode a pessoa jurídica
não figurar, sozinha, na ação penal, mas acompanhada da pessoa física responsável
pelo ato lesivo.
A Lei de Crimes Ambientais é muito explícita quando trata da questão. É a
leitura alcançada quando se depara com o que dispõe o artigo 3º da mencionada
lei, cuja redação é a que segue:
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Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta
Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de
seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Em seus artigos 21, 22 e 23, o mesmo legislação enumera as sanções a que
está submetida a pessoa jurídica. Essas penalidades vão da aplicação de multa à
prestação de serviços comunitários.
Outrossim, é no artigo 24 do referido diploma que se estabelece a
penalidade mais rígida, in verbis:
5

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada,
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou
ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada
sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado
instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional.
Sobre o fragmento retro, coerente é o magistério de Gomes e Maciel (2015,
p. 76):
Como sanção à pessoa jurídica o art. 24 ainda prevê a
liquidação forçada, cabível quando a pessoa moral for
constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de
permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta
Lei. A pessoa jurídica que tiver como sua atividade principal a
prática de crimes ambientais poderá ser extinta.
Vê-se, portanto, o rigor utilizado pelo legislador para tratar a questão.
3.1 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
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Como citado alhures, a penalização da pessoa jurídica pela prática de crime
ambiental, muito embora prevista na Carta Cidadã e na Lei de Crimes Ambientais,
provocou, entre doutrinadores do direito, posicionamento conflitantes.
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Diante da celeuma, conveniente se faz mencionar o posicionamento adotado
pelos Tribunais pátrios.
A primeira decisão no sentido de condenar e penalizar a pessoa jurídica por
ação lesiva ao ecossistema foi, consoante Milaré (2014), proferida no ano de 2003,
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Este, em análise à Apelação Criminal
nº 2001.72.04.002225-0, ofereceu o seguinte entendimento:
PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. EXTRAÇÃO DE
PRODUTO MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO. DEGRADAÇÃO DA
FLORA NATIVA. ARTS. 48 E 55 DA LEI Nº 9.605/98. CONDUTAS
TÍPICAS. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA.
CABIMENTO.
NULIDADES.
INOCORRÊNCIA.
PROVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial
predominante, a Constituição Federal (art. 225, § 3º) bem
como a Lei nº 9.605/98 (art. 3º) inovaram o ordenamento
penal pátrio, tornando possível a responsabilização criminal
da pessoa jurídica. 2. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum
ato será declarado nulo, se dele não resultar prejuízo à defesa
(pas de nullitésansgrief). 3. Na hipótese em tela, restou
evidenciada a prática de extrair minerais sem autorização do
DNPM, nem licença ambiental da FATMA, impedindo a
regeneração da vegetação nativa do local. 4. Apelo
desprovido.
(TRF4, ACR 2001.72.04.002225-0, OITAVA TURMA, Relator
ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, DJ 20/08/2003)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Min. Dias Toffoli, ao julgar o
Recurso Extraordinário 5009725-87.2012.4.04.7200 SC, assim se manifestou:
DECISÃO:
Vistos.
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Claudevanir Aparecido da Silva e Takla Empreendimentos
Imobiliários Ltda. interpõem agravo contra decisão que não
admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade
ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região , assim ementado:
“DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS DA LEI 9.605/98
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ARTIGO 39. ATERRAMENTO DE
CORPO D´ÁGUA – ARTIGO 63. EXTRAÇÃO DE ARGILA E
SAIBRO SEM AUTORIZAÇÃO - ART. 55. CRIME CONTRA
ORDEM ECONÔMICA (ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91).
CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DO ART. 55 DA LEI
9.605 E DO ART. 2º DA LEI 8.176/91. RESPONSABILIDADE
PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 1. A supressão de vegetação
em área do Bioma da Mata Atlântica, área de preservação
permanente, acima dos limites definidos pelos órgãos de
fiscalização ambiental, caracteriza a prática do crime do art.
39 da Lei 9.605/98. 2. O aterramento de corpos d'água,
quando não é possível concluir com segurança que se
5
tratavam de lagos de origem natural, não caracteriza o crime
do art. 63 da Lei 9.605/98, já que ausente elementar do tipo
penal (local especialmente protegido). 3. O art. 2º da Lei n.
8.176/91 busca tutelar e preservar o patrimônio da União,
proibindo a usurpação de suas matérias-primas, enquanto o
art. 55 da Lei n. 9.605/98 impõe sanções a atividades lesivas
ao meio ambiente, proibindo, dentre outras, a extração de
recursos minerais. Na hipótese, ocorre concurso formal, pois
com um comportamento lesou-se o patrimônio e o meio
ambiente. 4. É cabível a persecução criminal contra a
pessoa jurídica que comete crime contra o meio
ambiente definido no art. 55 da Lei 9.605/98, com supedâneo
no art. 3º da Lei 9.605/98, quando o delito for cometido por
decisão de seu representante legal.” (fl. 1564 e-STJ) Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados
[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao
recurso. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2017. Ministro
DIAS TOFFOLI Relator Documento assinado digitalmente.
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(STF – ARE: 1021387 SC – Santa Catarina 500972587.2012.4.04.7200, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe-029
14/02/2017, grifo nosso)
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Ratificando a pertinência da responsabilização penal da pessoa jurídica que
atentar contra o meio ambiente, o Tribunal Cidadão julgou o Agravo em Recurso
Especial Nº 1.172.469 – RJ, nos termos que seguem:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.172.469 - RJ
(2017/0242615-0) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO:
COMPANHIA
SIDERÚRGICA
NACIONAL
ADVOGADOS: LUÍS CARLOS DIAS TORRES - SP131197
LEANDRO FALAVIGNA LOUZADA E OUTRO(S) - SP222569
FERNANDA PETIZ MELO BUENO - SP329214 PENAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEIN.
9.605/1998. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA
JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 3º DA LEI N.
9.605/1998. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
QUALQUER CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA À PESSOA
JURÍDICA. CASO FORTUITO. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283/STF. Agravo em recurso especial não conhecido.
DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo Ministério
Público Federal contra decisão do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região que inadmitiu o recurso especial por ele
interposto, fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição
Federal, manifestado, por sua vez, contra acórdão proferido
na Apelação Criminal n. 2011.51.04.000203-9, assim
ementado (fls. 768/769): PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA RÉ - ART. 54 DA LEI
9.605/98 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA
JURÍDICA CONDICIONADA À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL
DE PESSOA FÍSICA - TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO - TEORIA
DA ATRIBUIÇÃO - RE 548.181 DO STF - APELAÇÃO DA RÉ
PROVIDA E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PREJUDICADO. I - O art. 3º da Lei 9.605/98 que regulamenta
a responsabilização penal da pessoa jurídica, em crimes
ambientais, dispõe que: "As pessoas jurídicas serão
responsabilizadas administrativa, civil e penalmente
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conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no
interesse ou benefício da sua entidade."II - A Teoria da
Dupla Imputação é acolhida pela jurisprudência pátria. Em
recente julgado do STJ, o RE 548.181, a Ministra Rosa
Weber,
modificou
em
parte
o
entendimento
jurisprudencial ao afirmar que não havia necessidade de
uma dupla imputação simultânea ("o art. 225, § 3º, da
CF/88 não condiciona a responsabilização penal da pessoa
jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução
penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da
empresa").
[...]
De fato, é assente nesta Corte o entendimento segundo o
qual é possível a responsabilização penal da pessoa
jurídica por delitos ambientais, independentemente da
responsabilização
concomitante da pessoa física que agia
5
em seu nome.
[...]
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único,
I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso
especial.Publique-se.Brasília,
24
de
novembro
de
2017.Ministro Sebastião Reis Júnior Relator
(STJ – AREsp: 1172469 RJ 2017/0242615-0, Relator: Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 30/11/2017,
grifo nosso).
No Amazonas, o Tribunal de Justiça possui, em sua estrutura, a Vara
Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias/VEMAQA. Esta, ao longo
de sua existência, vem prestando relevantes serviços à sociedade, tendo seu
trabalho reconhecido por importantes organismos nacionais e internacionais.
É desse Juízo a sentença que, proferida nos autos do Processo Nº 020286745.2010.8.04.0001, pelo Magistrado Adalberto Carim Antônio, em setembro de
2015, estabeleceu condenação em desfavor de pessoa jurídica pelo cometimento
de crime ambiental. É o que se abstrai do referido decisum, conforme segue:
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[...]
"Ex positis" JULGO PARCIALMENTE procedente a Denúncia
formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, através da 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO
AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO, para CONDENAR os acusados
CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA., ARNALDO PEREIRA
FILHO e ALBANO MÁXIMO NETO como incursos nas penas
dos delitos ambientais previstos nos arts. 38, 39, 54 § 2º, V; e,
68, da Lei nº 9.605/98. PASSO à dosimetria das penas.
[...]
(TJAM - Processo Nº 0202867-45.2010.8.04.0001. Juiz
Adalberto Carim Antônio. Data de Publicação: 24/09/2015)
Objeto de sucessivos recursos, a sentença retro chegou ao Superior Tribunal
de Justiça. Naquela Corte, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao
julgar o respectivo Recurso Especial, assim se manifestou:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, V, "a", do
Código de Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015) c/c
artigo 3º do Código de Processo Penal, e no artigo 34, XVIII,
"c", parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial
para declarar extinta a punibilidade da recorrente CIVILCORP
INCORPORAÇÕES LTDA. quanto ao crime previsto no artigo
38 da Lei 9.605/98.
[...]
(STJ – Resp: 1717389 AM 2018/0000705-0, Relator: Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ
01/06/2018).
Verifica-se que a alteração estabelecida pelo Tribunal da Cidadania o foi
somente em relação a um dos crimes imputados à pessoa jurídica, mantendo-se a
sentença a quo incólume em relação às demais condutas lesivas ao meio ambiente.
4 CONCLUSÃO
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A avidez com que a humanidade debruça-se sobre o desejo de evoluir é,
cada vez mais, fortemente marcada pela pouca importância emprestada à matéria.
Como consequência desse comportamento, verifica-se uma situação de
preocupante degradação ambiental, o que reflete a própria incompetência humana
em encaminhar mecanismos de proteção e preservação de seu habitat natural.
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Nesse cenário, o Estado municiou-se de mecanismos legais com o objetivo
de não apenas frear o processo ambientalmente destrutivo que se instalava, como
também, de estabelecer critérios e condutas necessários à utilização e exploração
consciente dos recursos naturais.
Assim, o regramento imposto significou considerável avanço social no que
concerne à preservação ambiental, cujo conceito é, atualmente, objeto corrente de
vigoroso debate ao redor do mundo.
A chamada Lei de Crimes Ambientais representa imensurável conquista da
sociedade que, a partir de seu advento, passa a ter mecanismos de efetiva proteção
do ecossistema, ao passo em que estabelece, outrossim, parâmetros de penalização
das condutas nocivas ao meio ambiente.
5

Tal diploma consagra dispositivo contido na Constituição Federal que prevê
a responsabilização da pessoa jurídica em razão de danos provocados ao ambiente.
Trata-se, por conseguinte, de vultoso instrumento de prestação jurisdicional.
Em que pese divergências doutrinárias discutidas com a edição do citado
diploma, convém destacar o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores,
sobretudo no que se refere à aplicação da teoria da dupla imputação.
Não se pode olvidar, entretanto, a omissão do Estado em punir com o rigor
preconizado pela lei os atos lesivos ao meio ambiente. A simples existência do
diploma legal não confere garantia ao processo de preservação ambiental. A
situação alcança contornos mais abrangentes, indo da efetiva fiscalização até à
educação, como processo de transformação social.
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RESUMO: o presente estudo objetiva discutir o direito de vizinhança em face de
comportamentos antissociais. Para tanto, aborda o direito de propriedade
consoante o Código Civil de 2002 e a Constituição Federal de 1988 dando-se ênfase
à função social da propriedade; elenca regras gerais do direito de vizinhança; e
aborda a função social do direito e a importância da educação para a urbanidade.
Para a realização deste artigo, como metodologia, optou-se pela pesquisa
bibliográfica realizada a partir de materiais já publicados, a exemplo de doutrinas,
legislações e jurisprudências permitindo concluir que referente ao direito de
vizinhança, o Código Civil de 2002 não logrou êxito em acompanhar a evolução das
relações sociais, ocasionada pelos rápidos avanços tecnológicos que determinaram
mudanças significativas nas questões relativas à vizinhança, inclusive de cunho
ambiental. Assim, cabe ao operador
do direito a recomendação de interpretar o
5
código conforme a Constituição da República sem relegar a segundo plano à ideia
de função social a qual o texto constitucional dá muita ênfase ao ligar a expressão
“social” à ideia de “promoção humana”.
Palavras-chave: Propriedade. Função social. Direito de vizinhança. Promoção
humana.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O Direito de Propriedade sob a Ótica do
Ordenamento. 2.1 A função social da Propriedade. 3 Direito de Propriedade frente
ao Direito de Vizinhança. 3.1 A Função Social do Direito e a Importância da
Educação para a Urbanidade. 4 Conclusão. 5 Referências.
1 INTRODUÇÃO
A chamada “Constituição Cidadã”, de 1988, em seu art. 5º, inc. XXIII
estabelece o dever do cumprimento da função social da propriedade, porém, desde
sempre o direito de propriedade tem sofrido inúmeras restrições que lhe impõem
limitações ao uso e à utilidade.
Nada mais do que a civilidade – ou boa convivência social – compõe as
limitações impostas nos direitos de vizinhança. Tal elemento, entretanto, não basta
por si só se não estiver permeado pela lealdade e boa-fé entre os proprietários
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vizinhos, capazes de protegerem solidariamente ao ambiente em que vivem,
acabando, assim, por se protegerem mutuamente.
Desse modo, é certo que a utilização da propriedade deve se dar nos limites
de uma coexistência social e pacífica entre os vizinhos, além de,
intersubjetivamente, dizer a respeito também à preservação do ambiente
juridicamente protegido. O Código Civil brasileiro, ao disciplinar a matéria,
preocupa-se com as ofensas à segurança pessoal, ao sossego e à saúde, ainda que,
muitas vezes, dada a subjetividade de alguns aspectos pertinentes ao tema, surjam
grandes dificuldades na visualização da tênue linha divisória entre ouso regular e
irregular de um imóvel.
Tal regulação diz respeito estritamente aos costumes e padrões de civilidade
vigentes entre os membros de uma coletividade, por mais que, em interpretação
extensiva, possamos extrair sua abrangência em relação ao ambiente juridicamente
protegido. Há que se lembrar que costumes, mesmo variáveis local ou
regionalmente num mesmo estado, jamais serão unilaterais; ao contrário, trata-se
de consenso cristalizado por meio de sua longa vigência temporal e em função de
seu caráter preservador da coletividade.
Neste trabalho, busca-se identificar as eventuais alterações sofridas nos
costumes, em função das evoluções ocorridas nas relações sociais. Tais evoluções,
em grande parte, são oriundas dos significativos avanços tecnológicos, em relação
às alterações havidas ou não no que concerne ao Direito de Vizinhança tal como se
apresenta no Código Civil.
Feitos estes apontamentos iniciais, o presente estudo, objetiva discutir o
direito de vizinhança em face de comportamentos antissociais.
Para a realização deste artigo, como metodologia, optou-se pela pesquisa
bibliográfica realizada a partir de materiais já publicados, a exemplo de doutrinas,
legislações e jurisprudências que contribuem para a melhor compreensão do tema
em análise.
2 O DIREITO DE PROPRIEDADE SOB A ÓTICA DO ORDENAMENTO
Embora no Código Civil de 2002 seja possível perceber um abrandamento
no direito de proprietário trazido por um conceito mais social de propriedade, não
são notadas inovações significativas em relação ao Direito de Vizinhança regulado
no Código de 1916, mesmo porque tal instituto, enquanto limitador do direito de
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propriedade, não traz em si muitas possibilidades de se prestar, a priori, a funções
conceitualmente sociais.
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Mesmo em relação aos conceitos de entonação social expressos na
Constituição de 1988, é importante recordar que o projeto do Novo Código Civil foi
encaminhado em junho de 1975 à Câmara dos Deputados, pelo então Presidente
da República, General Ernesto Geisel, iniciada no governo Jânio Quadros, a
elaboração do projeto pelo Executivo foi retomada na administração do General
Castelo Branco e, novamente, retomada no governo Geisel.
Seguindo nesse raciocínio, não se pode deixar de citar que, em 1984,
portanto quatro anos antes da promulgação da Constituição de 1988 e após dez
anos de tramitação na Câmara, deu-se a aprovação do Projeto de Lei que criava o
Novo Código Civil com seu posterior encaminhamento ao Senado para revisão, da
qual apenas retornou em 1997.
Ao relembrar tais episódios, não se tem outro objetivo senão o de chamar a
atenção para o fato de que, a despeito de algumas tentativas para adaptar o texto
de um Projeto de Lei criado em 1975 a uma Constituição promulgada em 1988, o
atual Código Civil, a exemplo do5 aprovado em 1916, tem, por seu histórico, fortes
evidências de ter nascido “velho” e de costas para o novo século que então se
iniciava, sobretudo ao regular o direito de propriedade, bem como seus institutos
e efeitos (CARVALHO NETO, 2009, p.81).
Paradoxalmente, pode-se observar a contemplação expressa de normas que
digam respeito diretamente às questões ambientais, inclusive as de cunho
ecológico, cuja temática é claramente tutelada pela Constituição Federal de 1988
em seu art. 225. O § 1º do art. 1.228 do Código Civil, que trata da propriedade em
geral, prevê a proteção da flora, da fauna, da diversidade ecológica, do patrimônio
cultural e artístico, das águas e do ar.
Tal previsão, em consonância com os princípios constitucionais, se
transportada para as relações de vizinhança, terá a capacidade de conferir-lhes vida,
atualidade e reais possibilidades de atuação nos liames da função social da
propriedade (CARVALHO Neto, 2009, p.252).
Uma vez realizadas estas considerações, passa-se à apresentação de um
breve histórico da regulação da propriedade no Estado Brasileiro, de onde parte-se
para tentar alcançar a dimensão do Direito de Vizinhança como tal como é
concebido nos dias de hoje.
2.1 A função social da propriedade
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O processo de regulação da propriedade imóvel no Brasil se iniciou com a
implementação do sistema das Capitanias Hereditárias (1530), no processo de
colonização do país, quando Portugal, temendo perder o domínio sobre a colônia,
dividiu o Brasil em 15 lotes, doados aos “donatários”. Esses “donatários”, em face
das Ordenações do Reino, em vigor também nas colônias, detinham o poder de
conceder terras em regime de Sesmarias, que permitiu a ocupação da terra de
forma desordenada e aleatória e foi extinto definitivamente em 1822 (CARVALHO,
2007, p. 34)
Até 1850, quando se deu a promulgação da primeira Lei de Terras no Brasil
(Lei 601, de 18.09.1850), prevalecia o instituto da posse, em que a simples ocupação
da terra era suficiente para garantir direitos a seu ocupante. A partir de então, vários
dispositivos legais foram criados para tutelar a questão da propriedade, proibindose terminantemente a posse, sendo toleradas apenas as existentes até sua
promulgação. A única forma legal de se adquirir terras no Brasil passou a ser a
compra devidamente registrada (CARVALHO, 2007, p.34-35).
As noções formais a respeito de posse e propriedade emergiram, no sistema
jurídico brasileiro, a partir dessa lei. Em uma leitura mais detalhada, perceba-se que
o constituinte de 1988 inovou ao dedicar um capítulo à política urbana,
condicionando o desenvolvimento urbano ao pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade. Ante a este reconhecimento, tem-se que ações individuais ou
mesmo comunitárias que extrapolem a esfera da intimidade deverão levar em
consideração o interesse de todos os habitantes da cidade.
O livre exercício da individualidade não pode ferir os interesses coletivos dos
habitantes da cidade, numa clara e evidente conclusão de que, mais do que
somente a propriedade, também a cidade, que é composta por diversos conjuntos
de vizinhos no exercício de múltiplas e variáveis funções, deve cumprir a função
social da propriedade urbana (GONÇALVES, 2019 p.222). Tal realização está a cargo
do Poder Público, conforme previsto no art. 182 da Constituição Federal de 88 que,
sem dúvidas, uniu as concepções de direito de propriedade e direito subjetivo,
fazendo da função social, ainda que não exclusivamente, parte importante da
matéria relativa ao direito de propriedade.
Atualmente, está clara a importância fundamental da função social dentro do
direito de propriedade que não só deve ser por ela atingida, mas que integra a
essência de seu conceito. Assim, a propriedade possui uma função social, que deve
ser efetivada.
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O termo função social possui estreita relação com o resultado que se
pretende obter com determinada conduta ou atividade humana, com vistas ao
atendimento de interesses que ultrapassam os objetivos individuais. Ao falar em
função social, Gomes (2011 p.115), a relaciona, num primeiro momento, às
limitações negativas do direito de propriedade, afetando o próprio exercício do
direito de propriedade, porém não à sua substância.
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Já Farias e Rosenvald (2019 p.151) explicam que as mudanças atravessadas
por esse instituto foram mais além do que uma eventual redução dos poderes do
proprietário ou do volume do direito de propriedade, pelas limitações da legislação.
Caso fosse assim, o conteúdo do direito de propriedade não teria se transformado,
tornando a função social somente mais uma limitação.
Nesse diapasão, é importante para o entendimento do vocábulo função, que
seja realizado um retorno, a nível da linguística e do vocábulo, para se chegar ao
seu conceito e seus elementos. Na esfera jurídica, a palavra função possui inúmeros
sentidos, podendo representar concomitantemente diversos significados. A função
representaria o exercício da atividade, o encargo ou os bônus impostos pela
legislação ou pelas regras de experiência comum de alguém, junto a terceiros, ou
deste, junto a um bem. A função 5acarreta um objetivo, fixado antecipadamente pelo
ordenamento jurídico nacional (FARIAS; ROSENVALD, 2019, p.153).
Por sua vez, o vocábulo “social” indica o interesse coletivo, e não o do
proprietário. A função social segundo Pereira (2018, p.93-94) seria um “poderdever” do proprietário, confirmado pela ordem jurídica. Desta feita, existiria um
condicionamento do poder a uma finalidade, sendo que a função social da
propriedade obriga ao seu proprietário o dever de desempenhá-la, tornando-se
uma fonte de comportamentos positivos.
Para Siqueira (2012, p.82), a aplicação do termo “função social” proporciona
ao Direito uma grande discussão, especialmente na Sociologia, com relação à
análise funcional a respeito dos fenômenos sociais. Esse debate não é recente, e são
diversificados os parâmetros de interpretação de acordo com as diversas
orientações pessoais e subjetivas e que são “função-fim” ou teleológica e funçãonecessidade como fato social, sendo alguns dos exemplos dessas possibilidades.
A função social está relacionada também com o dever de socialidade, de
urbanidade, o dever de respeitar o espaço do outro, a exemplo do que irá se discutir
mais adiante em seção própria que aborda o direito de vizinhança.
Com relação ao direito de propriedade, a função, representa em predispô-la
visando alcançar o bem comum. Dessa forma, segundo Herrera ((2010, p.372), a
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função social é uma qualidade, indeclinável, da propriedade de servir ao titular da
coisa, que poderá ter seu uso, gozo e fruição, mas observando o direito da
coletividade de possuir estes mesmos direitos, caso seu titular não proporcionar
uma adequada utilidade ao bem, em que representa destinatário inicial.
Frise-se que a função social da propriedade não se encontra somente
regulada pelo conjunto de normas, mas, também, por meio de um sistema jurídico
complexo, ao consagrar a propriedade privada e seu atendimento à função social,
pertencente a uma ordem econômica, ambiental e urbanística, visando
proporcionar o equilíbrio do convívio social da coletividade, superando a mera
esfera do particular.
A função social como limitadora da propriedade não salta aos olhos
imediatamente no direito de vizinhança, mas ao se focar no bem da vida
denominado meio ambiente, lembrando que tal bem compreende o meio ambiente
natural e artificial, depara-se com um bem difuso que visa a sadia qualidade de vida
da presente e das futuras gerações.
Deste modo, segundo Carvalho Neto (2009, p.255) mais do que apenas uma
função social, pode-se buscar no núcleo do Direito de Vizinhança a função sócio
ambiental, como um de seus naturais desdobramentos em face das transformações
pelas quais tem passado o planeta.
Visualizar tal desdobramento é admitir a alteração estrutural no direito de
propriedade de modo que passe a acompanhar as mudanças das relações sociais,
cuidando-se de um direito que também se amolde aos objetivos socioambientais,
que passam a informar as normas relativas a seu uso, gozo e fruição.
Nesse sentido, Silva (2018, p.65) aponta para a obscuridade que tem sofrido
o princípio da função social da propriedade, segundo ele “mal definido na doutrina
brasileira” em função da confusão que se faz dele com os sistemas de limitação da
propriedade.
Para o jurista, tais limitações não se confundem com o princípio em tela, uma
vez que este diz respeito à estrutura do próprio direito, enquanto que as limitações
se relacionam ao exercício do direito.
O atual exercício do direito pelo proprietário se sujeita aos interesses da
comunidade. Assim, segundo Silva (2018, p.66), as normas civis regulamentadoras
das relações entre vizinhos objetivam evitar o uso nocivo da propriedade em
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prejuízo de outrem. Disso decorre que não observar a legislação urbanística indica
a utilização inadequada da propriedade.
Entretanto, não se pode unificar o direito de vizinhança com as normas de
uso e ocupação do solo, pois está-se a falar de coisas distintas: uma trata das regras
de relação entre vizinhos, a outra regulamenta a utilização da propriedade em
função da coletividade, e, nesse aspecto estaria regulado especialmente pela Lei
Federal 10.257, de 10.07.2001, o Estatuto da Cidade.
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Não é o caso, nesse estudo, de atenção detalhada sobre o tema ambiental
que decorre do direito de vizinhança, no entanto, cumpre chamar a atenção para o
fato de que as relações entre vizinhos se agigantam a ponto de se apropriarem da
responsabilidade por interesses difusos e coletivos, inclusive em respeito às futuras
gerações.
Esta talvez seja a principal inovação para a qual deve apontar a codificação
infraconstitucional, senão expressamente nos dispositivos que dizem respeito ao
direito de vizinhança, ao menos em estreita relação à interpretação conforme a
Constituição, de acordo com princípios maiores que a inspiraram, a exemplo do
princípio da dignidade da pessoa
5 humana.
3 DIREITO DE PROPRIEDADE FRENTE AO DIREITO DE VIZINHANÇA
Antes do Código Civil de 2002, tem-se que o direito de propriedade que
anteriormente era desempenhado sem a presença de limitações em nível ambiental,
de acordo com a legislação, caracterizava uma utilização predatória e não
sustentável dos recursos naturais, restringido somente pelos direitos de vizinhança
e pelas eventuais normas de política sanitária, caracterizando um domínio integral
sobre sua propriedade, mas desencadeando uma crise ambiental. Assim, ao
proprietário tudo era permitido, mesmo destruir sua propriedade, situação que, na
atualidade, já foi superada. Dessa maneira, hoje não mais é permitido o uso da
propriedade somente no próprio e exclusivo interesse do proprietário. Este
exercício do direito de propriedade deve observar a sua função social, situando a
propriedade como um direito que é delimitado pela obrigação para a sua utilização
racional, sustentável e respeitando o direito do outro.
As relações travadas entre vizinhos são também denominadas de “relações
jurídicas vicinais” e consubstanciam-se em restrições ao direito de propriedade com
vistas à convivência social pacífica. Segundo Lôbo (2014, p.64), “os direitos de
vizinhança compreendem o conjunto de normas de convivência entre os titulares
de direito de propriedade ou de posse de imóveis localizados próximos uns aos
outros”. Para fins legais, vizinhos não são apenas os contíguos, mas aqueles que são
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afetados pela forma como o imóvel é usado. As normas que regem os direitos de
vizinhança são preferencialmente normas cogentes, tendo em vista que os conflitos
referentes a esta matéria tendem ao conflito e a aguçar os ânimos.
Em uma dimensão positiva, tem-se, ainda consoante ensinamento de Lôbo
(2014) que vizinhos são aqueles que devem viver em harmonia no mesmo espaço,
respeitando todos os direitos e deveres comuns. Nas palavras de Silvio Rodrigues
(2002, p.119), o Direito de Vizinhança é composto por “[...] regras que ordenam não
apenas a abstenção da prática de certos atos, como também de outros que
implicam a sujeição do proprietário a uma invasão de sua órbita dominial”.
Trata-se de regras de civilidade e obrigações que regem a vida cotidiana,
cujo feitio vem adquirindo novos contornos, há tempos, como é de se esperar em
se constatando que as profundas transformações por que passa qualquer
coletividade reflitam, incontinenti, nas relações de vizinhança (LÔBO, 2014, p.66).
Outra definição possível para o direito de vizinhança é que este representa
uma ordenação do direito de propriedade de forma a permitir que diversas pessoas
possam exercer seus respectivos deveres e direitos de propriedade sem que isso
acarrete na lesão do direito do interesse de terceiros (FARIAS; ROSENVALD, 2019
p.553). Então, embora o direito de propriedade seja pleno, seja absoluto, ou, dito
de outra forma, seja oponível, erga omnes, pode ser defendida em face de qualquer
pessoa, embora ele seja o mais completo talvez dos direitos subjetivos, ainda assim
ele tem limitações. Não existe um direito de propriedade absoluto no sentido de
não ter limites no seu exercício. Esses limites são necessários justamente para que
todos possam também exercer de forma harmônica os seus respectivos direitos
proprietários.
Não se permite que quem quer que seja faça de sua propriedade um vetor
de atos ilícitos em relação a terceiros. O ser humano é um ser social e como ser
social que é tem o dever de socialidade. São muitos os problemas e conflitos que
decorrem da proximidade de imóveis: discordância em demarcação do imóvel;
invasão ao direito de privacidade, em razão, por exemplo, de janela direcionada à
casa do vizinho, porém, sem respeitar a distância preconizada em lei; edificações
fora das normas técnicas colocando em risco os imóveis confrontantes; acúmulo de
sujeira fazendo surgir insetos transmissores de doenças, colocando em risco a
saúde das pessoas que residem próximas; além de outros problemas que podem
parecer pequenos, mas, que geram conflitos preocupantes como latidos de
cachorros, música em volume elevado e muitas outras possibilidades.
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O jurista Miguel Reale nas exposições do Novo Código Civil forneceu traços
da importância da visão jurídico-social contida na norma Ao reconhecer o caráter
“urgente e indispensável” da renovação dos códigos atuais em busca da superação
do individualismo inspirador do Código então vigente, bem como admitir cada vez
mais o Direito social “social em sua origem e em seu destino” de modo a que os
valores coletivos assumam sua posição em relação aos valores individuais, com o
fito de preservar-se a pessoa humana “sem privilégios e exclusivismos” (CARVALHO
NETO, 2009, p. 273). Tais inovações relacionais não parecem estar presentes no
Código Civil de 2002. Em seu art. 1.229 mantém, praticamente, todas as disposições
do Código anterior.
É certo que, nas palavras de Clóvis Beviláqua[1],
[...] se o historiador jurídico pode reatar os elos principais da
evolução do direito, acompanhando as pegadas que ela foi
gravando através da história, dos costumes e das instituições,
é porque os estágios sucessivos se prendem uns aos outros,
procedem, os mais recentes dos mais remotos
(apud CARVALHO NETO, 2009, p. 274).
5

Porém, se cabe ao historiador jurídico alinhavar tais estágios, não há como
deixar de observar sua omissão no Código Civil de 2002 no tocante ao direito de
vizinhança, aqui analisado. Isto se deve ao fato de que, ao não inovar, ele preservou
regulações referentes a uma sociedade que se encontrava no início do século XX e,
portanto, minimamente industrializada e muito distante das inovações,
tecnológicas, econômicas e culturais existentes na atualidade, deixando de poder
satisfazer integralmente às expectativas, anseios e necessidades da sociedade atual.
Cumpre elencar, de forma sucinta, o rol de temas considerados neste artigo
como não inovadores pelo Código Civil de 2002, no que diz respeito ao Direito de
Vizinhança.
Inicie-se com a parte que trata “Das Árvores Limítrofes”, desprovida de
maiores complexidades, uma vez que, considerando-se, por exemplo, um conflito
decorrente da existência de uma árvore cujo tronco estiver na linha divisória entre
os vizinhos confinantes, essa se presumirá pertencente a todos[2].
O confinante não será prejudicado por invasão de galhos das árvores
limítrofes, pois o art. 1.283 permite o corte até o plano vertical[3]. Porém, quanto
aos frutos, estes são pertencentes ao proprietário do terreno onde estes caírem[4].
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A Passagem Forçada, que não expressa o sentido literal de sua nomenclatura,
surge quando o dono de um prédio desprovido de acesso à “via pública, nascente
ou porto”, tem o direito de exigir do vizinho que lhe dê passagem. Isto deve ser
feito, entretanto, mediante indenização[5], pois, analisando o Direito das
Obrigações, pode-se constatar que ninguém pode sofrer prejuízo algum sem que
seja devidamente indenizado, independente da boa ou má-fé.
Desse modo, conclui-se que todo proprietário de um imóvel tem direito ao
exercício de poder sobre coisa alheia e vizinha se necessário e sem que cause
prejuízo. Cumpre observar que o vizinho responsável por dar a passagem será
aquele cuja propriedade desfrutar de maior facilidade em relação aos demais
vizinhos e esse é o critério, pois não será dada passagem simplesmente por
conveniência ou por escolha, e sim pela natural condição de se prestar facilmente
à passagem[6].
Prosseguindo, deve o vizinho aceitar a passagem de cabos e tubulações,
sempre mediante indenização, podendo exercer o direito de preservar a segurança
de sua propriedade[7].
Com relação às águas, o dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a
receber as águas oriundas do superior[8], mas nada foi expresso a respeito do
direito do vizinho inferior sobre a água que passa por seu terreno. Esta situação
gera um questionamento muito razoável se imaginar-se, por exemplo, um imóvel
inferior que constantemente receba água e a desperdice naturalmente até que
passe a pensar em aproveitá-la de algum modo e surja-lhe a ideia de plantar uma
horta em sua propriedade, utilizando-se da água advinda do imóvel superior para
irrigação. A questão é se o proprietário do imóvel superior poderá ou não cobrar
por isso.
Ainda com relação às águas, é construção doutrinária e jurisprudencial que
a água recebida e tolerada pelo proprietário do imóvel inferior seja considerada
como um bem “desperdiçado” e “abandonado”, cabendo-lhe dar à água o fim que
desejar, desde que, obviamente, não a utilize de modo prejudicial a outrem (LÔBO,
2014, p.111).
O Código Civil de 2002 trata, também, do Direito de Tapagem[9] e dos
limites entre os prédios.
O proprietário poderá constranger seu confinante a cercar, murar, valar ou
tapar de qualquer modo seu prédio urbano ou rural.
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O proprietário de um terreno terá o direito de construir como desejar,
respeitados o direito dos vizinhos e o plano diretor da cidade[10].
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Por fim, cite-se a discussão de possibilidade de excluir o condômino por
comportamento antissocial reiterado. Como exemplos de comportamento
antissocial do condômino podem-se citar: uso da unidade como prostíbulo, casa de
jogo, barulho excessivo que perturba o sossego dos demais moradores, agressão
aos funcionários e síndico do prédio, entre outros. Nesse sentido, a jurisprudência
ainda se mostra divergente: parte entende que neste caso há o predomínio do
direito de propriedade e do princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo
que outra parcela acredita que é possível a exclusão do condômino em razão da
primazia do princípio da função social da propriedade, que preceitua que é o direito
da coletividade se sobrepõe ao direito individual e neste caso, o direito à saúde, ao
sossego, à segurança e aos bons costumes da coletividade restam prejudicados.
Não obstante ainda não restar pacificada a discordância jurisprudencial, não
há dúvidas sobre a possibilidade de aplicar e majorar as multas previstas nos artigos
1.336 § 2º e 1.337 do Código Civil devido a comportamento antissocial.
A despeito das evidentes distinções
entre os institutos, segundo Lôbo (2014),
5
em qualquer hipótese no Direito de Vizinhança, deverão ser sempre observados os
princípios contidos na parte geral do Código Civil de 2002: os princípios
constitucionais, os princípios gerais do direito e os bons costumes. Resta, portanto,
como imperiosa a necessidade do exercício da urbanidade, civilidade, empatia e
alteridade, atributos que só estarão acessíveis a uma sociedade educada para o
pleno exercício do direito.
3.1 A função social do direito e a importância da educação para a urbanidade
Dado o seu aspecto plurissignificativo, subjetividade e relativização, seria de
alta civilidade se o Direito de Vizinhança não se limitasse ou, melhor, como entende
Gonçalves (2019), não limitasse sua vida e exercício aos pisos e paredes meias e
fosse extensivo formador de uma camaradagem de cidade, de país, de continente
aponto de alcançar-se amplamente sua função socioambiental.
A respeito dos conflitos latentes da proximidade entre os prédios, Viana
(2003, p.207) alerta para a razão pela qual atua o direito, “impondo limites
recíprocos, visando a estabilidade e a harmonia, que é uma exigência da vida social”.
Prossegue apontando para a disparidade entre o senso moral das pessoas, os
diferentes níveis de educação, de urbanidade, de civilidade, entre outros fatores que
permitem dizer que “não são poucos aqueles que só têm olhos para suas
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conveniências e interesses, pouco se importando com as dificuldades e problemas
alheios”.
Com a evolução da sociedade contemporânea, há um número cada vez
maior de conflitos de interesses não adequadamente solucionados, ou sequer
submetidos à apreciação jurisdicional. De um lado, os conflitos de natureza
metaindividual, cada vez mais comuns numa sociedade de massa e dificilmente
tratáveis pela tradicional processualística de caráter individualista, de outro, o alto
custo do processo e a burocracia da justiça levam a sugerir à atuação muito mais
educativa e pedagógica do Direito no que tange a algo tão basilar como a
convivência social humana (CARVALHO NETO, 2009).
Neste ponto, é pertinente trazer os ensinamentos de Piaget (1974, p.38-39)
ao dissertar sobre o direito à educação intelectual e moral como algo que vai muito
além de um direito à aquisição de conhecimentos ou um direito a escutar ou ainda,
uma obrigação a cumprir, por tratar-se de um “direito a forjar determinados
instrumentos espirituais, mais preciosos que quaisquer outros, e cuja construção
requer uma ambiência social específica, constituída não apenas de submissão”.
Prossegue o mestre em educação concluindo ser a educação, mais que uma
formação, uma “condição formadora necessária ao próprio desenvolvimento
natural” e, daí decorre que, não basta a proclamação do direito à educação para
toda pessoa humana, o que ele chama de “psicologia individualista tributária do
senso comum” (PIAGET, 1974, p.39), portanto, o fator social ou educativo constitui
uma condição do desenvolvimento.
Destarte é a natureza psicobiológica do indivíduo a garantia de que ao
atingir determinado nível de desenvolvimento já elevado, esse indivíduo terá
também o direito de ser iniciado pela sociedade nas tradições culturais e morais. A
própria pedagogia, que hodiernamente é considerada a ciência da Educação,
concebe que “a educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade
humana necessária a existência e funcionamento de todas as sociedades” (SOARES,
1981, p.141).
Isso faz com que cada sociedade tenha em suas mãos a responsabilidade
pela formação dos indivíduos, auxiliando no desenvolvimento de suas capacidades
físicas e espirituais, preparando-os para a participação ativa e transformadora
presente nas várias instâncias da vida social.
Embora em sentido estrito a educação aconteça em escolas e instituições
com a finalidade explícita de instruir e ensinar a partir de uma consciência
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previamente planejada (TEIXEIRA, 1996), em sentido amplo, a educação pode ser
compreendida por meio dos processos formativos que ocorrem no meio social e
que envolvem necessária e inevitavelmente os indivíduos, apenas pelo fato de
existirem e ali estarem inseridos.
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O educador brasileiro Anísio Teixeira (1996, p.60-61), com muita
propriedade, sustenta que o direito à educação um direito de todos, não somente
porque já não se trata mais apenas de um processo de especialização específico
para o desenvolvimento de certas funções na sociedade, mas por ser a educação
um “interesse público a ser promovido pela lei”.
É indubitável que, do mesmo modo que as demais ciências humanas têm
contribuído com as diferentes acepções de educação, também o Direito desfruta
de todas as condições de contribuir para a educação.
Para Álvaro Melo Filho (1983, p.54), admitindo o direito educacional como
disciplina autônoma, tal direito poderia ser entendido como “um conjunto de
técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados que objetivem disciplinar o
comportamento humano relacionado à educação”.
5

Desse modo, admite um direito educacional que vem se impondo inclusive
como matéria curricular e como disciplina autônoma a ponto de se distinguir
inteiramente de outras disciplinas jurídicas.
Por fim, sempre que se fizer referência ao sistema de fontes informativas do
Direito, está-se falando também dos tratados e convenções internacionais, de onde,
particularmente no que diz respeito à internacionalização do direito à educação,
destaca-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em Paris, em
10.12.1948, que inclui no seu texto a universalização desse direito, em seu art. XXVI,
2:
2. A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e
grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz (ONU, 1948,
s.p).
Valores tão universais como compreensão, tolerância e amizade devem
começar a ser praticados no próprio quintal e não resta dúvida de que é função do
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Direito e dever do Estado atuar ativamente na promoção de tais valores, inerentes
ao Direito de Vizinhança e expressamente universalizados. Todavia, sem imiscuir na
educação, só restará a exaustiva e ineficiente produção normativa visando tutelar
de forma coercitiva o que de bom grado seria praticado por uma sociedade
naturalmente civilizada.
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4 CONCLUSÃO
Diante do estudo apresentado, concluímos que o Código Civil de 2002, a
despeito da cronologia de sua tramitação, regula o direito de propriedade
impondo-lhe limitações e restrições, no intuito de atender à sua função social,
garantida pela Constituição Federal de 1988, trazendo ainda normas de caráter
estrutural em consonância com a função socioambiental da propriedade.
Tais restrições emergem dos direitos de vizinhança, que impõem legalmente
obrigações recíprocas entre vizinhos, condicionando a utilização da propriedade a
regras de comportamento que dizem respeito intimamente à civilidade e
urbanidade. De tal modo que, se o mau uso da propriedade estiver associado à
infração da garantia constitucional e às diretrizes traçadas pela política de
desenvolvimento urbano e havendo ofensa aos bens jurídicos tutelados, ou seja, a
segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, o ofensor incorrerá no dever de
indenizar.
Para que se configure a ofensa, dentro da subjetividade pertinente ao tema,
observam-se critérios identificadores da normalidade ou anormalidade entre o uso
regular e irregular da propriedade.
Literalmente, a tênue inovação do Código Civil, Lei 10.406/02 inclui o
acréscimo, em seus artigos, daquilo que, no Código Civil de 1916, era baseado
somente em doutrina e jurisprudência, no tocante ao mau uso da propriedade, da
expressão “uso anormal da propriedade”. No mais, continuou apenas a assegurar o
dever da reparação civil no que for anormal e excessivo no exercício de um direito
que, uma vez violado, torna-se ilícito.
A despeito do § 1º de seu art. 1.228, conclui-se que, especificamente no
tocante ao direito de vizinhança, o Código Civil de 2002 não logrou êxito no
acompanhamento da evolução das relações sociais, ocasionada pelos rápidos
avanços tecnológicos que, entre outros avanços, determinaram mudanças
significativas nas questões relativas à vizinhança, inclusive de cunho ambiental.
Cabe ao operador do direito a recomendação de interpretar o código conforme a
Constituição da República sem relegar a segundo plano à ideia de função social a
78

www.conteudojuridico.com.br

qual o texto constitucional dá muita ênfase ao ligar a expressão “social” à ideia de
“promoção humana”.
Cabe ao operador do direito a recomendação de interpretar o código
conforme a Constituição da República sem relegar a segundo plano à ideia de
função social a qual o texto constitucional dá muita ênfase ao ligar a expressão
“social” à ideia de “promoção humana”.
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Com essa interpretação, a função social assume o compromisso da
persecução de relações sociais mais justas e pode-se obter a verdadeira
sensibilidade social da expressão função social da propriedade, uma vez que a
intenção é uma sociedade mais justa e menos desigual, ao invés da ideia tradicional
e notadamente ineficaz da mera “garantia” do amplo acesso à propriedade.
Tal interpretação, conforme a Constituição, é provida de consistência, uma
vez que conforma valores como os que emanam do princípio da dignidade da
pessoa humana, fundamento da República, do qual decorrem outros valores e
objetivos a se alcançar, estabelecidos na Constituição, a exemplo da construção de
uma sociedade livre, justa e solidária.
5

Entretanto, e por derradeiro, sugere-se que o tratamento adequado aos
conflitos oriundos da vizinhança deva passar muito mais pela educação do que pela
simples produção normativa. Se o Direito no Brasil assumisse sua responsabilidade
na promoção de uma educação para a urbanidade, o Direito de Vizinhança sequer
necessitaria de uma codificação que se alterasse com as evoluções nas relações
sociais, uma vez que uma sociedade instruída não necessitará de leis para assegurar
valores como a compreensão, a tolerância e amizade.
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[1] Obra original: BEVILACQUA, Clovis. Resumo das lições de Legislação
comparada sobre o direito privado. Bahia: Livraria Magalhães, 1897.
[2] Art. 1.282. A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer
em comum aos donos dos prédios confinantes.
[3] Art. 1.283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a estrema do prédio,
poderão ser cortadas, até o plano vertical, pelo proprietário do terreno invadido.
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[4] Art. 1.284. Os frutos caídos de árvores do terreno vizinho pertencem ao dono do
solo onde caíram, se este for de propriedade particular.
[5] Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou
porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a
lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.
[6] Art. 1.285, § 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e
mais facilmente se prestar à passagem.
[7] Art. 1.286. Mediante recebimento de indenização que atenda, também, à
desvalorização da área remanescente,
o proprietário é obrigado a tolerar a
5
passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos
subterrâneos de serviço de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos,
quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.
[8] A questão das águas é regulada nos arts. 1.288 a 1.296.
[9] CC/2002, arts. 1.297-1.298.
[10] CC/2002, arts. 1.299-1.313.
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O NASCITURO: DIREITOS E PROTEÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
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LUCIANO DUARTE DA CRUZ MOTA:
Graduando do Curso de Direito do CENTRO
UNIVERSITÁRIO FAMETRO.
RESUMO: No decorrer dos anos, diversas mutações ocorrem na sociedade humana,
muitos avanços são notáveis, tanto para o lado científico com novas invenções e
tecnologias até então inimagináveis e principalmente para o lado social, lado dos
costumes do convívio social satisfatório. Nesse avanço de questões sociais, muitos
assuntos que antes pareciam se polêmicos e muitos controversos, se demonstram
necessário e apto para grandes mudanças, nesse ponto, se faz necessário avaliar os
direitos e garantias do nascituro no ordenamento jurídico brasileiro, quais são seus
direitos e garantias assegurados levando em conta que este ainda não é dotado de
personalidade jurídica, contudo se faz protegido pela legislação. Objetivo: analisar
os direitos e proteção dada ao nascituro no ordenamento jurídico brasileiro, assim
como explicar seus direitos no âmbito civil, a teoria adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro em relação ao surgimento da personalidade jurídica, as teorias de
personalidade jurídica mais aceita por novos doutrinadores e avaliar a proteção ao
nascituro no ordenamento vigente. Metodologia: o método utilizado foi o de
revisão bibliográfica de artigos nacionais publicados no período de 2009 a
2019. Discussões: Atualmente existe um grande debate com uma grande
divergência a respeito da situação jurídica do nascituro, de como deve ser tratado
em relação a seus direitos, principalmente pelo fato de este ainda não ser dotado
de personalidade jurídica e ainda sobre a proteção a sua vida.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos do nascituro. Proteção à vida. Bem jurídico
fundamental.
ABSTRACT: Over the years, many mutations occur in human society, many
advances are remarkable, both for the scientific side with new inventions and
technologies unimaginable until then and especially for the social side, the customs
side of satisfying social life. In this advance of social issues, many issues that
previously seemed controversial and many controversial, are necessary and apt for
major changes, at this point, it is necessary to evaluate the rights and guarantees of
the unborn child in the Brazilian legal system, what are their rights and guarantees.
Assured that it is not yet endowed with legal personality, but is protected by law.
Objective: To analyze the rights and protection given to the unborn child in the
Brazilian legal system, as well as to explain their rights in the civil sphere, the theory
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adopted by the Brazilian legal system in relation to the emergence of the legal
personality, the theories of legal personality more accepted by new indoctrinators
and evaluate the protection of the unborn child in the current system. Methodology:
The method used was the literature review of national articles published from 2009
to 2019. Discussions: There is currently a great debate with a great divergence
regarding the legal status of the unborn child, how he should be treated in relation
to his rights, mainly because it is not yet endowed with legal personality and still
about protecting its life.
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KEYWORDS: Rights of the unborn child. Protection to life. Fundamental legal asset
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como principal objetivo o estudar os direitos e a
proteção dada ao nascituro no ordenamento jurídico brasileiro, este que é
resguardado com um especial zelo na legislação vigente, antes mesmo de adquirir
sua personalidade jurídica, já existe fundamento jurídico lhe assegurando uma
game de direitos.
Cumpre destacar que este tema pode ser envolvido nas mais diversas áreas
5
do direito, notando assim o respeito e zelo ao nascituro, no entanto, o presente
estudo é voltado para a seara cível.
Não obstante que, as diversas áreas do direito assegurem uma proteção ao
nascituro, é preciso ressaltar que o direito civil tem de ser visto como o ponto inicial
do estudo, uma vez que este ramo do direito estipula o início da personalidade
jurídica do indivíduo.
A personalidade jurídica ou os direitos de personalidade pode ser entendido
como os direitos comuns de um ser humano, uma legitimação dada pelo
ordenamento jurídico de defender um direito que lhe é inerente, uma forma de
obter direitos e obrigações em relações jurídicas.
A premissa da personalidade jurídica é devidamente registrada no art.4 do
Código Civil, que estabelece que esta se inicie com a partir do nascimento com vida,
contudo, a lei dispõe garantias desde a sua concepção. Além disso, a questão de
nascimento do nascituro é definida a partir do momento que o mesmo é separado
da mãe pelo cordão umbilical e respira.
Cumpre informar que para o nascimento do nascituro, se faz irrelevante o
procedimento para este nascer, por parto natural ou induzido, contanto que o
mesmo pegue fôlego pela primeira vez.
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Por conta da redação dada ao art.4 do Código Civil, a teoria de personalidade
jurídica adotada no Brasil é natalista, quando ocorre o nascimento do nascituro, no
entanto, essa questão gera grandes debates pois outros doutrinadores defendem
a teoria concepcionista devido a segunda parte do supracitado artigo do código
civil, assegurando proteção ao nascituro desde a sua concepção.
Por conta dessa divergência doutrinária vale se analisar as teorias existentes
a respeito do início da personalidade e jurídica, analisando cada uma delas e seus
pontos positivos na aplicação da legislação vigente para o fim de resguardar mais
direitos ao nascituro, bem como analisar nosso ordenamento jurídico, fundamentos
constitucionais concomitantes com o vigente Código Civil, bem como o
entendimento doutrinário e a jurisprudência atual.
Nesse quesito, vale ressaltar a importância que o legislador deu ao nascituro,
visto a ampla gama de legislação envolvendo o início da vida humana.
Conduto, não se deve por memorizar os casos em que é permitida a
relativização a vida e direitos do nascituro, como nos casos permitidos em lei para
realização de aborto, como forma de garantir a integridade psicológica e física da
mulher quando esta é levada a situações de risco à sua vida ou geradas a partir de
violência, respeitando seu direito de escolha.
No tocante aos direitos do nascituro, deve ser atentar profundamente a este
tema, lembrando que deve se falar além de uma mera expectativa de direito,
devendo em alguns casos ser resguardar desde a sua concepção.
Por se tratar disposições a cerca de pessoas naturais, com enfoque nos
direitos da personalidade e a na sua ausência, este tema se torna muito controverso,
se faz necessário uma grande gama de dispositivos legais, estudos aprofundados
na temática para uma e uma discussão bem fundamentada e consciente sobre o
tema para de forma lógica se chegar a um consenso para dirimir as vertentes
existentes entre os juristas brasileiros.
1 O NASCITURO
Antes de adentrar aos direitos e proteções dada ao nascituro, as teorias de
início da personalidade jurídica e demais assuntos relevantes do tema, se faz
necessário primeiramente conceituar o que vem a ser o nascituro.
A palavra nascituro se origina do latim nascituru, que significa "aquele que
há de nascer”, o nascituro não possui uma legislação própria e é mencionado no
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art.2º do Código Civil, no entanto, por conta disso, o mesmo é amplamente
discutido na doutrina, o que fez ter o seu entendimento pacificado pelos
doutrinadores como aquele concebido que ainda nascerá.
Conforme venosa (2007, p.430), “Nascituro é o ser humano já concebido, que
se encontra no ventre materno por nascer”.
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Ainda a respeito do nascituro, na obra de Venosa (2008, p.135), a mesma
aduz que:
O nascituro é um ente já concebido que se distingue de todo
aquele que não foi ainda concebido e que poderá ser sujeito
de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se
de uma prole eventual. Essa situação nos remete à noção de
direito eventual, isto é, um direito em mera situação de
potencialidade, de formação, para quem nem ainda foi
concebido.
Com base no Código Civil, a teoria adotada pelo legislador é a Natalista, que
foi um marco no direito em relação a garantia, porém é de bela importância a
5
proteção dada. O nascituro tem recebe proteção mesmo no útero, porém terá os
demais direitos inerentes a personalidade jurídica após o seu nascimento, o que o
faz ser antes disso uma mera expectativa de direito.
No entanto, não deve se limitar o nascituro uma mera expectativa de direito,
ou que seus direitos apenas floresceram após o seu nascimento vivo, devendo ser
estudado o código civil concomitante as demais legislações vigentes no tocante ao
nascituro.
2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E AS TEORIAS DOUTRINÁRIAS
A personalidade é a possibilidade que alguém tem de figurar nos polos
das relações jurídicas, a lei de forma expressa, estipula que a personalidade civil
se inicia com o nascimento com vida, diferente do natimorto, que é aquele que
nasce morto, só lhe é assegurado em função do princípio da dignidade da
pessoa humana a imagem e nome, contudo, é resguardado o direito do
nascituro, que recebe uma proteção no ordenamento jurídico no Código 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.
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A doutrina tradicional sustenta a Teoria Natalista, que estipula o início da
personalidade, com o nascimento com vida, e antes disso não há de se falar em
personalidade.
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Para Gonçalves (2008, p. 79):
Antes do nascimento não há personalidade. Ressalva-se,
contudo, os direitos do nascituro, desde a concepção.
Nascendo com vida, a sua existência, no tocante aos seus
interesses, retroage ao momento da concepção. Os
direitos assegurados ao nascituro encontram-se em estado
potencial, sob condição suspensiva.
Nas palavras de Pereira (2009, p. 184):
O nascituro não é ainda uma pessoa, não é um ser dotado
de personalidade jurídica. [...] e não há falar, portanto, em
reconhecimento de personalidade ao nascituro, nem se
admitir que antes do nascimento já ele é sujeito de direito.
Tão certo é isto que, se o feto não vem a termo, ou se não
nasce vivo, a relação de direito não se chega a formar,
nenhum direito se transmite por intermédio do natimorto,
e a frustração opera como se ele nunca tivesse sido
concebido, o que bem comprova a sua inexistência no
mundo jurídico, a não ser que tenha nascimento.
Dessa forma, são reconhecidos os direitos do nascituro ainda no útero,
tendo em vista o fato de o nascituro ser credor de verbas alimentares, receber
legados, doações.
Sobre a análise do inicio da personalidade jurídica, cumpre destacar as
três principais correntes doutrinárias, que tratam sobre o nascituro e sua
condição jurídica, sendo essas: Teoria natalista, concepcionista e a da
personalidade condicional.
2.1 Teoria natalista
Esta teoria, também conhecida como legalista, tem como principal
fundamento a letra da lei, constante no Art. 2º do código civil brasileiro, já
devidamente supracitado, no referido dispositivo é dito que a personalidade
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jurídica se inicia no nascimento com vida e devido a essa redação, o nascituro
não é pessoa.
Pela redação dada no código deve se analisa o que vem a ser o
nascimento com vida, que nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2015, p.
101):
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Ocorre o nascimento quando a criança é separada do
ventre materno, não importando tenha o parto sido
natural, feito com o auxílio de recursos obstétricos ou
mediante intervenção cirúrgica. O essencial é que se
desfaça a unidade biológica, de forma a constituírem mãe
e filho dois corpos, com vida orgânica própria, mesmo que
não tenha sido cortado o cordão umbilical.
Nesse diapasão fica expresso que essa teoria tem como ideia principal
que a personalidade civil começa do nascimento com vida, contudo a segunda
parte do art.2 do código civil, este mesmo artigo reconhece direitos do nascituro
em sua vida intrauterina.
5

Conforme as palavras da Dr. Silmara chinelato. Esta teoria é a adotada
pelo direito Brasileiro, o judiciário não aceita que o nascituro possua
personalidade jurídica, mas como visto anteriormente concedem direitos e
proteção dos mesmos.
Trata-se de que não basta apenas o ato de nascer; é necessário o
nascimento com vida, identificada pela respiração pulmonar do bebê.
Ao nascituro há apenas uma mera “expectativa de direitos’’ pois ainda
estar por vir”. Por esse motivo é prevista uma punição legal para o aborto
provocado e se acautelam direitos civis, resguardados os casos em que a lei
ampara.
Stolze (2015, p. 131) ensina que, adotada a teoria natalista, segundo a
qual a aquisição da personalidade opera-se a partir do nascimento com vida,
conclui-se que não sendo pessoa, o nascituro possuiria mera expectativa de
direito’’. Já Tartuce explana de forma mais elaborada a respeito da teoria
natalista, pois existem algumas divergências entre doutrinadores:
Tartuce faz um questionamento a respeito da teoria natalista:
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O grande problema da teoria natalista é que ela não
consegue responder à seguinte constatação e pergunta: se
o nascituro não tem personalidade, não é pessoa; desse
modo, o nascituro seria uma coisa? A resposta acaba sendo
positiva a partir da primeira constatação de que haveria
apenas expectativa de direitos. (TARTUCE, 2007, p. 8)
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Ainda sobre a ótica de Tartuce:
Do ponto de vista prático, a teoria natalista nega ao
nascituro até mesmo os seus direitos fundamentais,
relacionados com a sua personalidade, caso do direito à
vida, à investigação de paternidade, aos alimentos, ao
nome e até à imagem. Com essa negativa, a teoria natalista
esbarra em dispositivos do Código Civil que consagram
direitos àquele que foi concebido e não nasceu. Essa
negativa de direitos é mais um argumento forte para
sustentar a total superação dessa corrente doutrinária.
(TARTUCE, 2012. p.70-71).
2.2 Teoria concepcionista
Esta corrente doutrinária ainda é tida como minoritária e surgiu sob a
influência do direito francês, ademais, tem sido muito utilizada por novos
doutrinadores.
Essa teoria entende que a personalidade jurídica começa antes do
nascimento com vida, conforme ensina Gonçalves (2008, p. 80 e 81):
Para os adeptos dessa, dentre os quais se encontram Teixeira de
Freitas e Clóvis Beviláqua, a personalidade começa antes do nascimento, pois
desde a concepção já há proteção dos interesses do nascituro, que devem
ser assegurados prontamente.
A teoria concepcionista segundo Almeida (2000, p. 160)
juridicamente, entram em perplexidade total aqueles que tentam afirmar a
impossibilidade de atribuir capacidade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’.
A legislação de todos os povos civilizados é a primeira a demonstrá-lo.
Alberton afirma que “a vida começa desde a concepção, ou seja, a
vida tem seu inicio a partir da fecundação do ovulo pelo espermatozoide,
gerando um ovo ou zigoto” (ALBERTON, 2001. P. 35).
Por isso, a principal proposta dessa teoria preza pela vida desde a sua
concepção, levando em conta que o nascituro dispõe de uma gama de
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direitos e não depende do nascimento para que seu representante legal
possa representa-lo, por conta dos direitos de personalidade.
Uma das primeiras juristas defendendo esta teoria é a professora
Silmara Juny de Abreu Chinellato, (2010, p. 28) que ensina:
O nascimento com vida apenas consolida o direito patrimonial,
aperfeiçoando-o. O nascimento sem vida atua, para a doação
e a herança, como condição resolutiva, problema que não se
coloca em se tratando de direitos não patrimoniais. De grande
relevância, os direitos da personalidade do nascituro,
abarcados pela revisão não taxativa do art. 2º. Entre estes,
avulta o direito à vida, à integridade física, à honra e à
imagem, desenvolvendo-se cada vez mais a indenização de
danos pré-natais, entre nós com impulso maior depois dos
Estudos de Bioética.
2.3 Teoria da personalidade condicional
Esta teoria tem como máxima parte das teorias natalina e concepcionista,
uma tentativa de ter o melhor de ambas, onde a personalidade civil se tem pelo
nascimento com vida, mas os5 direitos do nascituro terão uma condição
suspensiva, logo, é chamada de direitos eventuais, a condição suspensiva no
direito civil é um elemento acidental do ato jurídico que tem como subordinação
da eficácia a evento incerto.
Flavio Tartuce, (2012, p.70-71) consegue expor de brilhante forma que:
A teoria da personalidade condicional é aquela pela qual a
personalidade civil começa com o nascimento com vida,
mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição
suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. Como se sabe,
a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio
ou ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro
e incerto. No caso, a condição é justamente o nascimento
daquele que foi concebido (2014, p. 79.).
Em suma esta teoria aplica o direito da forma que a personalidade se
inicia com a concepção, porém como condição que ocorra o nascimento com
vida sendo este uma condição suspensiva, todavia, existem muitos direitos que
são assegurados desde a fecundação.
3 DIREITOS DO NASCITURO
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O nascituro é devidamente protegido nas mais diversas áreas do
direito, no entanto essa proteção se destaca no direito constitucional e
civil, é onde se encontra a personalidade e direito a vida.
Resguardado pela constituição, o nascituro mesmo não tendo
personalidade jurídica tem uma incrível quantidade de direitos e
garantias, direitos fundamentais que são previstos para todos e direitos
específicos como visto no código civil, dentre tantos se faz essencial o
direito à vida, integridade física, direito de adquirir bens por testamento
e alimentos gravídicos.
3.1 direito à vida
Este direito é nada mais que uma condição primordial para o
exercício de qualquer outro direito especifico ao indivíduo, previsto na
constituição este é o principal direito para o nascituro, pois é a porta para
que possa ocorrer a devida entrega de outros, sem o resguardo da vida o
feto não tem como alcançar outros direitos.
Encontra-se na constituição federal em seu artigo 5º caput:
Artigo 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 seguintes termos.
Esse artigo expressa diretamente a inviolabilidade do direito à vida e quão
amplo ele se estende mesmo não definido a partir de que momento a proteção
constitucional começaria.
Vale lembrar que o pacto de são José da costa rica foi adotado pelo brasil
e também vem com a grande finalidade de que a vida é um bem que deve ser
resguardada como visto no artigo 4°, inciso 1 da Convenção Americana de
Direitos Humanos:
Artigo 4° direito a vida
1-Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde
o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da
vida arbitrariamente.
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A grande quantidade de ferramentas jurídicas mostra o quão amplo se
estende o direito à vida, e o nascituro é possuidor, mesmo ocorrendo a mera
expectativa de direitos visto a teoria natalista, anteriormente citada que trata da
personalidade civil.
3.2 adquirir bens por testamento
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A capacidade sucessória é regulada a partir do momento da abertura da
sucessão que acontece com o falecimento do autor da herança, para o nascituro
basta que ele seja concebido, implantado no ventre da mãe no tempo da
abertura da sucessão. O código civil tem diversos artigos que preservam o
nascituro, dentre eles seu artigo 1.798º, foca na possibilidade de adquirir por
testamento as pessoas já geradas, observando que o nascituro é um ser já
gerado, existe o entendimento que para este o direito já exista.
A capacidade sucessória se faz presente, porque ele é uma vida que está
em desenvolvimento, o nascimento com vida marca o requisito final para a
aquisição dos direitos oportunos aos já nascidos, portanto, a existência da
legitimidade do nascituro se faz explicita.
5

Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já
concebidas no momento da abertura da sucessão.
No artigo 1.800º, parágrafo 3°, é quando ocorre a concretização do nascer
com vida para o real deferimento da sucessão ao herdeiro.
Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens
da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a
curador nomeado pelo juiz.
§ 3o Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á
deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à
deixa, a partir da morte do testador.
A constituição federal estabelece justamente condições primordiais para
todos que possam suceder a titularidade do direito à herança, se tornando um
instrumento legal para tutela do direito sucessório, principalmente para o feto, que
não tem capacidade ideal para buscar por estes direitos.
3.3 alimentos gravídicos
O regulamento deste direito fica a tutela da lei nº 11.804/2008, que por
finalidade tem a proteção da gestante e do nascituro assegurando uma gestação
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saudável, visto a capacidade de representação da mãe sobre o feto na ação judicial,
para poder garantir o desenvolvimento no ventre materno até o nascimento, é de
entendimento que este direito não é renunciável.
Em seu artigo 2° se especifica o limite até onde será abrangido as obrigações
pelos valores fornecidos dos alimentos gravídicos, forem eles, despesas adicionais
do período de gestação ocasionados entre a concepção e o parto, contendo as
despesas medicas, gastos com alimentação especifica, medicamentos e tudo que o
magistrado compreender relevante: existe no parágrafo único uma ênfase na
prestação efetuada pelo pai que deve ser não apenas estipulada por este, mas sim
pela mãe também, observando a condição financeira de cada um.
Art. 2º Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os
valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do
período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da
concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação
especial, assistência médica e psicológica, exames
complementares, internações, parto, medicamentos e demais
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo
do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.
Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo
referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo
futuro pai, considerando-se a contribuição que também
deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos
recursos de ambos.
Em suma a obrigação alimentar de fato se concretiza na concepção do feto
no ventre materno, logo, produzindo um vínculo entre o futuro genitor em relação
a gestante, para auxílios, observando que o direito leva em consideração
vulnerabilidade durante a gestação, para isso se sancionou os subsídios
gestacionais, para resguardar aquele que ainda não nasceu enfatizando a dignidade
humana e acima de tudo a vida.
3.4 integridades físicas
É assegurado ao feto, que seu desenvolvimento seja da forma mais saudável
possível, não podendo sofrer qualquer tipo de dano a integridade física, assim,
considerando a proteção a integridade física requisito vital a proteção do direito à
vida.
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A constituição federal no artigo 5°, inciso III, antevê, o direito a integridade
física, pois o estado tem a incumbência no desenvolvimento sadio do nascituro “III
- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
”, não excluindo da proteção nenhum ser humano, logo, o nascituro é possuidor de
tal direito, a genitora também tem essa responsabilidade de fazer um
acompanhamento apropriado para o ideal desenvolvimento do feto.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O dispositivo usado para resguardar não somente a integridade, mas a vida
em suma, são os previstos no código penal em há tipificação para o crime de aborto,
por se tratar de um dos maiores ultrajes a integridade física do feto foi criminalizada
os atentados contra esse direito, presente nos artigos 124º a 126º, do Código Penal.
Evidente que existe a descaracterização quando feito por motivos médicos
onde a vida da gestante corra perigo e da gravidez que resulte de estupro, esses
casos são previstos no código penal no artigo 128º, “- Não se pune o aborto
praticado por médico: - Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há
outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de
estupro, II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.”
5

Onde exclui-se a punibilidade no crime de aborto, quando resultado de
estupro só será realizado o procedimento com o consentimento da gestante ou, no
caso de incapacidade, necessário o de seu representante legal, quando na situação
em que a gestação implica risco, a gestante para que sua vida seja resguardada,
poderá fazer a retirada do feto, nesses casos em especial se caracteriza o chamado
aborto necessário.
3.6 Dano Moral
Com a teoria concepcionista veio o entendimento primordial para o dano
moral ao nascituro, pois, diferente das outras, esta considera o feto como pessoa
jurídica, consequentemente tem direitos e deveres tutelados por lei, visto que não
são mera expectativa de direitos, para tal, aquele que atenta contra ele tem que
responder por dano moral, não tendo capacidade para provocar o judiciário devido
a condição que se encontra, quem deve lhe representar são seus pais.
Quem violar os direitos do nascituro tem responsabilidade civil de reparar
pelo dano, para tal o estado deverá ser provocado pelos representantes do feto,
seus pais ou curador, quando se fala de dano moral, observa-se a conexão com a
esfera pessoal e valores fundamentais do tutelado, ocorrendo a violação da honra,
liberdade e assim como outros direitos.
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O entendimento jurisprudencial tem sido favorável, como exemplo o
julgamento do Recurso Especial nº 399028/SP, qual trata indenizar filhos cujo pai
foi morto por atropelamento, um dos filhos nascituro na época do ocorrido, e assim
o julgamento em função do direito do feto, a referida corte anunciou por
unanimidade de votos, “o nascituro também tem direito aos danos morais pela
morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência
na fixação do quantum. ”.
Também foi reconhecido pelo STJ, danos morais ao nascituro no caso do
humorista Rafinha Bastos, onde o mesmo foi condenado a pagar 10 salários
mínimos para cada autor da ação, que no caso foram, a cantora Wanessa Camargo,
Marcus Buaiz e seu filho, nascituro na época do ocorrido, RECURSO ESPECIAL Nº
1.487.089 – SP.
CONCLUSÃO
Pela observação dos aspectos analisados, o direito é mutável e
contemporâneo, sempre em paralelo com a sociedade, em meio a essa evolução
jurídica, se discute as garantias e direitos de um ser humano que está para nascer,
o nascituro vem ganhando espaço no âmbito jurídico, conquistando seu espaço e
tendo reconhecimento de diversos direitos antes não observados.
O nascituro por ser, um ser humano que vai nascer também é detentor de
direitos e lhe é assegurado em todos os âmbitos jurídicos garantias para que nunca
lhe seja violado mesmo que de forma eventual, visto a característica de ser algo que
venha acontecer.
A perspectiva de doutrinadores sobre o que é o nascituro se estende de
forma a convergir de forma simples ao conceito de que todo aquele que é
concebido no ventre materno, mas o que de fato se observa é a previsão feita no
ordenamento que aponta o começo da personalidade civil e resguardando para o
nascituro seus direitos.
Existem diversas teorias que explicam o começo da personalidade jurídica,
contudo deve-se focar nas principais, a teoria natalista, a qual é adotada pelo
ordenamento jurídico brasileiro e a mais antiga das teorias, priorizando de fato a
letra da lei, seguindo esta deixa o nascituro não tem personalidade jurídica, pois
está se dá com o nascimento com vida, mas lhe é assegurado direto desde a sua
concepção.
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Eventualmente se chega ao questionamento de que mesmo tendo garantias
e direitos ele deve ser considerado uma coisa, diante o entendido posto pelo
legislador? Haja vista que a legislação só atribui a personalidade e jurídica, o fato
de ser considerada uma pessoa a condição de nascer com vida.
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Em contraste se observa uma teoria mais recente e que tem sido muito
debatida e mais aceita por novos doutrinadores é a teoria concepcionista, que parte
do pressuposto que o inicio da personalidade jurídica começa desde a concepção
de forma que seja muito mais amplo o resguardo legal do nascituro, dotando esse
já com uma personalidade jurídica e já assegurando os seus direitos inerentes
constantes no rol do código civil.
É notório que o desenvolvimento mais detalhado para o atual cenário, em
busca de uma intercessão entre as teorias anteriores se tem a da personalidade
condicional que se reconhece a personalidade com o nascimento com vida, porém
os direitos estão em condição suspensiva justamente por serem considerados
direitos eventuais, esta teoria é pouco trabalhada em relação às outras, pois é
também recente, mas se percebe que com o passar do tempo o número de teorias
que tratam sobre direitos do nascituro crescem exponencialmente, o que
demonstra a grande evolução deste
direito.
5
Dentre toda a gama de direitos e garantias, vale ressaltar a importância
constitucional que se dá a vida, é crucial para que se possa gozar de qualquer outro
direito, se faz deste o nascituro mesmo tendo apenas uma expectativa de direitos,
vinculado com a vida se tem assegurado a integridade física que parte do básico
para a vida de qualquer pessoa, a segurança de um desenvolvimento saudável e
seguro, o atentado a esses direitos é tão grave que foi tipificado no ordenamento
jurídico o crime de aborto para ter uma maior tutela, também previsto a
possibilidade do aborto necessário onde se dá as únicas possibilidades de praticar
legalmente este ato.
A capacidade sucessória é válida para o nascituro, mas com a condição do
nascimento com vida, assim como uma grande parte de direitos que se fazem
derivados da teoria natalista, ou seja, de fato é detentor de capacidade de obter
bens por testamento.
Resguardado o direito a alimentos gravídicos tem por grande importância a
finalidade de garantir uma gestação saudável, também ganhando mais espaço
atualmente de forma que as despesas sejam garantidas em juízo.
Hoje no ordenamento brasileiro, o entendimento jurisprudencial sobre o
nascituro é dotado de decisões onde pende para o reconhecimento da
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personalidade daquele que ainda não nasceu, visto nos casos de dano moral em
que não se é visto apenas como mera expectativa de direitos, e sim, possuidor de
personalidade jurídica.
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RESUMO: Este trabalho discutirá a responsabilidade civil do Estado em face da
ocorrência de doenças infectocontagiosas, especificamente a Casa de Prisão
Provisória de Palmas. Analisará se existem, instrumentos jurídicos que visam aferir
a responsabilização do Estado, quais mecanismos internos estão sendo utilizados
para diminuir as doenças na população apenada. A metodologia de pesquisa será
feita através de pesquisas bibliográficas, utilizando legislações correlatas e diretrizes
constitucionais. A finalidade deste artigo é verificar se existe a responsabilidade civil
do Estado em face do controle de doenças na Casa de Prisão Provisória de Palmas
e quais mecanismos são utilizados para demostrar que o controle está sendo feito
5
para a população carcerária.
PALAVRAS CHAVE: Sistema Prisional. Doenças Infectocontagiosas. Controle. Casa
de Prisão.
ABSTRACT: This work aims to discuss the state civil responsibility due to infectious
diseases, specifically at Palmas’ jail house. It will analyze whether there are legal
instruments to assess state accountability, analyze which internal mechanisms are
being used to reduce among incarcerated population. The research will be made
through bibliographical sources, using related legislation and constitutional
directives. The purpose of this article is to verify whether there is states civil liability
due to disease control at Palmas’ jail house and which mechanisms are being usedto
demonstrate that control is being among the incarcerated.
KEYWORDS: Prisional system. Infectious diseases. Control. Jail house.
INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 37, § 6º, preconiza
a responsabilidade civil do Estado:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
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que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Será analisado o panorama do sistema carcerário nacional com base nas
diretrizes dos direitos humanos em consonância com o norteamento Constitucional
Brasileiro, no que buscará a temática de como o sistema se torna endêmico, e que
não só o Estado do Tocantins, com suas particularidades de clima, sofre com o
descaso da saúde – especificamente das doenças adquiridas pelos custodiados.Em
face das apreciações deste estudo, propõem-se analisar quais as ações que são
promovidas para que o Estado busque amenizar os impactos sentidos na vida do
custodiado no sistema carcerário estadual, especificamente a Casa de Prisão
Provisória de Palmas.
Com o intuito de melhor entender o sistema carcerário estadual, serão
analisados quais as dificuldades de tratamento e em que condições sanitárias vivem
os custodiados.
Nesse sentido, será abordada a realidade das doenças infectocontagiosas no
cenário restrito a doenças de fácil proliferação devido à superlotação das celas, que
são agravadas pela falta de condições sanitárias dos detentos recolhidos no sistema
prisional.
O sistema carcerário do Tocantins, em especial da capital Palmas, não se
diferencia da realidade vivida nas demais cidades do país, uma vez que as políticas
públicas de enfrentamento do caos do sistema prisional insurgem como efeito
cascata, pois a falta de recursos na maioria das vezes é o maior problema, e as ações
são de pouca eficácia visando o controle das doenças no sistema prisional.
Diante dessa análise propõem-se uma pesquisa com as metodologias
qualitativa e quantitativa a fim de apresentar dados do sistema prisional, as
doenças, as condições higiênicas, a lotação e assim verificar se há responsabilidade
civil objetiva do Estado, quando existe a falta de manutenção do sistema prisional,
especificamente na Casa de Prisão de Palmas.
1. A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
É importante destacar que existem dois fundamentos distintos sobre a
responsabilidade do Estado: a culpa administrativa e o risco administrativo. Neste
sentido, cabe dizer que na culpa administrativa o Estado responde caso o serviço
defeituoso tenha sido causado pelo ente, ou seja, o serviço público prestado falhou
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na sua essência. Também existe o risco administrativo. Neste caso, o Estado
responde objetivamente pelos danos causados, independente de culpa.
A responsabilidade objetiva está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da
Constituição Federal. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade civil do
Estado com fundamento no risco administrativo.
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Neste caso, cobra-se do ente Estado que responda objetivamente pelos danos
que seus agentes causarem a terceiros quando ocasionados por atividades estatais
decorrentes ainda, de situações corriqueiramente distintas das ensejadoras de
responsabilidade civil dos particulares. Neste esteio, as palavras de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
Com efeito: seja porque os deveres públicos do Estado o
colocam permanentemente na posição de obrigado a
prestações multifárias das quais não se pode furtar, sob pena
de ofender o Direito ou omitir-se em sua missão própria, seja
porque dispõe do uso normal de força, seja porque seu
contato onímodo e constante com os administrados lhe
propicia acarretar
prejuízos em escala macroscópica, o certo
5
é que a responsabilidade estatal por danos há de possuir
fisionomia própria, que reflita a singularidade de sua posição
jurídica. Sem isto, o acobertamento dos particulares contra os
riscos da ação pública seria irrisório e por inteiro insuficiente
para resguardo de seus interesses e bens jurídicos (2013, p.
1013).
O Supremo Tribunal Federal já vem corroborando em suas jurisprudências que
o Estado responde civilmente, sem qualquer distinção se a conduta é omissiva ou
comissiva. Dessa maneira, a responsabilidade objetiva do Estado engloba tanto os
atos comissivos como omissivos, demonstrando-o neste esteio o nexo causal entre
o dano e a omissão específica do ente público.
No Acordão do Recurso Extraordinário 580.252/MS os Ministros firmaram a
seguinte tese:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
sob a presidência da ministra Cármen Lúcia, na conformidade
da ata do julgamento e das notas taquigráficas, apreciando o
Tema 365 da Repercussão Geral, por maioria, conhecer do
extraordinário e dar-lhe provimento, nos termos do voto do
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Relator, para: (a) restabelecer o juízo condenatório da
apelação, vencidos Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello
que lhe davam provimento, mas adotavam a remição como
forma indenizatória; e, (b) fixar a tese: “Considerando que é
dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em
seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos
no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos
termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de
ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente
causados aos detentos em decorrência da falta ou
insuficiência das condições legais de encarceramento”.
Brasília, 16 de fevereiro de 2017.
O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a
encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em
condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei,
bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.
Assim, ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da
Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.
1.1 A CULPA ADMINISTRATIVA DO ESTADO
No caráter subjetivo, para as teorias desprovidas do elemento culpa, encontrase a “Teoria da Culpa Administrativa”, na qual foi alterada a ideia de culpa, que veio
a ser substituída pela noção de falta do serviço em suas três modalidades, quais
sejam a inexistência, mau funcionamento e retardamento do serviço público. Uma
vez comprovado o dano e configurada a falta de serviço como fato que deu causa,
apareceria a responsabilidade do Estado.
Com isso, foi abandonada a concepção privatista da culpa, tal como prevê o
Código Civil Francês, adotando-se a expressão jurídica “culpa do serviço público”
ou como era chamada pelos franceses, fauteduservice.
Nas palavras de Saulo José Casali Bahia:
Entender-se o Estado no mesmo nível dos particulares não
poderia resultar, nunca, na solução mais acertada. Mesmo
quando agisse praticando atos de gestão, o Estado não
deveria receber o mesmo tratamento dispensado aos
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particulares. Os princípios a serem obedecidos deveriam ser
de Direito Público, e não de Direito Privado (1997, p.23).
A responsabilidade civil do Estado é matéria de Direito administrativo, pois, e
não matéria de Direito Civil.
1.2 RISCO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
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O entendimento da Corte Suprema é que em situações em que o Estado falhe
como Ente de segurança, ele abre precedentes assumindo o risco. Assim, nasce o
dano ao particular. É oque se pode ver no caso dos custodiados nos presídios,
aplicando-se a teoria do Risco Criado, em que há responsabilidade objetiva do
Estado pelos danos causados a eles.
No entendimento da doutrina majoritária, essa responsabilidade é guiada pela
Teoria do Risco Administrativo que, diferentemente da Teoria do Risco Integral,
admite excludentes de responsabilidade. No caso da omissão estatal, entretanto, a
responsabilidade é em regra subjetiva, devendo o interessado demonstrar a má
prestação do serviço (“fauteduservice”).
5
Seguindo-se a teoria do risco
administrativo, a responsabilidade civil estatal
parte do pressuposto que a atividade administrativa gera constantes e pulverizados
riscos, e que se o administrador possui prerrogativas no exercício da atividade
administrativa, deve também arcar com os ônus advindos dos riscos inerentes à
atividade.

Conforme aduz Silvio Rodrigues (2002, p. 10):
A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo
essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de
dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que
sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa.
Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente
e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser
indenizada por aquele.
Nesse mesmo sentido Gonçalves (2003, p. 29):
Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade
objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que
exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros.
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E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja
isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção
de culpa para a ideia de risco, ora encarada como ‘riscoproveito’, que se funda no princípio segundo o qual é
reparável o dano causado a outrem em consequência de uma
atividade realizada em benefício do responsável
(ubiemolumentum, ibionus).
E complementa Rui Stoco:
Não se pode deslembrar que a responsabilidade do Estado se
assenta no risco administrativo e independe de prova da
culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o
acidente e o dano.
Aliás, sequer se exige a prova de culpa do servidor causador
do dano.
Em casos que tais o ônus da prova é invertido: ao Estado é
que compete provar a existência de uma das causas de
exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da
vítima, o caso fortuito ou a força maior (1994, p. 282).
Assim admite excludentes de responsabilidade, como nas hipóteses de fato
exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior.
1.3 RESPONSABILIDADE FRENTE À SITUAÇÃO DOS PRESÍDIOS
Quando o Estado recolhe um indivíduo ao presídio, passa a ter
responsabilidade sob sua guarda, na condição de garantidor, devendo-lhe
assegurar condições de segurança e saúde. Assim, torna-se obrigatória uma
atuação estatal positiva, assegurando os direitos dos presidiários, inclusive no que
concerne à estrutura do estabelecimento prisional, a fim de que não lhes ofenda o
mínimo existencial inerente à sua dignidade.
O Brasil é signatário de praticamente todos os documentos internacionais
sobre direitos humanos. Na sua quase totalidade foram ratificados e acham-se
vigentes entre nós. A Convenção Americana de Direitos Humanos, uma das mais
relevantes, desde 1992. Alguns tratados são ligados diretamente à situação
prisional. Note:
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Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio,
em09 de dezembro de 1948.
•

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, em 10 de dezembro de 1984.
•

•
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 9 de
dezembro de 1985.
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Além dos Tratados Internacionais, a Constituição é norma de que o Estado,
portanto, deve garantir ao preso sua integridade física e moral durante a
segregação, conforme art. 5º, inciso XLIX, CF/88. Note:
LIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral.
O texto constitucional demonstra-se incompatível com celas superlotadas e
destituídas de mínimas condições de higiene. Não sendo cumprido o dever estatal,
haverá sua responsabilização.
2. A GARANTIA DO DIREITO À5SAÚDE PARA A POPULAÇÃO PRISIONAL
A Constituição Federal afirma em seu artigo 196, que a saúde é direito de
todos e dever do Estado. Assim, as pessoas privadas de liberdade têm
constitucionalmente assegurado seu direito à saúde, que deverá ser garantido com
os mesmos parâmetros que orientam o Sistema Único de Saúde.Veja o art. 196 da
CF/88:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
A Lei de Execução Penal (Lei nº 7210/84) também garante o direito à saúde
aos apenados. A concepção de saúde presente na LEP é bastante restrita. Note:
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
§ 1º (Vetado).
103

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado
para prover a assistência médica necessária, esta será
prestada em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
O dever do Estado está voltado para a assistência à saúde da pessoa privada
de liberdade. A legislação prevê a indispensabilidade de uma equipe comprometida
e o custeio referente a assistência à saúde dos apenados, que é uma parcela da
responsabilidade pública do Estado como forma de garantir que não
sejadesrespeitada a dignidade da pessoa humana.
O direito à saúde da pessoa privada de liberdade também encontra-se
garantido em tratados internacionais, como nasRegras Mínimas para o Tratamento
de Prisioneiros (ONU - 1955), que dispõe na Regra 22:
Cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição os
serviços de pelo menos um médico qualificado, que deverá
ter certos conhecimentos de psiquiatria. Os serviços médicos
deverão ser organizados em estreita ligação com a
administração geral de saúde da comunidade ou nação.
Deverão incluir um serviço de psiquiatria para o diagnóstico,
e em casos específicos, para o tratamento de estados de
anomalia.
As Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, ainda que aprovadas
em 1994,trazem uma concepção de saúde tão limitada quanto aquela presente na
Lei de Execução Penal ao afirmar, em seu artigo 15, que “assistência à saúde do
preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá atendimento médico,
psicológico, farmacêutico e odontológico”.
Zippin Filho (s.d.) divulgou um artigo em que ele expressa sua opinião sobre
o caso, mas de forma objetiva exprime a real situação:
submeter os presos a condições subumanas constitui violação
à Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Manter os
presos maltratados e desamparados impossibilita a sua
readaptação e ressocialização. Calamos sobre os direitos
humanos, quando uma parcela considerável da população
tem seus direitos humanos desprezados, dentro dos cárceres
para os quais, nós os civilizados, os remetemos sob o pretexto
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de conter a violência, de reprimir a criminalidade e, entretanto
invocamos estes mesmos direitos humanos, para levantar a
voz contra a violência que sofremos. A defesa dos Direitos
Humanos transformou-se em sinônimo de defesa do crime,
pois diante da grave crise enfrentada por toda a população
que sofre a violência estrutural, a defesa dos direitos dos
infratores soa como ultraje. As penas privativas e restritivas de
liberdade são cumpridas em estabelecimentos que longe de
preservarem a incolumidade física do apenado, o expõem a
sevícias, ambientes infectos e promíscuos, violando os
princípios constitucionais que assegura aos presos o respeito
à integridade física e moral.
Analisando estritamente este aspecto legal, verifica-se que tem havido, sim,
uma discriminação em relação à população penitenciária no tocante ao acesso à
saúde.
A saúde deve ser tratada como um direito social, independente da condição
que o cidadão está naquele momento pois ela é norteada assim:
5

Um processo social e político, não somente incluindo ações
direcionadas ao fortalecimento das capacidades e habilidades
dos indivíduos, mas também ações direcionadas a mudanças
das condições sociais, ambientais e econômicas para
minimizar seu impacto na saúde individual e pública.
Entende-se por promoção da saúde o processo que
possibilita as pessoas aumentar seu controle sobre os
determinantes da saúde e através disto melhorar sua saúde,
sendo a participação das mesmas essencial para sustentar as
ações de promoção da saúde. (Health Promotion Agency for
NorthernIreland – HPA (2004).
Neste sentido, é notadamente visível que o apenado é isolado do sistema de
saúde pela sua condição prisional.
2.1 DO CONTROLE DE DOENÇAS NO SISTEMA PRISIONAL
O controle de doenças no sistema prisional é uma tarefa de difícil
aplicabilidade, pois depende de vários fatores (orçamentário, estrutural, pessoal) e
o Estado na maioria das vezes é falho no controle da insalubridade e da
superlotação, tornando as unidades prisionais espaços de confinamento
especialmente propícios à difusão de doenças infectocontagiosas.
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O Manual da Saúde do sistema penitenciário traz diretrizes para que os
Estados possam melhor fazer o controle das doenças que surgem no sistema
prisional, porém muitas vezes por ineficiência ou praticas deficitárias isso não
ocorre.
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O manual, todavia, é mais um paradigma do que já vem esboçado nas Regras
Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros (ONU - 1955), que dispõe na Regra 24:
1. O provimento de serviços médicos para os presos é uma
responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir dos
mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à
comunidade, e os serviços de saúde necessários devem ser
gratuitos, sem discriminação motivada pela sua situação
jurídica.
2. Os serviços de saúde serão organizados conjuntamente
com a administração geral da saúde pública e de forma a
garantir a continuidade do tratamento e da assistência,
inclusive nos casos de HIV, tuberculose e outras doenças
infecciosas, abrangendo também a dependência às drogas.
Regra 30:
Um médico, ou qualquer outro profissional de saúde
qualificado, seja este subordinado ou não ao médico, deve
ver, conversar e examinar todos os presos, assim que possível,
tão logo sejam admitidos na unidade prisional, e depois,
quando necessário. Deve-se prestar especial atenção a:
(...)
(d) Nos casos em que há suspeita de o preso estar com
doença infectocontagiosa, deve-se providenciar o asilamento
clínico, durante o período infeccioso, e tratamento adequado.
Muitos Estados de diversas regiões do Brasil assim como o Tocantins,possuem
qualificação para desenvolver ações de saúde nos estabelecimentos prisionais, de
acordo com a Portaria Interministerial n.º 1.777/2003.
A portaria busca viabilizar uma atenção integral à saúde da população
compreendida pelo Sistema Penitenciário Nacional, preconizada assim em seu art.
4º § 3º. Observe:
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Art. 4º Determinar que o financiamento das ações de saúde,
no âmbito do Sistema Penitenciário, deverá ser compartilhado
entre os órgãos gestores da saúde e da justiça das esferas de
governo.
(....)
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§ 3º Esse incentivo financiará as ações de promoção da saúde
e de atenção no nível básico relativos à saúde bucal, saúde da
mulher, doenças sexualmente transmissíveis e Aids, saúde
mental, hepatites, tuberculose, hipertensão, diabetes,
hanseníase, bem como a assistência farmacêutica básica,
imunizações e coleta de exames laboratoriais.
Um importante diagnostico feito pela Comissão de Direitos Humanos e
Minorias[2] da Câmara Federal trouxe dados de diversos Estados Brasileiros,
considerando que em todos foram verificados graves problemas de saúde dentro
do sistema prisional. Alguns dados relevantes mostram que o problema de saúde
do apenado é sistêmico. Veja:
5

Situação do Sistema Prisional nos Estados:
ESPÍRITO SANTO
Dados Estatísticos
Número de unidades prisionais........................................................................................... 15
Número de presos em delegacias.................................................................................... 1500
Problemas Identificados:
Desrespeito aos familiares dos presos durante as visitas.
Tortura e espancamento.
Desrespeitos aos horários de visitas dos presidiários.
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Problemas estruturais nos prédios: esgotos a céu aberto e sempre entupidos,
forçando o contato dos presos com detritos, ocasionando doenças de pele e
outros problemas de saúde.
Alimentação precária.
Falta de revisão nos processos criminais.
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Falta de assistência de defensores públicos.
Falta de assistência médica para muitos presos doentes.
Superlotação.
Abusos por partes dos policiais militares. Em alguns prédios, há marcas de tiros
que teriam sido disparados por policiais de guarda externa.
Falta de água nas unidades prisionais
As gravidades das condições carcerárias no Espírito Santo foram constatadas pelo
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara em visitas oficiais. As recomendações exaradas nos relatórios dessas
entidades não são implementadas.
Propostas:
Solicitar ao serviço de vigilância sanitária do Estado constantes visitas aos
presídios, com emissão de relatórios, pareceres e determinações sobre as
condições de saúde e higiene dos prédios e armazenamento dos alimentos.

ACRE
Dados Estatísticos
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Nº de vagas existentes....................................................................................................1.349
Nº efetivo de presos........................................................................................................2.363
Nº de unidades prisionais.......................................................................................................5
expedidos

a

cumprir................................................................

sem
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Nº mandados
informação

Nº de Varas e Juízes..............................................................................................................4
Nº de condenados
nenhum
Aplicação de
informação

penas

em

delegacias...............................................................................

alternativas....................................................................
5

sem

Problemas identificados:
Má qualidade da água e da comida servida aos presos
Falta de atendimento médico e odontológico, sistemático e eficiente;
Superlotação
Falta de aplicação dos programas de remissão das penas
Ociosidade.
Propostas:
Organização de "mutirão da saúde" para a realização de exames clínicos em
todos os presos, visto que se constatou, convivendo na mesma cela, doentes de
tuberculose, hepatite (esperando, inclusive, transplante), HPV e outras doenças
não menos graves.
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MATO GROSSO DO SUL
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Dados Estatísticos
Nº de vagas existentes............................................................................................ 4.187
Nº efetivo de presos ............................................................................................... 8.340
Nº de Unidades prisionais............................................................................................. 35
Nº de Mandados expedido a cumprir ..................................................................... 2.000
Problemas Identificados:
Grande número de presos e, principalmente, de presas de outros Estados, o que
representa uma sobrecarga para o Estado, uma causa de superlotação e motivo
de extraordinários sofrimentos para os (as) presos (as).
Falta de atendimento à saúde.
Falta de assistência jurídica.
Insuficiência de programas de trabalho e ressocialização.
Insalubridade em presídios, comida de má qualidade, exposição a doenças.
Propostas:
Fortalecer a estrutura e os recursos das varas, bem como da defensoria pública.
Implantação de políticas públicas preventivas à violência, bem como da justiça
restaurativa (do tecido social), em lugar da justiça vingativa.
Aplicação muito mais ampla de medidas e penas alternativas, além de regime
semiaberto, evitando apenados de pouca periculosidade nos presídios, onde o
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perigo da profissionalização na vida do crime é sempre grande, inclusive pela
falta da disponibilidade da sociedade em geral para reincluir os egressos no
mundo do trabalho e no convívio social.
Atendimento à Saúde SUS - para que os presos possam ser atendidos conforme
previsto pela Portaria Interministerial 1.777/03, urge realizar concurso para
admissão de cerca de 100 profissionais da área da saúde, além de convênios com
municípios.
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Celebrar convênio do Estado com as secretarias municipais da saúde para que
um enfermeiro faça um levantamento semanal preliminar de atendimento à
saúde e providencie os encaminhamentos necessários.
O Estado do Tocantins não foi aferido neste diagnóstico feito pela Comissão
da Câmara Federal, mas observa-se como nos demais Estados da Federação a
problemática da saúde é recorrente.
O mecanismo para buscar soluções dentro do sistema prisional existe. Muitas
vezes faltam a prática recorrente do processo por meios de controles mais eficazes
e mão de obra para atender a 5grande demanda do sistema prisional devido ao
grande número de apenados.
3. DO CONTROLE DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA DA POPULAÇÃO
PRISIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
Para efetivar o controle de doenças infectocontagiosas na população
carcerária, o Governo do Estado recebe sempre recomendações ou intervenções do
Ministério Púbico e da Defensoria do Estado, pois devido ao grande número de
apenados no sistema prisional é recorrente verificar que o poder estatal é
compelido a se manifestar e buscar soluções.
Destaca-se que existem no ordenamento várias publicações buscando a
efetividade de normatização para o controle de doenças no sistema prisional. As
matérias que são veiculadas no meio jornalístico mostram como são tratados alguns
casos dentre vários que ocorrem no sistema prisional.
Os textos jornalísticos relatam como é abordado o tema, com a possível
solução temporária do caso. A matéria em questão traz em seu título: “Após surto
de sarna, presos da CPP de Paraíso iniciam tratamento”.
Neste sentido o Estado do Tocantins se manifestou através de nota assim[3]:
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Além do tratamento, para evitar que a doença se espalhe pela
comunidade, já que os presos recebem visitas semanais, foi
realizada borrifação residual, ou seja, controle químico e
também testes rápidos de HIV em 229 detentos.
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Assim relata a matéria do portal G1 em seu título: “Presos dormem
amontoados no banheiro e têm doenças de pele no presídio de Palmas, diz
Defensoria”.
Após recomendações para tratativas, o Governo do Estado manifestou neste
caso com as seguintes informações[4]:
A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por
meio do Sistema Penitenciário Prisional do Tocantins
(Sispen/TO), esclarece que monitora constantemente a saúde
de reeducandos alocados em unidades prisionais do
Tocantins e através da empresa cogestora da Casa de Prisão
Provisória de Palmas (CPP Palmas), Embrasil Serviços, mantém
equipe médica para atendimento de segunda a sexta-feira,
sendo realizado uma média de 45 atendimentos por dia. A
unidade tem ainda enfermeiros e técnicos de enfermagem
para atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, e
também farmácia com estoque de medicamentos diversos
para todas as patologias e indicações médicas com a atuação
de um profissional farmacêutico dentro da unidade. Vale
destacar que a carceragem trata-se de um ambiente
confinado, úmido, pouco arejado e com quantidade
significativa de pessoas dividindo o mesmo espaço,
aumentando-se a proliferação de microorganismos. O
Sispen/TO enfrenta o desafio de manter cerca de 3.900
homens e mulheres sob custódia em ambiente humanizado
em cumprimento ao que prevê a lei de Execução Penal.
Destaca-se ainda que está sendo finalizada a construção da
Unidade de Tratamento Penal de Cariri (UTPC) que irá ofertar
mais de 600 vagas diminuindo o déficit carcerário, mais vagas
serão abertas com a construção do Complexo Prisional Serra
do Carmo, além disso diversas unidades prisionais do Estado
estão passando por obras de reformas e ampliação.
Também relata a matéria do portal G1: Surto de tuberculose atinge CPP[5]
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A Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio
da Superintendência do Sistema Penitenciário Prisional
(Sispen) confirma que um reeducando da Casa de Prisão
Provisória de Porto Nacional que estava em prisão domiciliar
faleceu em 1º de novembro em decorrência da doença
tuberculose. E assegura que não há surto na unidade prisional.
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Mesmo estando em regime domiciliar, equipe de saúde da
unidade prisional, de forma preventiva, realizou exames em
alguns agentes e reeducando da unidade que conviveram
com o interno vitimado, enquanto ele esteve encarcerado, a
fim de eliminar qualquer suspeita de contaminação. Até
então, não há confirmações de novos casos entre reeducando
e agentes.
Tem-se verificado que em todas as matérias, independentemente da
localidade, os relatos são os mesmos nos textos jornalístico. Veja o título: “Vistoria
constata surto de sarna na CPP de Paraíso; Cerca de 254 presos estão
contaminados”.
5

A defensora Letícia Amorim alertou durante visita a unidade a seguinte
informação[6]:
As providências já deveriam ter sido tomadas há tempos para
evitar que o surto se alastre. Todos estão sujeitos à
contaminação, sejam os familiares, os agentes prisionais e até
a equipe da Defensoria que realiza frequentemente
atendimento no local.
As matérias jornalísticas mostram que o Estado, na teoria, busca a solução
sistêmica do problema, mas a pratica vivenciada é diferente do que se vislumbra.
Porém, o controle existe, as equipes de saúde para trabalhar no sistema prisional
também.
Independente dos recursos serem escassos, a mão de obra não tem
acompanhado os casos e não se consegue isolamento de alguns detentos, pois a
sistemática da casa de prisão é para ser por um período temporário.
Situação semelhante é retratada no Estado do Maranhão. Um relatório mostra
presos vivendo em celas insalubres, repletas de mofo e infestadas de ratos e
baratas. Além disso, eles comem alimentos estragados. Por isso, no horário do
almoço, muitas marmitas são dispensadas na lixeira antes que os presos matem a
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fome. “O odor azedo da comida misturado ao cheiro de mofo, esgoto e falta de
banho dos detentos torna o ambiente irrespirável”, diz o relatório[7].
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As condições vivenciadas em Pedrinhas — comuns também em outras
penitenciárias do país, conforme os relatórios do Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura — refletem-se no aumento do número de
epidemias e de mortes[8].
3.1 DOS MECANISMOS INTERNOS PARA DIMINUIR AS DOENÇAS
O Estado em poucas informações prestadas, se vale da Lei 8.080/90, que
instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), para a área da vigilância epidemiológica.
Em atenção o conceito de vigilância epidemiológico, segundo a Lei 8.080/90:
Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Assim são funções da vigilância epidemiológica:
• coleta de dados;
• processamento de dados coletados;
• análise e interpretação dos dados processados;
• recomendação das medidas de controle apropriadas;
• promoção das ações de controle indicadas;
• avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
• divulgação de informações pertinentes.
Como já referido, às vezes é necessário iniciar a investigação, mesmo quando
ainda não se tem uma hipótese clara que explique a ocorrência, quer seja de um
agravo inusitado ou mesmo de uma enfermidade conhecida. Quando da suspeita
de doença transmissível, várias indagações devem ser imediatamente consideradas,
dentre as quais destacam-se:
114

www.conteudojuridico.com.br

Trata-se realmente de caso (s) da doença suspeita? Confirmação do diagnóstico;
Quais são os principais atributos individuais do (s) caso (s)? Características
biológicas, ambientais e sociais;
A partir do quê ou de quem foi contraída a doença? Fonte de infecção;
Qual a via de transmissão da fonte de infecção ao (s) doente (s)? Modo de
transmissão;
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Outras pessoas podem ter sido infectadas/afetadas pela mesma fonte?
Determinação da abrangência da transmissão;
Consolidação e análise das informações já disponíveis.
Conclusões preliminares a partir dessas informações.
Apresentação das conclusões preliminares e formulação de hipóteses.
Identificação de informações específicas necessárias à comprovação da (s) hipótese
5
(s).
Obtenção das informações necessárias para testar a (s) hipótese (s).
Retorno ao primeiro procedimento, caso necessário.
A quem o (s) caso (s) investigado (s) pode (m) ter transmitido a doença?
Identificação de novos casos/contatos/comunicantes;
Quais fatores determinaram a ocorrência da doença ou podem contribuir para que
o (s) caso (s) possa (m) transmitir a doença a outras pessoas? Identificação de
fatores de risco;
O (s) doente (s) ainda pode (m) estar transmitindo a doença? Determinação do
período de transmissibilidade;
Existe agregação espacial e/ou temporal dos casos?
Como evitar que a doença atinja outras pessoas ou se dissemine na população?
Medidas de controle.
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O diagnóstico acima citado é um modelo de controle interno[9] que o SUS
traz para fazer as tratativas de como diagnosticar possíveis doenças de modo geral,
acertadamente usado também para o controle das doenças infectocontagiosas.
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A estrutura dos mecanismos internos para buscar o controle das doenças
existe, todavia a falta de aplicabilidade destes é latente na realidade do sistema
prisional do Estado, em atenção onde mais ocorrem casos de doenças
infectocontagiosas, como na Casa de Prisão Provisória de Palmas.
Entende-se que ocorre com maior frequência devido o número alto de presos
ali instalados. Entretanto, ainda que de forma pormenorizada, o sistema tem dados
coletados para mapear onde e quais doenças ocorrem com mais incidências dentro
do sistema prisional.
As várias recomendações que a Defensoria faz para que o Estado promova a
saúde dos apenados, usando como base o SUS para aplicar as regras para controle
epidemiológico, são apenas para dados sistêmicos, não muitas vezes para controle
eficaz das doenças.
Os dados do sistema prisional são tratados como sigilosos por meio dos
órgãos do Ente Estadual. O que se sabe é que com as veiculações de matérias
jornalísticas o Estado, em determinadas doenças, busca a solução paliativa e
momentânea para aquelas doenças específicas.
Assim, o controle interno ocorre, porém de maneira não sistêmica e não
abrangente como deveria ser.
4. DOS MECANIMOS PARA AFERIR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO
A capacidade de atuação verifica-se maior por parte da Defensoria. O
Ministério Público entretanto como fiscal da lei, muitas vezes também busca a
efetivação de recomendações para que o Estado promova a busca da solução para
casos de doenças no sistema prisional.
Diante de várias evidências e dos graves déficits de políticas públicas
verificados, ambas as instituições estão voltadas a verificar como compelir o Estado
a promover a política de saúde pública no sistema prisional, especificamente
quando ocorrem as doenças infectocontagiosas (grandes causadoras de gastos
público), pois a falta de controle gera epidemia.
A Defensoria Pública e o Ministério Público muitas vezes buscam informações
junto ao Governo do Estado, porém na grande maioria das vezes sem sucesso. O
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que conseguem é indo “in loco” para confirmar as situações do sistema prisional que não se difere do restante do país.
Notadamente percebe-se que não existe por parte dos órgãos de controle
uma efetiva técnica de responsabilização do Estado, pois os mecanismos ainda não
são eficazes para promover a responsabilidade civil.
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Tanto que em nenhum momento verificou-se em matérias dos órgãos
jornalísticos alguma medida para impor perante a justiça do Estado a obrigação de
cumprir tratativas mais eficazes do controle de doenças.
Percebe-se assim, que o Estado é pouco cobrado civilmente - mesmo que seja
do preso por meio de sua família para busca dos seus direitos consagrados na
Constituição. Logo, tem direito à saúde mesmo que esteja em reclusão no sistema
prisional.
Tampouco também se verifica que os órgãos de fiscalização busquem
efetivamente a responsabilidade civil objetiva, seja ela com obrigação de fazer ou
mesmo em ação coletiva, para que o Estado promova o controle efetivo do controle
de doenças infectocontagiosas no sistema prisional do Estado do Tocantins, no
5
tocante na Casa de Prisão Provisória de Palmas.
A responsabilidade pelo caos do sistema carcerário é de todos os poderes e
envolvidos no sistema de justiça: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder
Judiciário e Ministério Público.
Se todos cumprissem devidamente seu papel, a realidade seria bem diferente.
O próprio STF já reconheceu a legitimidade de o Poder Judiciário intervir nos casos
de violação massiva de direitos fundamentais, com o uso da lei para obrigar o Poder
Executivo a cumprir os preceitos para a tutela da pessoa humana. O ideal, é claro,
seria cada poder exercer devidamente sua função, entretanto, quando houver
falhas, o Ministério Público e o Poder Judiciário podem, e devem, exigir o
cumprimento da lei.
Há falta de regulamentação das atividades e procedimentos dos sistemas
prisionais em muitos estados da federação. De acordo com a pesquisa do
Departamento Penitenciário Nacional em parceria com o PNUD[10], metade deles
não possui Manual de Atribuições[11] das diferentes funções, não possuem
procedimentos[12] descritos em decretos e portarias e não possuem Regulamento
Penitenciário Estadual.
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Portanto, é notório que baseado nas tratativas feitas pelos órgãos
jurisdicionados o Estado não é compelido com a responsabilidade civil frente o
controle de doenças infectocontagiosas.
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CONCLUSÃO
Os mecanismos de controle dos serviços de saúde ainda são bastante
precáriospara atendimento do apenado, pois a superlotação muitas vezes atrapalha
o controle de várias doenças que surgem no decorrer da passagem do apenado
pelo sistema prisional.
É sabido que a legislação não muda a realidade, tanto que ainda há regiões
que não veem importância no desenvolvimento deste trabalho. É o mesmo que
dizer que não acontece trabalho em saúde, porque sabe-se que os números de
agravamento existem, mas não são registrados. Ou se possui toda infraestrutura,
mas os profissionais não são capacitados, não são acompanhados. As ações e
serviços de saúde estão presentes em leis, portarias e programas em algumas
unidades prisionais.
Mas para que o sistema penitenciário funcione é necessário que se tenha
interesse em realizar as ações e serviços de saúde nesse sistema para apresentar
bons resultados nos indicadores de saúde.
A falta de um controle eficaz é latente na condição de recorrência das doenças
infectocontagiosas, pois o Estado em nenhum momento sofre uma punição judicial
para ser compelido a realizar o controle das doenças infectocontagiosas no sistema
prisional aplicando no mínimo o que vem estabelecido da Portaria Interministerial
1.777/03.
Considera-se que os problemas de organização estrutural e social
desenvolvidos dentro dos presídios ocasionam em problemas relacionados à saúde
dos detentos.
A pesquisa verificou que os dados são escassos no Estado do Tocantins,
diferente de outros Estados da Federação que a própria Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara Federal elencou dados estatísticos como também
propostas nos Estados diagnosticados em visitas oficiais.
O fato é que muitas vezes a própria Secretaria de Segurança Pública ou
Cidadania e Justiça não se vinculam com a Secretaria de Saúde para a efetivação
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das diretrizes da Portaria Interministerial 1.777/03, como também dar maior
transparência nas informações de como é feita a assistência de saúde aos apenados.
Assim, também os órgãos de controle do sistema jurisdicionado, devido à
complexidade e a falta de recursos e a aplicabilidade, não têm buscado uma forma
mais impositiva para resguardar a recorrência. Tem-se a impressão que pode até
ocorrer o controle, mas as recorrências das doenças infectocontagiosas vão se
tornando mais frequentes na vida do apenado.
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É sabido que se não existir o tratamento, logo acontecerá sua volta (como
também ocorre de o preso curar-se naquele momento, mas logo estará com a
mesma doença ou com outra já pré-existente). Já que não existe separação dos
presos doentes e dos que ainda não apresentaram sintomas, na sua maioria as
doenças vão apenas trocando de hospedeiros e receptores.
O número alto de apenados no sistema prisional das Casas de Prisão é um
fator agravante. Neste sentido, é essencial que os órgãos de controle como
Ministério Público e Defensoria do Estado busquem a responsabilização do
Governo para, assim, conseguir uma efetivação da responsabilidade civil e que as
práticas de saúde públicas sejam5 realmente aplicadas.
Neste artigo verificou-se, portanto que no Estado do Tocantins não existe a
responsabilização civil deste ente, tampouco medidas mais duradouras para a
efetivação do controle de doenças infectocontagiosas nas casas de prisão
provisória, e em sua especificidade na de Palmas.
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O DIREITO DE FAMÍLIA E A ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS
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JAQUELINE
CLEMENTE
LIMA:
Bacharelanda do curso de Direito da
Faculdade Serra do Carmo – Fasec.
RESUMO: O estudo a seguir tem o objetivo de apresentar os aspectos relacionados
evolução do direito de família e as concepções jurídica relacionadas a adoção
homoafetiva no Brasil e a busca do reconhecimento jurídico das famílias
homossexuais. Nos últimos anos, aproximadamente, a adoção por casais
homoafetivos tem sido um assunto de intensos debates bem como tem sido
elemento foco de discussões acadêmicas. A partir da compreensão acerca da
construção social a partir do dinamismo cultural que está em constante evidencia
compreende-se o abismo que há entre o que se debate no meio acadêmico e
jurídico e a prática do dia-a-dia, sobretudo, no enfrentamento ao arcabouço jurídico
que ainda não regulamentou definitivamente a adoção homoafetiva. Não se pode
deixar de considerar que a legislação traz velada a questão da homoafetividade em
nossa sociedade visto ser essa uma problemática envolta em uma carga de
preconceito que perpassa todos os espaços. Considera-se a discriminação em não
reconhecer uma relação afetiva entre pessoas devido à homossexualidade bem
como a adoção por esses casais condutas que contrariam a dignidade humana.
Palavras-chave: Adoção. Homoafetivo. Legislação.
ABSTRACT: The following study aims to present the aspects related to the
evolution of family law and the legal concepts related to homosexual adoption in
Brazil and the search for legal recognition of homosexual families. In recent years,
approximately, adoption by same-sex couples has been a subject of intense debate
as well as a focus element of academic discussions. From the understanding about
the social construction from the cultural dynamism that is in constant evidence, we
understand the gulf between what is debated in the academic and legal
environment and the practice of everyday life, especially in facing legal framework
that has not yet definitively regulated homosexual adoption. It cannot be neglected
to consider that the legislation brings the issue of homoaffectivity veiled in our
society since this is a problematic wrapped in a burden of prejudice that permeates
all spaces. Discrimination is considered in not recognizing an affective relationship
between people due to homosexuality as well as the adoption by these couples
behaviors that contradict human dignity.
Keywords: Adoption. Homoaffective. Legislation.
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ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO BRASIL - 3.1 A BUSCA DO RECONHECIMENTO
JURÍDICO DAS FAMÍLIAS HOMOSSEXUAIS - 4 CONSIDERAÇÕES FINAISREFERENCIAS.
1 INTRODUÇÃO
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O estudo a seguir faz uma abordagem sobre os aspectos complexos que
permeiam a construção social mantida como única forma de se reconhecer
parentalidade ou a possibilidade de adoção. A adoção sempre foi uma prática
recorrente na sociedade, contudo, sempre considerando-se a adoção por casais ou
pessoas heterossexuais, não prevendo a possibilidade de casais homoafetivos e,
portanto, sem regulamentação legal.
A partir da promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL,
1988), os direitos de crianças e adolescentes foram contemplados, hoje, o
reconhecimento dessa população enquanto sujeitos de direito, provocou um
avanço na legislação brasileira e na obrigatoriedade de criação de serviços e
programas específicos para crianças
e adolescentes.
5
A adoção é uma medida excepcional, cabível apenas quando se verificar a
impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente na família de origem que
tem como fundamento majorar a garantia do direito fundamental das crianças e
adolescentes à convivência familiar e comunitária, conforme determinam a
Constituição Federal, artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo
19. Este direito também pode ser atendido por meio de outras duas medidas
protetivas, que são a guarda, que se encontra estabelecida no ECA no artigo 33,
subseção II, parágrafos 33 a 35, ou a tutela, também disciplinada pelo ECA artigo
33, subseção III, parágrafos 36 a 38 (DIAS, 2013).
Em muitos casos de adoção homoafetiva ocorre primeiramente de forma
unilateral e depois de alguns anos a outra pessoa entra com requerimento para
adoção. A homoafetividade configura-se como um fenômeno histórico,
considerada uma realidade social presente e que precisa ser reconhecida.
Entretanto, o reconhecimento legal só está se estabelecendo mediante os
ensinamentos que surgem na reivindicação de um direito que não está posto
legalmente e que só é concedido muitas vezes após muitos recursos na justiça em
diferentes instâncias. Essas reverberações evidenciam a necessidade de ampliar o
debate para além do campo jurídico e assistencial.
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Esta pesquisa foi realizada por meio de estudo bibliográfico buscando
construir um histórico dos casos de adoção no Brasil. Trata-se de um tema polêmico
que ainda é visto com muito preconceito corroborando muitas vezes o
posicionamento de que a homossexualidade poderia afetar a criança
negativamente.
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA E A ADOÇÃO
A família foi incorporando circunstâncias, tomando para si um papel voltado
para a excelência das relações entre as pessoas. No decorrer do tempo a família
extensa, com foco econômico e intuito de procriação cedeu lugar a família com um
número cada vez menor de filhos e algumas famílias sem filhos, seja por livre
escolha, seja em função dos anseios profissionais da mulher. Todo esse contexto
contribuiu e fortaleceu a natureza socio afetiva da família (BAPTISTA, 2010).
A Constituição Federal de 1988 premiou a entidade familiar com ampla
regulamentação dos aspectos essenciais do direito de família à luz dos princípios
constitucionais. Sem a pretensão de delimitar ou esgotar os princípios, aqui serão
abordados os princípios que Carlos Roberto Gonçalves aponta como os princípios
constitucionais norteadores do direito de família.
Conforme o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que assim
dispõe: “Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação”. (BRASIL, 1988).
Gonçalves (2013), adverte que o princípio não admite designações
discriminatórias concernentes à filiação, quando coloca fim a diferenciações entre
filhos legítimos, naturais e adotivos, no campo do direito ao nome, do direito ao
poder familiar, bem como em relação ao direito de alimentos e sucessão.
Assim a posse do estado de filho nada mais é do que o reconhecimento do
afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado
(DIAS, 2010, p. 73). “Pode-se dizer que a evolução da família expressa a passagem
do fato natural da consanguinidade para o fato cultural da afetividade” (LOBO,
2011, p. 30).
A realidade social e a efetivação dos direitos de todas as camadas populares
nem sempre caminham juntos. Nas últimas décadas, as transformações sociais
atingiram diretamente o núcleo familiar, o conceito de família passou por
modificações estruturais e de ideias e originou novas concepções da família. As
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diferentes formas existentes de família que se apresentam na sociedade nos dias
atuais sofreram inúmeras modificações ao longo da história, para que se chegasse
a esse conceito de família pautada no afeto (DIAS, 2013).
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Para Castel (2009), apesar de trazer inovações no trato da criança e do
adolescente, o ECA está norteado pelo neoliberalismo, que limita o preconizado
pela legislação, pois o Estado possui intervenções minimizadas no enfrentamento
às múltiplas expressões da questão social que vitimiza milhões de crianças e
adolescentes brasileiros, cujas políticas públicas, direcionadas a este segmento
etário, possuem como eixo a participação popular, a descentralização, a
democratização da coisa pública e a “comunitarização”.
Silva (2005), defende que o ECA não trouxe “rupturas” no trato da criança e
do adolescente brasileiros, mas sim uma re-adequação às novas mudanças
societárias. Porém, ao refletir sobre o Estatuto no contexto neoliberal, não se pode
deixar de mencionar que a maior parte da materialização dessa legislação depende
do Estado, Estado esse cujas intervenções estão voltadas para os interesses do
capital, logo, não irão garantir os direitos conquistados.
Os artigos 227 e 288 da CF
5 abordam sobre a proteção especial das crianças
e adolescentes, enquanto responsabilidade da família, do estado e da sociedade
como um todo, ou seja, “dos adultos” (BRASIL, 1988).
O Estatuto da Criança e Adolescente e, como não poderia deixar de ser
diferente, por se constituir em um ser indefeso e com limitada compreensão do
mundo, os menores gozam de toda proteção especial ao afirmar que é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA,
1990).
Ressalta-se ainda que a garantia de prioridade compreende: primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na
formulação e na execução das políticas sociais públicas; destinação privilegiada de
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
(WAL, 2013).
Ainda assim nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido
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na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais (DINIZ, 2015).
Dando continuidade, é importante, também, trabalhar sobre questões
ligadas à adoção, pois muitas são as crianças e adolescentes que não tem uma
família para acolhê-los. Todavia, quando se está diante de crianças e adolescentes,
é o ECA que tratará do assunto. Mas o que vale é a data do pedido da adoção, por
isso que pode um maior ser adotado com base na lei 8069/90, se os procedimentos
de adoção iniciaram antes de sua maioridade (18 anos) (CASTRO, 2014).
2.1 CONCEPÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A ADOÇÃO NO BRASIL
A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Cabe destacar que a "adoção
depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando" e que
tal "consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais
sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder" (ECA, 1990).
Do ponto de vista etimológico, o termo adotar vem do latim adoptare e quer
dizer considerar, escolher, cuidar. “Adoção é um ato jurídico solene em virtude do
qual a vontade dos participantes, com a permissão da lei, cria, entre pessoas
naturalmente estranhas entre si, relações análogas às oriundas da filiação biológica”
(WALD, 2013).
Amazonas et al (2013), consideram a adoção significa uma possibilidade de
oferecer a uma criança, que não pôde ser criada pelos pais biológicos, a
oportunidade de possuir uma família, sendo desejada e cuidada.
A natureza jurídica da adoção pode ser definida como ato
jurídico complexo, bilateral, havendo preliminarmente a fase
negocial, com a manifestação da vontade das partes
interessadas, aperfeiçoando-se posteriormente na fase
judicial, em que o Estado verifica se é oportuna e conveniente
a adoção para o caso concreto (BAPTISTA, 2010, p. 290).
De acordo com o que alude Diniz (2015), é possível que um filho adotivo
sinta-se filho da história de um cada adotante na medida em que a vivência da
adoção seja satisfatória. É imprescindível que se amplie o debate quanto à adoção,
família e prática sexual. É certo que crianças e adolescentes têm o direito ao convívio
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com a família e com a comunidade e como parte do construto social são detentores
do direito ao estabelecimento de vínculos afetivos e sociais.
Diniz (2015), ainda lembra que quanto aos critérios para a seleção do que
vem a ser uma família ideal e apta para adotar uma criança é essencial ter em vista
a situação de abandono em que muitas crianças se encontram nos dias de hoje.
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Conforme Amazonas et al (2013), o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) instituído em 1990 estabelece que no processo de adoção, deve-se considerar
como prioridade as reais vantagens para o adotando. O mesmo estatuto não prevê
adoção por homossexuais, entretanto, é sabido que ao longo da história, a adoção,
favorece a construção de uma via real de inclusão e respeito da criança e ou
adolescente independente de a adoção ser feita por heterossexuais ou
homossexuais.
Conforme determina o artigo 41 do ECA, a partir da adoção a criança ou
adolescente passa a ter os mesmos direitos e deveres, do filho biológico, direito ao
nome, parentesco, alimentos e sucessão, deveres de obediência e respeito. Também
de acordo com o artigo 39 do mesmo instituto a adoção é medida irrevogável,
levando o adotado a perder todos
5 os vínculos com sua família biológica, ou seja,
nome, parentesco, alimentos, sucessão tendo de serem observados apenas os
vínculos quanto aos impedimentos para o casamento, tais impedimentos estão
elencados no artigo o artigo 1521 do Código Civil (MELETTI, 2015).
Dias (2013) em relação à irrevogabilidade da adoção afirma que não raro os
adotados são devolvidos pelos adotantes, a lei não disciplina tal fato jurídico, mas
com certeza, nesses casos, talvez seja esse o efeito mais benéfico ao adotante, que
tem o direito de ficar com quem realmente o ame, aceite e compreenda.
A mesma autora destaca que a jurisprudência impõe aos adotantes a
obrigação de prestar alimentos aos adotados ora devolvidos, com o intuito de
suportar os gastos do acompanhamento psicológico da criança ou adolescente que
com tal acontecimento sofre mais um abalo em seu contexto de vida. (DIAS, 2013).
O artigo 47 do ECA estipula que o vínculo de adoção dá-se mediante
sentença judicial e portanto, é o Juiz da Vara da Infância e da Juventude a
autoridade legitimada pela sociedade para aplicar o instituto da adoção, sendo que
esta só será deferida quando for comprovada a vantagem real para o adotando
embasada em motivos legítimos, conforme propõe o artigo 43 do ECA (ECA, 1990).
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Dessa forma, diferentes estudiosos descrevem adoção como um fenômeno
que inclui ações jurídicas de proteção da criança e ou adolescente assim como
integra causas sociais em torno de uma questão secular. Nesse viés:
Adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os
requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de
qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um
vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na
condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha
(DINIZ, 1996, p. 1323).
Em cartilha publicada para realização de campanha para estimular a adoção,
a Associação Brasileira de Magistrados pontua que,
A palavra adotar vem do latim adoptare, que significa
escolher, perfilhar, dar o seu nome a optar, ajuntar, escolher,
desejar. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um
procedimento legal que consiste em transferir todos os
direitos e deveres de pais biológicos para uma família
substituta, conferindo para crianças e adolescentes todos os
direitos e deveres de filho, quando e somente quando forem
esgotados todos os recursos para que a convivência com a
família original seja mantida. É regulamentada pelo Código
Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
determina claramente que a adoção deve priorizar as reais
necessidades, interesses e direitos da criança/adolescente
(ABM, 2015, p. 9).
Dessa forma, é possível afirmar que foi transcrito para a legislação, o conceito
básico de adoção que remonta a sociedade romana que já no clássico Código de
Hamurabi instituía por meio de oito artigos a regulamentação da adoção,
defendendo o direito dos pais adotivos sobre o adotando que sempre passaria a
ser visto como um membro da família (MELETTI, 2015).
Castro et al (2014), lembra que na Roma antiga, a adoção era vista como uma
forma de passar adiante não só o nome, mas também os costumes familiares e os
rituais domésticos ou ainda como forma de garantir a designação dos sucessores
dos imperadores. A adoção ainda era uma alternativa para consolar as famílias que
não podiam ter filhos naturais e durante muito tempo somente podiam adotar
pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade e que não possuíam filhos
naturais.
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Alude Lobo (2011), historicamente, no Brasil a adoção foi incorporada pelo
Direito português ainda no tempo das Colônias e perdurou até o período imperial.
Porém, mesmo que as Ordenações Filipinas do século XVI, nas Manuelinas e
Afonsinas houvesse referências à adoção ainda não havia a pressuposição de
transferência do pátrio poder ao adotante. No Brasil tal como na França
napoleônica a adoção era uma oportunidade de acesso a mão de obra barata,
sobretudo nas áreas rurais ou como forma de exercer a caridade visto que o país
era conduzido ideologicamente em sua maioria pelos preceitos da religião católica.
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Lobo (2011), afirma que a adoção no Brasil somente foi passada à legalidade
no século XX com a edição do Código Civil Brasileiro no ano de 1916. De certa forma
a legislação impôs algumas limitações a prática da adoção no país na medida em
que não permitia a adoção somente se o adotado tivesse 18 anos a menos que o
adotante e além disso, os casais não poderia ter filhos legítimos ou legitimados e
deveriam ter o consentimento da pessoa que tivesse a guarda do adotado.
Lembra Castro et al ( 2014), que no ano de 1927 foi implantado o Código
de Menores do país, porém, não tratava da adoção e esta permaneceu conforme
determinava o Código Civil de 1916 que só foi alterado em 1957 co a lei 3.133/1957
que trouxe modificações em relação
a idade dos adotantes que passou de 50 anos
5
para 30 anos.
A Lei 4.655 de 1965 trouxe mudanças substantivas nas regras da adoção
estabelecendo, por exemplo, que o registro original de nascimento do adotando
fosse eliminado do histórico de sua vida bem como quaisquer informações sobre o
pais biológicos. Além disso, regulamentou a situação das crianças menores de cinco
anos que estivessem residindo com pais adotivos, porém sem ser adotado,
deveriam a partir de então ser adotados e com isso passando a ter direitos da
mesma medida que os filhos naturais (CASTRO, 2014).
De acordo com Diniz (2015), um novo Código de Menores foi instituído no
ano de 1979 e passou a estabelecer duas formas de adoção: a simples e plena. A
primeira tratava-se da situação do menor irregular e permitia a alteração da
certidão de nascimento por meio de autorização judicial. A adoção plena diz
respeito a desvinculação do adotando da família biológica, porém, esta adoção só
poderia ser permitida a casais com pelo menos cinco anos de casamento e um do
cônjuges deveria ter mais de 30 anos de idade podendo adotar somente crianças
menores de sete anos sendo que jamais poderiam revogar o feito.
Já no ano de 1990 quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, as regras para adoção tornaram-se mais simples trazendo uma
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série de modificações que em grande medida, contribuiu para a modernização do
processo de adoção no Brasil. Nesta lei, está posto que a idade máxima para o
adotando será de 18 (dezoito) anos e não sete e para os pretendentes a adotar a
idade passou a ser 21(vinte e um) anos não havendo mais a obrigatoriedade quanto
ao estado civil casado(a) (ECA, 1990).
Gonçalves (2013), preleciona que no ano de 2009, foi implantado o Cadastro
Nacional de crianças e adolescentes passiveis de adoção por meio da Lei
12.010/2009, Lei Nacional da Adoção, com apenas sete artigos, fez grandes
alterações no ECA e revogou dez artigos do Código Civil de 2002, que disciplinavam
a adoção, dando também nova redação aos artigos 1.618 e 1.619, e ao artigo 1.734,
este que regula a investigação de paternidade. Além de outras alterações reforçou
a função e as obrigações do Estado concernente à adoção no país, bem como
estabeleceu prazos para agilizar o processo de adoção.
Atualmente, no Brasil todo processo de adoção deve estar pautado nos
artigos 1.618 a 1.619 do Código Civil, na Lei Nacional de Adoção e no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lembrando que todo o postulado dessa legislação tem
como foco principal o bem da criança ou adolescente a ser adotado (WALD, 2013).
Nesse sentido, o ECA estabelece nos artigos 2º, 4º e 5º, os requisitos que
devem ser observados por parte dos adotantes:
Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil. § 1º. Não podem adotar
os ascendentes e os irmãos do adotando. § 2º. Para adoção
conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados
civilmente ou mantenham união estável, comprovada a
estabilidade da família. § 3º. O adotante há de ser, pelo
menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. § 4º.
Os divorciados, os judicialmente separados e os excompanheiros podem adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o
estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do
período de convivência e que seja comprovada a existência
de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não
detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da
concessão. § 5º. Nos casos do § 4º deste artigo, desde que
demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada
a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da
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Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
(DIGIÁCOMO, 2013, p. 46).
Ainda em relação às exigências relacionadas aos adotantes, é indispensável
que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Adoção nas comarcas ou foros
regionais conforme descrito no artigo 50 do ECA:
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Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou
foro regional, um registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas
na adoção. § 13. Somente poderá ser deferida adoção em
favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado
previamente nos termos desta Lei quando: I - se tratar de
pedido de adoção unilateral; II - for formulada por parente
com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de
afinidade e afetividade; III - oriundo o pedido de quem detém
a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência
comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não
seja constatada
a ocorrência de má-fé ou qualquer das
5
situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei (BRASIL,
2013, p. 10-11).
Conforme afirma Castro et al (2014), o ECA determina que o adotante deve
necessariamente, submeter-se a estudo psicossocial que deve ser disponibilizado
pela Justiça da Infância e da Juventude com objetivo de aferir a capacidade e
preparo dos mesmos para o exercício de uma paternidade ou maternidade
responsável.
Em relação aos direitos do adotando, a Constituição Federal dispõe no
parágrafo 6º do artigo 227: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 2013, p. 64).
Para corroborar o que descreve a Carta Magna, o ECA estabelece no artigo
41, que a adoção garante ao adotado os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, de filho biológico, ainda rompe qualquer vínculo com sua família
biológica, exceto quanto aos impedimentos matrimoniais, elencados no Código
Civil (ECA, 1990).
Dessa forma, está claro que a criança ou adolescente a partir da adoção passa
a ter os mesmos direitos, inclusive os referentes aos sucessórios que os filhos
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biológicos, sendo que os vínculos com a família biológica somente não serão
desfeitos nos casos aplicados ao parágrafo 1º do referido artigo onde estabelece
que no caso da adoção unilateral, situação em um dos cônjuges adota o filho do
outro cônjuge, os vínculos familiares com o adotando não serão desfeitos (WALD,
2013).
Dias (2013) observa que de acordo com o artigo 48 do ECA, o adotado após
completar 18(dezoito) anos de idade, tem acesso a informações sobre sua origem
biológica e ao inteiro teor do processo por meio do qual ocorreu a adoção. De outra
forma, caso o adotado não tenha completados 18 anos e demonstre interesse em
conhecer o processo de adoção, terá direito a orientação assim como assistência
jurídica e psicológica.
O ECA, no artigo 39 está descrito que após transitada em julgado a sentença
de adoção, garantida está a impossibilidade de revogação da mesma, e ainda que,
venha ocorrer o óbito dos adotantes, como advertido no artigo 49 dessa lei, não se
restabelece o poder familiar dos pais biológicos e dessa forma está garantido o
direito do adotado à herança de seus pais adotivos, conforme estabelece o artigo
41 do referido diploma. Bem como, o direito à assistência, educação, inclusive
podendo reivindicar judicialmente o direito de alimentos por parte dos avós
adotivos uma vez que a partir da adoção está atribuída ao adotado a condição de
filho (ECA, 1990).
Castro et al (2014), explica que com objetivo de auxiliar juízes das Varas de
Infância e da Juventude nos processos de adoção assim como agilizar os
procedimentos, no ano de 2008 foi instituído o Cadastro Nacional de Adoção (CNA),
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) composto por duas listas, sendo uma de
pretendentes à adoção e outra das crianças e adolescentes que se encontram em
condições de ser adotadas. Esse cadastro constitui-se de um mapeamento dom
informações unificadas, já que:
Uniformiza todos os bancos de dados sobre crianças e
adolescentes aptos a adoção no Brasil e pretendentes;
Racionaliza os procedimentos de habilitação, pois o
pretendente estará apto a adotar em qualquer Comarca ou
Estado da Federação, com uma única inscrição feita na
Comarca de sua residência; Respeita o disposto no artigo 31
do ECA, pois amplia as possibilidades de consulta aos
pretendentes brasileiros cadastrados e garante que apenas
quando esgotadas as chances de adoção nacional possam as
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crianças e adolescentes ser encaminhados para adoção
internacional; e possibilita o controle adequado pelas
respectivas Corregedorias-Gerais de Justiça. (CASTRO et al,
2014, p. 24).
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Para Dias (2013) a lei só autoriza à adoção a candidatos cadastrados, a função
dos cadastros é agilizar e facilitar a adoção. Tendo duas exceções, disciplinada no
Eca pelo artigo 50, parágrafo 13 e seu incisos, que assim dispõe: adoção unilateral,
por parente com vínculo de afetividade ou afinidade, para quem detém tutela ou
guarda de acriança maior de 3 (três) anos. Ainda será dispensável de acordo com o
artigo 197-E, parágrafo 1º, se comprovado melhor atender ao interesse do
adotando.
Castro et al (2014), lembra que no artigo 50, parágrafo 3º, do ECA está
estabelecido que deverá haver um período obrigatório de preparação psicossocial
e jurídica que deverá ser prestada pela equipe técnica da Justiça da Infância e
Juventude com apoio da equipe municipal responsável pela política de garantia do
direito à convivência familiar.
A inscrição do pretenso 5adotante será deferida se esta se enquadrar aos
artigos 29 e 50, parágrafo 2º do ECA. Em se tratando de pessoas estrangeiras em
adotar criança brasileira, deverá haver cadastro diferente que será consultado
somente se não houver candidatos a adotantes brasileiros aptos e dispostos a
adotar crianças ou adolescentes que estejam disponíveis para adoção.
Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a
pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade
com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar
adequado. Art. 50 § 2º Não será deferida a inscrição se o
interessado não satisfazer os requisitos legais, ou verificada
qualquer das hipóteses previstas no art. 29. § 6o Haverá
cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do
País, que somente serão consultados na inexistência de
postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados
no § 5o deste artigo (BRASIL, 2013, p. 6, 10).
Está ainda, previsto no ECA, o estágio de convivência que refere-se a um
período de experiência, descrito no artigo 46 do Estatuto:
Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência
com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade
judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. § 1º. O
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estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando
já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante
tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência
da constituição do vínculo. § 2º. A simples guarda de fato não
autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de
convivência. § 3º. Em caso de adoção por pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência, cumprido no território nacional, será de, no
mínimo, 30 (trinta) dias. § 4º. O estágio de convivência será
acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da
Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com
apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de
garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão
relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento
da medida (DIGIÁCOMO, 2013, p. 51).
Entende-se, nesse sentido, que esse período é de extrema importância para
a construção do vínculo familiar iniciado para que assim não ocorram as adoções
precipitadas e se evite as perdas tanto aos adotantes, quanto aos adotados em
longo prazo que podem afetar psicologicamente a criança ou adolescente adotado.
A duração do estágio de convivência não está determinada pela legislação que
deverá ser posto pelo juiz, uma vez que é necessário considerar as especificidades
de cada caso priorizando o bem-estar da criança ou do adolescente a ser adotado
(MELETTI, 2015).
3 ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO BRASIL
A Constituição Federal preceitua quanto o respeito à dignidade humana
como um dos princípios essenciais da sociedade brasileira corroborando na
preconização dos princípios da igualdade e da isonomia. Conforme assinala
Alcântara (2013) esses princípios possuem potencialidade de transformar as formas
de todas as relações jurídicas, dentre elas, as regras de união estável. Estas regras
devem ser utilizadas também na união de casais homoafetivos.
Moraes (2006, p. 5) acredita que os direitos de igualdade, de liberdade, de
intimidade, direitos fundamentais consubstanciados das cláusulas em geral, da
dignidade da pessoa humana, a proibição a qualquer forma de discriminação
impõem limites bastantes demarcados no que tange à impossibilidade de tratar de
modo diverso as pessoas, como base em sua orientação sexual, opção individual
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que integra a esfera do lícito, e que, merece, por todas estas razões, proteção
jurídica concreta e eficaz.
Dessa forma, a discriminação jurídica em não reconhecer uma relação afetiva
entre pessoas devido à homossexualidade é considerada inconstitucional uma vez,
que contraria a dignidade humana e nesse viés torna-se uma ação inconstitucional
pois não coaduna com os princípios constitucionais. Dias (2013, p. 174) ensina que:
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A homossexualidade acompanha a história do homem. Não é
crime nem pecado; não é uma doença nem um vício. Também
não é um mal contagioso, nada justificando a dificuldade que
as pessoas têm de ser amigas de homossexuais. É
simplesmente uma outra forma de viver. A origem não se
conhece. Aliás, nem interessa, pois, quando se buscam causas,
parece que se está atrás de um remédio, de um tratamento
para encontrar cura para algum mal. Mas tanto a orientação
homossexual não é uma doença que, na Classificação
Internacional das Doenças – CID, está inserida no capítulo Dos
Sintomas Decorrentes de Circunstâncias Psicossociais. O
termo
foi
substituído
por
5‘homossexualismo’
homossexualidade, pois o sufixo ‘ismo’ significa doença,
enquanto o sufixo ‘dade’ quer dizer modo de ser.
A adoção por pessoas que mantém relacionamento íntimo com outras do
mesmo sexo ainda é muito conflituosa no Brasil, a começar pelas terminologias
utilizadas tanto pela mídia quanto pela sociedade em geral, mas a impossibilidade
de gerar filhos biológicos não torna impossível os sonhos de ter filhos dos pares
homoafetivos (ALCÂNTARA, 2016).
No ano de 2006, o Ministro Celso de Mello proferiu comentários sobre a
relevância de tal princípio, conforme segue:
O magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa
hermenêutica construtiva, utilizando-se da analogia e
invocando princípios fundamentais (como os da dignidade da
pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da
igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação
e da busca da felicidade), tem revelado admirável percepção
do alto significado de que se revestem tanto o
reconhecimento do direito personalíssimo à orientação
sexual, de um lado, quanto a proclamação ético-jurídica da
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união homoafetiva como entidade familiar, de outro, em
ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros
homossexuais, relevantes consequências no plano do Direito
e na esfera das relações sociais (ADI 3300, 2015, S.p).
De todo modo, mesmo com as modificações trazidas pela nova lei da adoção
no ano de 2009 não foi regulamentado o direito à adoção por casais homoafetivos.
Existem jurisprudências conforme decisões de alguns tribunais estaduais
(ALCÂNTARA, 2016).
É importante lembrar no contexto da adoção homoafetiva em nosso país,
que no ano de 2006, Elizabeth Zambrano organizou e publicou uma Cartilha sobre
as famílias constituídas por pares homossexuais com objetivo de discorrer o direito
à homoparentalidade à época já muito polêmico, sob o ponto de vista social e
conforme o posicionamento de alguns juristas (ALCÂNTARA, 2016).
Dessa forma, a cartilha serviu como um passo-a-passo para os pretensos
candidatos a adoção, seja de forma unilateral ou conjunta, conviventes em união
estável homoafetiva. Nesse sentido, ao responder á pergunta recorrente à época:
“Homossexuais podem adotar?” Zambrano (2006) convidava a análise do artigo 42
do ECA em que não postula nenhuma restrição quanto à orientação sexual do
adotante, ressalvando-se necessariamente a exigência da maioridade independente
do estado civil e as vantagens reais para o adotando (ALCÂNTARA, 2016).
3.1 A BUSCA DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS FAMÍLIAS HOMOSSEXUAIS
A família homossexual sem dúvida é a que mais barreiras e conflitos para
conseguir o reconhecimento e o respeito da sociedade, ainda hoje lutam para terem
seus direitos legitimados, para terem a liberdade de construir uma comunhão de
vida. “Ao legislador, ainda que constituinte, não cabe dizer ao povo como deve ele
constituir sua família. O importante é proteger todas as formas de constituição
familiar, sem dizer o que é melhor” (AZEVEDO, 2011, p.240).
O fato é que a homossexualeidade acompanha a história do
homem. Sabe-se da sua existência desde os primórdios dos
tempos gregos...O termo homossexualismo foi substituído
por homossexualidade, pois o sufixo “ismo” significa doença,
enquanto a sufixo “dade” quer dizer modo se ser...O
legislador, com medo de desagradar seu eleitorado, prefere
não aprovar leis que concedam direitos às minorias, alvo da
discriminação...No entanto, a ausência de leis não significa
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inexistência de direito...A omissão legal tem um efeito
perverso. Muitos juízes resistem em emprestar-lhes
juridicidade. Interpretam a falta de lei como correspondendo
à vontade do Estado em não querer lhes conceder direitos,
quando a motivação é bem outra: o preconceito... Porém a
própria lei reconhece a existência de lacunas no sistema legal,
o que não autoriza o juiz a ser omisso. A determinação é que
julgue (LINDB 4º e CPC 126): quando a lei for omissa, o juiz
decidirá. Inclusive lhes apontando as ferramentas a serem
utilizadas: analogia, costumes e princípios gerais do
direito...Também o art.5º da LINDB indica um rumo para o juiz:
deve atender aos fins sociais a que a lei dirige e às exigências
do bem comum... Toda vez que o juiz nega algum direito sob
a justificativa de inexistir lei, desrespeita a própria lei e deixa
de cumprir o seu dever (DINIZ, 2015, p. 205-209).
As leis que regulam as relações familiares vêm enfrentando críticas e
rejeições sob o pretexto de inconstitucionalidade. Projetos de lei que buscam
integrar a sociedade como um todo, regulando situações novas, evitando formas
de segregação por parte de uma5 maioria, desponta em uma sociedade mais livre e
menos conservadora, e, persistem mesmo enfrentando enorme resistência para
serem aprovados. Há uma grande dificuldade em permitir que os fatos da vida
recebam a chancela jurídica (DINIZ, 2015).
Conforme publicação do Jornal do Senado no ano de 2014 como exemplo
de tais movimentos temos o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 470 de 2013,
denominado Estatuto das Famílias, de autoria do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), e apresentado pela senadora Lídice da Mata do Partido Socialista
Brasileiro da Bahia (PSB-BA) dispõem sobre a caracterização das entidades
familiares, contemplando a proteção de todas as estruturas familiares presentes na
sociedade moderna; a atualização da disciplina aplicável ao casamento e ao divórcio
(BRASIL, 2014).
Segundo Senado (2014), proposição foi distribuída para análise da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e teve parecer favorável de
João Capiberibe seu relator, e ainda será analisada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ). Um dos principais argumentos para a apresentação do
projeto é o de que não é mais possível tratar questões da vida familiar, que
envolvem emoções e sentimentos, tendo como referência normas que regulam
questões meramente patrimoniais.
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O Estatuto das Famílias é objeto de apreciação desfavorável antes mesmo de
ser colocado em votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH), entidades
católicas assinaram manifesto conjunto de rejeição, tendo como explicação, o fato
do projeto se opor a Constituição Federal e institucionalização da poligamia no país,
dentre outras. Os principais pontos atacados foram a ampliação ilimitada do
conceito de entidades familiares (BRASIL, 2014).
A mesma edição do Jornal do Senado informa que proposta semelhante ao
Projeto 470/2013 intitulado Estatuto da Família, foi o Projeto 674/2009 de autoria
do Deputado Cândido Vaccarezza do Partido Trabalhista de São Paulo (PT-SP), que
também deslocava toda a parte do direito de família do Código Civil para uma parte
especial. A tramitação desse Estatuto das Famílias da Câmara foi turbulenta e
marcada por divergências, durou pouco mais de três anos sendo arquivado em
2011 (BRASIL, 2014).
De acordo com o site oficial, o IBDFam é uma instituição científica, sem fins
lucrativos, criada em 1997, reconhecida pelo Ministério da Justiça como Utilidade
Pública Federal pela portaria 2134, de 27 de maio de 2013. Presidida pelo advogado
Rodrigo da Cunha Pereira, tendo como vice-presidente a ex-desembargadora do
Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias, possuindo representação em todos os
estados da federação.
O site oficial da Organização dos Advogados do Brasil (OAB) de Blumenau
implantou a Comissão de Diversidade Sexual no dia 11 de setembro de 2014, tendo
como presidente a desembargadora aposentada e advogada Maria Berenice
Dias.[1] De acordo com seu site oficial, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABLGBTT) foi criada em 31 de janeiro de 1995,
tem buscado o fim da discriminação e a legalização dos direitos civis, promovendo
ações que garantam a cidadania e os direitos humanos da classe.[2]
O princípio da pluralidade das formas de família rompe com
o modelo tradicional de família não se caracterizando por
uma regra de clausura, caracterizando-se pelo abrigo de
outras entidades que demonstrem laços de afetividade
duráveis e tenham ostensibilidade no seio familiar. (GIORGIS,
2010, p. 41)
Das diversas minorias discriminadas no Brasil, não há dúvidas de que aquela
que sofre mais discriminação é a dos homossexuais” (FIGUEIRÊDO, 2010, p. 24).
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O desprezo das uniões homoafetivas é uma afronta à
dignidade dos indivíduos homossexuais, negando-lhes o
tratamento igualitário no que concerne ao respeito à sua
autonomia para conduzir sua vida autonomamente,
submetendo-os, contra a sua vontade e contra as suas visões
e percepções do mundo, a um padrão moral préestabelecido. Não pode haver dúvida de que se cuida de
violação aos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e da isonomia. (ADI – 4277-DF, S.p).
Segundo Dias (2013), os entendimentos das Cortes Superiores determinam
os pareceres das instâncias inferiores, que a partir daí decidiram em conformidade
com o estabelecido. Importante salientar que data de 2008 a primeira decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a conceder ao parceiro homossexual a meação
no patrimônio do companheiro falecido, após comprovado esforço em comum, no
Recurso Especial (REsp) 148.897 – MG, da 4ª Turma:
É descabido negar proteção e subtrair direitos a quem vive
fora dos padrões sociais e busca direito não previsto em
norma legal
5 expressa... Como cabe ao direito regular a vida,
impossível não reconhecer que o afeto é um valor jurídico
merecedor da tutela. A sociedade não é estática e está em
constante transformação, sendo que o direito não pode ficar
à espera da lei. Deve acompanhar o momento social. Como
sempre, em uma perspectiva histórica, o fato social antecipase ao jurídico e a jurisprudência antecede a lei. Assim durante
um espaço de tempo, a justiça acaba decidindo contra a lei.
(DIAS, 2013, p. 209, 210)
Ainda de acordo com a mesma autora as instâncias superiores já concederam
aos casais homoafetivos: direito a inclusão do companheiro como dependente em
plano de assistência médica; relação de dependência para fins de declaração de
imposto de renda; pensão por morte ao companheiro; reconhecimento das uniões
homoafetivas como entidade familiar; habilitação direta para casamento dentre
outros (ALCÂNTARA, 2016).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo deixou em evidencia que a adoção homoafetiva no Brasil tanto
do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista da legislação que ainda não
regulamenta e que está quase sempre baseada em jurisprudências que vão
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emergindo das decisões de Tribunais Estaduais que acabam por serem reafirmadas
pelo Supremo Tribunal Federal.
Nas últimas décadas, as transformações sociais atingiram diretamente o
núcleo familiar, o conceito de família passou por modificações estruturais e de
ideias e originou novas concepções da família. As diferentes formas existentes de
família que se apresentam na sociedade nos dias atuais sofreram inúmeras
modificações ao longo da história, para que se chegasse a esse conceito de família
pautada no afeto.
A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
Na hipótese da família natural não poder de forma alguma mais permanecer
com a criança ou o adolescente, é o que determina o art. 19, do ECA, que alude que
toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes.
Na medida em que o dinamismo da sociedade influencia as relações
familiares um novo tipo de família tem surgido e despertado a necessidade de se
enxergar o direito dos casais homoafetivos tal como os heterossexuais.
Não se pode deixar de considerar que a legislação traz velada a questão da
homoafetividade em nossa sociedade visto ser essa uma problemática envolta em
uma carga de preconceito que perpassa todos os espaços.
E, embora essa discussão seja tensionada nos espaços públicos, são diversos
os casos de adoção unilateral como tentativa de diminuir as possibilidades de
negação da adoção devido à orientação sexual ou em razão de se constituir um
casal homoafetivo.
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RESUMO: Com a ocorrência de casos de violência doméstica dado o histórico de
opressão o número de medidas tomadas para a proteção das mulheres aumentou
ao longo dos anos. A medida protetiva é um aparato bastante utilizado para inibir
eventuais agressões, impedindo que a vítima conviva com seu agressor. O presente
artigo tem como objetivo geral analisar a aplicabilidade prática do Art.24-A da Lei
11.340/2006, voltado à desobediência por eventual descumprimento de medida
protetiva por parte do agressor. Conceituar-se-á a medida protetiva prevista nos
Arts. 22-24. Para tal, através de uma análise documental, utilizando uma abordagem
quantitativa, fez-se um levantamento de casos ocorridos na comarca de Palmas TO nos anos de 2018 e 2019.
5

PALAVRAS-CHAVE: Art.24-A; aplicabilidade; medida protetiva.
ABSTRACT: With the occurrence of cases of domestic violence given the history of
oppression, the number of measures taken to protect women has increased over
the years. The protective measure is a device widely used to inhibit any aggression,
preventing the victims to live with their aggressors. This article aims to analyze the
practical application of Art.24-A from Law 11.340/2006, which aims to punish
disobedience of the protective measure by the aggressor. It Will conceptualize the
protective measure established in Arts. 22-24. For this, through a documentary
analysis, using a quantitative approach, data was collected about these events that
took place in Palmas-TO in the years of 2018 and 2019.
KEYWORDS: Art.24-A; use; protective measure.
SUMÁRIO: Introdução – 1. Luta por direitos. 2 Lei 11.340/2006: Maria da Penha e a
punição da negligencia. 3. Art 22 – 24 da Lei 11.340/2006: análise de suas
aplicabilidades – 3.1 Art. 24-A. – 3.1.1 Dados do Art. 22-24. – 3.1.2 Aplicabilidade do
Art. 24-A. – Considerações finais. – 5. Referencias.
INTRODUÇÃO
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A ocorrência de casos de violência doméstica contra a mulher é algo que por
muitos anos perpetuou-se na sociedade devido ao patriarcado. Sendo assim, as
medidas de proteção contra esse tipo de violência é um tema que merece bastante
relevância na contemporaneidade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A palavra violência vem do termo latino vis, que significa força. Assim,
violência é o abuso da força, usar a violência contra alguém ou fazê-lo agir contra
sua vontade (VERONESE; COSTA, 2006).
A violência doméstica se caracteriza por violência domiciliar nas relações
familiares. Qualquer tipo de abuso verbal, sexual, agressão, abuso psicológico, entre
outros são caracterizados como violência doméstica. Esse tipo de violência é
comum e recorrente no âmbito familiar, algo que mostra que a sociedade por mais
que pensante ainda abusa de força:
Desde o início da década de 70, a violência contra a mulher
tem recebido crescente atenção e mobilização. O problema
inclui diferentes manifestações, como: assassinatos, estupros,
agressões físicas e sexuais, abusos emocionais, prostituição
forçada, mutilação genital, violência racial, por causa de dote
ou por opção sexual. A violência pode ser cometida por
diversos perpetradores: parceiros, familiares, conhecidos,
estranhos ou agentes do Estado (SCHRAIBER, 2019).
A luta por direitos iguais e proteção contra as opressões perpetuadas ao
longo das décadas foi um ponto importante para a história das mulheres. Segundo
Silvia Chakian, promotora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher “A Lei Maria da Penha é o principal marco
legal na conquista dos direitos das mulheres no Brasil. Ela representou uma
mudança de paradigma no trato da violência contra a mulher, que ainda é recente”
(apud MARTINELLI, 2019).
Os mecanismos criados para a igualdade e a proteção dessa minoria que
sofreu durante tanto tempo, receberam melhor atenção a partir do caso gravíssimo
que originou a Lei 11.340/2006 que atualmente ampara diversas mulheres.
Em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha estabeleceu que é dever do
Estado criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as
mulheres e que todas elas, “independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião”, devem gozar dos direitos
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fundamentais, “oportunidades e facilidades para viver sem violência” (MARTINELLI,
2019).
Além de amparar mulheres que sofrem com a violência doméstica, a Lei
11.340/2006 garante que o agressor fique afastado da vítima, tornando todo
aparato legal um protetor feminino.
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As medidas protetivas são mecanismos legais que têm como objetivo
proteger um indivíduo em situação de risco. O caso mais comum de medida
protetiva é da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que visa proteger mulheres,
vítimas de violência familiar e doméstica, de serem agredidas novamente
(CARVALHO, 2019).
Essas questões iniciais são importantes para se entender a luta gigantesca
que as mulheres enfrentaram durante as décadas, pois a questão da violência
doméstica contra mulheres é algo que ainda assombra a sociedade contemporânea,
ONGs, campanhas e publicidade são voltadas para combater esses casos. O aparato
mais conhecido é a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que foi criada a partir de
um caso de violência doméstica.
5

Neste sentido o presente artigo visa identificar em uma abordagem
quantitativa qual a aplicabilidade do Art. 24-A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha) em casos de violência doméstica nas relações afetivas, de forma a conceituar
a lei, apresentar características, de forma jurídica, analisando sua aplicabilidade em
casos ocorridos nos anos de 2018 e 2019 na comarca de Palmas -TO.
1 LUTA POR DIREITOS
A luta por direitos das mulheres é algo bem antigo na sociedade. A mulher,
por muito tempo, teve seu papel restringido e sofreu em muitos aspectos por isso,
aquela visão retrógrada de que mulher tem papéis apenas restritos ao domicílio
demorou muito para ser revisto pela sociedade. A luta feminina era por direito,
como o próprio direito à sua liberdade, direito à escolha para seguir em quaisquer
áreas.
Ao se levar em conta todo o curso da história, nota-se que
apenas muito recentemente as mulheres conquistaram a
maioria dos seus direitos em todo o mundo. Eleanor
Roosevelt já insistia, à época da redação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que se substituísse
a redação original do seu art. 1.º, de que “todos os homens
são irmãos”, para aquela segundo a qual “todos os seres
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humanos são iguais”. Seguindo a sua proposta, então, a
redação final do art. 1.º da Declaração ficou assim redigida:
“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em
relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Tal
visou, como se nota, elevar o ser humano mulher à condição
ineludível de sujeito do direito das gentes para que lograsse
plena igualdade de tratamento relativamente aos homens
(MAZZUOLI, 2017, p.274).
Segundo Bezerra 2019, no século 19 a condição da mulher brasileira
acompanhava as desigualdades sociais e econômicas do país. O Brasil era uma
sociedade baseada na escravidão que oprimia tanto a mulher negra na sua
condição de escrava; quanto branca, restrita às tarefas do lar, o que reforça a
desigualdade de gênero e a falta de direitos.
A evolução dos direitos da mulher ao longo da história
representa a própria evolução da mulher na sociedade. No
Brasil, por mais de cinco séculos, desde as Ordenações
Filipinas até́ o Código Penal de 1940, os únicos tipos penais
destinados à proteção das vítimas mulheres eram os crimes
sexuais. Contudo, o foco da proteção desses crimes não era
exatamente a mulher, mas a honra da mulher e da sua família
(FERNANDES, 2015, p.05).
Com os padrões de família estabelecidos as mulheres tinham a obrigação de
cuidar de suas casas e seus maridos tinham controle sobre a família, inclusive sobre
elas. E essa estrutura patriarcal se perpetuou por muitos anos e esses padrões
opressores fizeram com que as mulheres começassem um movimento que segue
na contemporaneidade.
Historicamente, a mulher ficou subordinada ao poder
masculino, tendo basicamente a função de procriação, de
manutenção do lar e de educação dos filhos, numa época em
que o valor era a força física. Com o passar do tempo, porém,
foram sendo criados e produzidos instrumentos que
dispensaram a necessidade da força física, mas ainda assim a
mulher içou numa posição de inferioridade, sempre destinada
a ser um apêndice do homem, jamais seu semelhante
(GARCIA, 2010).
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O movimento feminista, por muito tempo, foi um mecanismo para ajudar as
mulheres na sua luta por direitos. Sua principal precursora no Brasil foi a escritora
Nísia Floresta, que chegou a abrir uma escolha para mulheres no Rio de Janeiro
incentivando que o conhecimento devia ser adquirido pelas mulheres para que elas
pudessem ser livres, como dito por Bezerra (2019).
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Não há como negar a consciência antecipadora de Nísia. Suas
atitudes e visões contemplaram e deu um novo impulso à luta
da emancipação feminina no século XIX. Ela deu a entender
que sua luta ia além, como se houvessem de um lado
opressores e de outro lado oprimidos. Rompeu barreiras,
mostrou-se uma pessoa arrojada e sem medo de sair do
anonimato. Em outras palavras, pediu que as mulheres fossem
mais respeitadas, dando a entender que cada gênero tem os
seus encargos, sem que um se subjugue a outro (ITAQUY,
2013, p. 11).
A luta pela "libertação" da mulher, que constitui o núcleo da
doutrina feminista contemporânea, está baseada na denúncia
da existência
de uma opressão característica, com raízes
5
profundas, que atinge todas as mulheres, pertencentes a
diversas culturas, classes sociais, sistemas econômicos e
políticos. E, também, na ideia de que essa opressão persiste,
apesar da conquista dos direitos de igualdade (jurídicos,
políticos e econômicos) (CANCIAN, 2016).
As lutas começaram no século 19, mas muitos marcos foram alcançados
pelas mulheres na atualidade, mostrando que é uma luta constante. Marcos como
direito ao voto, liberdade para ingressar no mercado de trabalho, salários iguais,
entre outros são importantíssimos para a história.
A história nos dá exemplos de mulheres que ultrapassaram
estes limites infligidos a elas durante séculos. E eram mulheres
de diferentes classes, que pressionadas pela sua cultura e
necessitadas por trabalho, suplantaram sua condição
feminina e embrenharam-se nos espaços públicos dominados
pelos homens (ITAQUY, 2013, p. 19).
Mazzuoli destaca que a promulgação, em 1979, da Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, foi um marco que
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concretizou a obrigação dos Estados de eliminar a discriminação entre homens e
mulheres e reconhecê-las como iguais.
Ao fim de grande luta pelos movimentos feministas, o Código
Eleitoral, promulgado pelo Decreto n. 21.076, de 24 de
fevereiro de 1932, previu expressamente o direito ao voto das
mulheres. No art. 2o constou que “é eleitor o cidadão maior
de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste
Código”, mas as mulheres eram isentas de qualquer obrigação
ou serviço de natureza eleitoral (art. 121).
Dois anos mais tarde, a Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, representou um
marco histórico pelo reconhecimento, pela primeira vez em
texto constitucional, do direito ao voto das mulheres. Previase que eram considerados eleitores os brasileiros maiores de
18 anos “de um e outro sexo” (art. 108), embora o voto
somente fosse obrigatório para as mulheres que exercessem
função pública remunerada (art. 109).
Essa evolução constitucional não teve grandes reflexos na
área penal. Mantinha-se a noção de proteção da honra da
mulher, dada a importância dos papéis sociais de esposa e
mãe (FERNANDES, 2015, p.12).
Garantia do direito das mulheres de votarem e serem votadas,
equidade no mercado de trabalho, inserção na esfera pública,
transformação de comportamentos e valores morais,
autonomia reprodutiva, liberdade sexual, combate à violência
sexual e doméstica, aborto, assistência pública à saúde das
mulheres, ruptura de hierarquias de gênero. Estas são
algumas das principais lutas que marcaram a trajetória do
feminismo como movimento social e que continuam a revelar
a sua pertinência e atualidade diante de determinadas
expressões da desigualdade de gênero presentes na
sociedade contemporânea (WOITOWICZ, 2008, p.01).
As lutas se estendem até os dias atuais com o movimento feminista ainda
bastante popular e cada vez mais lutando pela igualdade de gênero.
2 LEI 11.340/2006: MARIA DA PENHA E A PUNIÇÃO DA NEGLIGÊNCIA
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Em 1983 a farmacêutica Maria da Penha Fernandes sofreu agressões do seu
cônjuge. Maria sofreu uma tentativa de homicídio, recebeu um tiro de espingarda
nas costas enquanto dormia, ficando paraplégica. A segunda tentativa de homicídio
aconteceu meses após sua recuperação, novamente seu marido atentou contra sua
vida tentando eletrocutá-la.
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A investigação iniciou-se em junho de 1983, mas não contava com os
inúmeros obstáculos. Em 1991 os advogados de Marco Antônio Heredia
Viveros (Marido de Maria da Penha) conseguiram anular o julgamento. No ano de
1996, após o novo julgamento, ele foi condenado a dez anos de reclusão, mas
conseguiu recorrer.
Até a apresentação do caso perante a OEA, passados 15 anos
da agressão, ainda não havia uma sentença condenatória
pelos Tribunais brasileiros. Ademais, o agressor ainda
encontrava-se em liberdade. Desse modo, as peticionárias
denunciaram a tolerância da violência doméstica contra Maria
da Penha pelo Estado brasileiro, haja vista não ter adotado
por mais de 15 anos medidas efetivas necessárias para
processar e5 punir o agressor, apesar das denúncias da vítima.
A denúncia do caso específico de Maria da Penha foi também
uma espécie de evidência de um padrão sistemático de
omissão e negligência em relação à violência doméstica e
intrafamiliar contra muitas das mulheres brasileiras (SOUZA;
BARACHO, 2015, p. 05).
Como citado por Souza; Baracho (2015), a Comissão Interamericana de
direitos Humanos manifestou-se a respeito do caso Maria da Penha. Condenando
o estado brasileiro por omissão e negligência, tendo dentre as punições criar uma
legislação que amparasse vítimas desse tipo de violência.
No presente caso, uma sentença final não foi dada pelos
tribunais brasileiros após dezessete anos, e esse atraso está se
aproximando da possibilidade de impunidade definitiva por
prescrição, com a consequente impossibilidade de
compensação que seria tarde de qualquer maneira. A
Comissão considera que as decisões judiciais no presente
caso apresentam ineficácia, negligência ou omissão por parte
das autoridades judiciais brasileiras e atraso injustificado na
acusação de um réu e impedem e põem em risco a
possibilidade de punir o acusado e compensar a vítima por a
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possível prescrição do crime. Eles mostram que o Estado não
conseguiu organizar sua estrutura para garantir esses direitos.
Tudo isso é uma violação independente dos artigos 8 e 25 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação ao
artigo 1 e aos correspondentes à Declaração. (CIDH, tradução
nossa)
Com a pressão de ONGs e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
Viveros foi condenado apenas em 2002, à pena de dois anos de reclusão pelos
crimes bárbaros cometidos contra sua esposa.
No ano de 2006 a Lei 11.340 entrou em vigor e recebeu o nome de Lei Maria
da Penha, sendo como um marco na luta das mulheres. A Lei Maria da Penha
estabeleceu todas as cláusulas para a proteção da mulher, pré e pós agressões,
sendo criada para prevenir agressões conjugais no âmbito doméstico, prestar
assistência às vítimas e garantir a punição do agressor.
Pode-se observar os artigos que mensuram as ideias e princípio básicos de
como a mulher deve ser tratada na sociedade e em suas relações conjugais.
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil;
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à
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alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
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§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as
condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos
enunciados no caput.
Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins
sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições
peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.
5

São um total de 46 artigos que garantem a proteção da mulher em caso de
violência conjugal em âmbito doméstico. A Lei 11.340/2006 foi pensada justamente
para garantir a segurança da mulher em caso de violência conjugal, dado todo esse
contexto histórico de opressão.
3 ARTS. 22 – 24 da LEI 11.340/2006: ANÁLISE DE SUAS APLICABILIDADES
As medidas protetivas são dois mecanismos previstos em lei para proteger a
vítima de violência doméstica contra seu agressor, coibindo e prevenindo futuras
ações.
Pela lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é
configurada como qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Diante de um
quadro como esse, as medidas protetivas podem ser
concedidas de imediato, independentemente de audiência
das partes e da manifestação do Ministério Público, ainda que
o Ministério Público deva ser prontamente comunicado
(CARDOSO, 2017).
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Existem dois tipos de Medidas protetivas em lei: a medida de urgência, e a
medida de auxílio à ofendida, previstas nos Arts. 22- 24. A medida de urgência é
uma protetiva que está prevista no Art. 22 da Lei 11.340/2006: é uma medida
tomada pelo Juiz utilizando o aparato legal para afastar o agressor da vítima de
agressão, tendo várias formas de inibir o convívio com o agressor. A medida de
auxílio à ofendida é aquela em que o juiz pode encaminhar a vítima para um
programa de proteção, entre outros meios de proteção.
Seguem alguns dos incisos do Art. 22:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar,
de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a
aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre
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que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem,
devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.
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§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o
agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do
art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz
comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as
medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a
restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do
agressor responsável pelo cumprimento da determinação
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou
de desobediência, conforme o caso.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de
urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento,
auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que
couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei
no 5.869, de
5 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
Pode-se observar claramente nos incisos a proteção e amparo que o Art. 22
disponibiliza para afastar a vítima do seu agressor.
Acrescenta-se que, quando a lei prevê a proibição de qualquer tipo de
contato com a mulher, com seus filhos e com testemunhas, veda-se também o
contato por WhatsApp ou Facebook, bem como outras redes sociais (CARDOSO,
2017).
Acerca dos Art. 23 e Art. 24 que se referem a medidas de auxílio e amparo
da ofendida, pode-se notar uma preocupação com a vítima em âmbito social,
auxílio psicológico entre outros.
Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
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II - Determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;
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III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e
alimentos;
IV - Determinar a separação de corpos.
V - Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio,
ou a transferência deles para essa instituição,
independentemente da existência de vaga.
(Incluído
pela Lei nº 13.882, de 2019)
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas,
entre outras:
I - Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo
agressor à ofendida;
II - Proibição temporária para a celebração de atos e contratos
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo
expressa autorização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao
agressor;
IV - Prestação de caução provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente
para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.
Ambos artigos procuram sanar as necessidades e repor os danos causados
às vítimas pelo agressor, protegendo sua família e seus bens.
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É importante destacar que, se a mulher pedir, os agentes de
segurança pública e a justiça têm o dever de fazer a solicitação
das medidas ao sistema de justiça, uma vez que ainda são
recorrentes os casos em que o profissional considera que a
mulher "está exagerando" e não reconhece a gravidade da
violência doméstica e familiar, muitas vezes levando aos
inúmeros casos de feminicídio, infelizmente, ainda existentes
no país (CARDOSO, 2017).
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Pode-se observar um amparo total da vítima e agilidade no processo de
requerimento de uma medida protetiva, seja ela de urgência ou não, garantindo
uma rápida proteção à vítima.
3.1 Art. 24-A
Dado o contexto das medidas protetivas e sua tentativa de manter afastado
a vitima e seu agressor, muitas vezes as medidas são desobedecidas por indivíduos
autuados. Para coibir tal ação, em março de 2018 foi criado o Art. 24-A, voltado
para a desobediência de medidas protetivas, prevendo a reclusão do autor. Como
pode se observar:
5
Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de
Urgência
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas
protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela
Lei nº 13.641, de 2018)
Pena –
anos.

detenção, de 3 (três) meses a
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

2

(dois)

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil
ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
(Incluído pela
Lei nº 13.641, de 2018)
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade
judicial poderá conceder fiança.
(Incluído pela Lei nº
13.641, de 2018)
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras
sanções cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
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Esse artigo tem como objetivo coibir a ação do agressor, como dito antes,
para evitar futuras agressões, o que é bastante recorrente na contemporaneidade
quando o autor desobedece a medida.
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Alguns dados levantados na Comarca de Palmas-TO referentes à aplicação
de medidas protetivas e números de desobediências foram fornecidos pelo DEAM
(1a Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher), dos anos de 2018 e 2019,
referente aos meses de janeiro a junho de ambos os anos.
3.1.1 Dados do Art. 22-24
A DEAM Sul registrou os dados abaixo referente aos anos de 2018 e 2019 no
que se refere às medidas protetivas aplicadas pela Comarca de Palmas.
Iniciando com os dados apontados dos anos de 2018 e 2019, com o número
de medidas protetivas aplicadas nos respectivos anos:
Ano 2018:
Março – 45 medidas protetivas;
Abril – 37 medidas protetivas;
Maio – 42 medidas protetivas;
Junho – 40 medidas protetivas;
Julho – 38 medidas protetivas;
Agosto – 36 medidas protetivas;
Setembro – 37 medidas protetivas;
Ano 2019:
Março – 41 medidas protetivas;
Abril – 39 medidas protetivas;
Maio – 37 medidas protetivas;
Junho – 33 medidas protetivas;
Julho – 49 medidas protetivas;
Agosto – 57 medidas protetivas;
Setembro – Nenhuma medida protetiva;
3.1.2 Aplicabilidade do Art. 24-A
Iniciando com os dados apontados dos anos de 2018 e 2019, com o número
de desobediências de medidas protetivas nos seus respectivos anos:
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Ano 2018:
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Março – nenhum registro descumprimento;
Abril – nenhum registro descumprimento;
Maio – 1 registro descumprimento;
Junho – nenhum registro descumprimento;
Julho – 4 registros de descumprimento;
Agosto – 2 registros de descumprimento;
Setembro – 4 registros de descumprimento;
Ano 2019:
Março – 3 registros descumprimentos;
Abril – 1 registro descumprimento;
Maio – 3 registros descumprimentos;
Junho – nenhum registro descumprimento;
Julho – 7 registros de descumprimento;
Agosto – 4 registros de descumprimento;
Setembro – 1 registros de descumprimento;
5

Após uma breve análise dos dados pode-se observar poucas ocorrências de
desobediência para com a medida protetiva. Houve um leve aumento de casos no
ano de 2019, mas nada significativo dado ao caráter recente da lei (que entrou em
vigor março/2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração todo contexto histórico de luta e opressão vividos
pelas mulheres, os marcos alcançados por elas foram inúmeros. As Leis criadas para
o amparo e igualdade entre mulheres e homens evoluíram ao longo do tempo.
Dado o contexto, a Lei 11.340/2006, na contemporaneidade, segue inserindo
mudanças efetivas como o Art. 24-A, para maior proteção as vítimas de violência
doméstica para que não venha a se repetir casos como o de Maria da Penha.
Após as análises dos dados fornecidos pelo DEAM Sul referentes aos meses
de março a setembro de 2018 e 2019 na comarca de Palmas-TO, pode-se observar
um aumento no número de medidas protetivas desobedecidas no ano de 2019 em
relação ao de 2018. Mesmo com esses dados a serem analisados, conclui-se que
dado o caráter recente do Art. 24-A os dados ainda são prematuros para ter uma
noção de sua real efetividade na comarca de Palmas-TO.
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RESUMO: A importância de se estudar sobre o tema deste artigo, perpassa pela
necessidade de conhecimento e esclarecimento quanto ao entendimento do artigo
224, do Código Eleitoral Brasileiro. O objetivo é analisar se artigo do Código Eleitoral
Brasileiro é de fato constitucional ou (in)constitucional. Nesse sentido busca-se
analisar os questionamentos quanto à pergunta que paira sobre quando um
determinado colégio eleitoral, como em um município, em realização de eleições
para prefeito e vereadores, seria prudente afirmar que se a maioria dos eleitores,
50%, devidamente inscritos naquele colégio, e habilitados para aquele pleito
eleitoral, por acaso decidissem por votar nulo, do que em qualquer um dos
candidatos concorrentes naquele pleito, prefeito e vereadores, se a eleição teria que
ser anulada. Diante de um dilema levantado anteriormente por repasses de e-mails,
antes do advento e popularização das redes sociais, e agora com essa nova forma
de disseminação em massa, de informações, quer sejam verdadeiras ou
simplesmente, maldade de pessoas mal intencionadas, pelas chamadas Fake News,
o presente trabalho procura esclarecer essas dúvidas, quanto à devida
constitucionalidade ou (in)constitucionalidade do artigo 224 do Código Eleitoral,
bem como, se a efetiva aplicação desse artigo, seus parágrafos e incisos, na
cassação de chapas majoritariamente eleitas, tem incidência interferência direta no
resultado do julgamento dessas cassações.
Palavras chave: Constitucionalidade, (In)constitucionalidade, código eleitora,
eleição, artigo 224.
ABSTRACT: The importance of studying on the subject of this article goes beyond
the need for knowledge and clarification as to the fact that if article 224 of the
Brazilian Electoral Code is in fact constitutional. If the aforementioned article of the
Brazilian Electoral Code is indeed constitutional, then it would be innocuous to say
that when in a particular electoral college, such as a municipality, conducting
elections for mayor and councilors, it would be prudent to state that if most voters,
50 %, duly registered at that college, and qualified for that electoral election, by any
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chance decided to vote null, than in any of the candidates competing in that
election, mayor and councilors, would the election have to be annulled? This
question has been asked, and in times of elections decided through social networks,
in almost all its modalities, whether via twitter, facebook, instagram, watsapp, or
other social network, the news (fake News) that 50% of the Brazilian electorate, if
they decided to vote null, had to be marked a new election, and that the candidates
registered in the annulled election could not compete in the new election. To state
this, with knowledge of electoral law, or through so-called popular knowledge,
would be reckless and irresponsible without size. Faced with a dilemma previously
raised by email transfers, before the advent and popularization of social networks,
and now with this new form of mass dissemination of information, whether true or
simply, malicious people, by so-called Fake News, the present paper seeks to clarify
these doubts, as to the due constitutionality or (non) constitutionality of article 224
of the Electoral Code, as well as, if the effective application of this article, its
paragraphs and items, in the cassation of majority elected plates, has direct
interference with the outcome of the judgment of these cassations
Keywords: (In) constitutionality, electoral code, election, article 224.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2.A Competência
Para Análise de Constitucionalidade –
5
3. O Artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro: 3.1. A Constitucionalidade Do Artigo
224 Do Código Eleitoral Brasileiro; 3.2. A Possibilidade De Eleições Diretas de
Acordo Com o Artigo 224, Parágrafo 3º e 4º, I e II, do Código Eleitoral Brasileiro; 3.3.
A Validade dos Votos para Computação do Candidato Vencedor em Eleições
Majoritárias; 3.4. Constitucionalização do Processo Eleitoral e Representação
Política; 3.5. Aspectos Controvertidos da Minirreforma Eleitoral de 2015. 4. O Artigo
224 do Código Eleitoral e o Voto Nulo. 5. Conclusão. 6. Referência.
1. INTRODUÇÃO
Ano após ano, eleição após eleição, verifica-se questionamentos e
problemas que surgem em decorrência de eleições fraudulentas.
Atualmente, nunca se observou tantas cassações e mandatos por
corrupção, compra de votos e manobras para controlar o sufrágio universal.
Nessa busca de eleições mais justas e claras, o legislativo brasileiro propôs
uma minirreforma no código eleitoral, buscando eleições mais justas e com redução
da corrupção eleitoral. Para tanto surge o Artigo 224 do Código Eleitora Brasileiro.
Porém, surgem questionamentos a todo instante se o Artigo 224, do
Código Eleitoral Brasileiro é constitucional ou inconstitucional? Se o referido artigo
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for considerado constitucional, sua efetiva aplicação a um caso concreto, tem
reflexos na cassação das chapas majoritárias eleitas?
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Do advento da minirreforma de 2015 e a questão da inaplicabilidade do
Artigo 224, parágrafo 4, do Código Eleitoral, a eleições para o Poder Executivo no
Brasil, surge o questionamento da constitucionalidade ou (in)constitucionalidade
do referido artigo.
Na busca de tentar responder o questionamento levantado acima, buscase abordar temas como quando um candidato é eleito pela maioria dos votos, com
captação ilegal de sufrágio pela chamada compra de votos, bem como o abuso de
poder político e/ou econômico e sua respectiva representação eleitoral.
A proposta é Analisar o Artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro, sua
constitucionalidade e aplicabilidade a um caso concreto.
No mesmo sentido, analisar os aspectos controvertidos da Minirreforma
Eleitoral de 2015, a inaplicabilidade do Artigo 224 do Código eleitoral Brasileiro, e
Realizar um levantamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5525, bem
como a possível (in)constitucionalidade do Artigo 224, do Código Eleitoral Brasileiro
e seus incisos 3º e 4º;
Em suma, o que se busca é verificar o cabimento de se aplicar o Artigo 224,
do Código Eleitoral Brasileiro, dentro do Processo Eleitoral.
2. A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE
A constitucionalidade do artigo 224, do Código Eleitoral Brasileiro, ora
objeto de estudo do presente Artigo de Trabalho de Conclusão de Curso, foi
amplamente discutida tanto em sede de recursos, quanto em sede de julgados
recentes do Supremo Tribunal Federal. Tal matéria chegou para análise da instância
superior da justiça brasileira[2], nossa corte maior o STF, que tem por obrigação
constitucional, além de competência, para versar sobre a incidência de
constitucionalidade das normas vigentes no país, além de demais atos inerentes da
administração pública, no âmbito do poder executivo, nas seguintes esferas de
atuação, quais sejam de competência de atuação da União e dos Estados brasileiros,
senão, vejamos o que diz o artigo 102, da Constituição da República Federativa do
Brasil:
(...)
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
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(...)
Ao Supremo Tribunal Federal, compete também a análise de atos e normas,
não só da administração em todos os níveis já citados, mas também a atos e
normas, emitidas e/ou proferidas pelos demais poderes da República Federativa do
Brasil, ou seja, não é de competência exclusiva do STF, só a análise e emissão de
parecer sobre o Poder Executivo, também aos atos praticados pelos demais
poderes, quer sejam pelo Poder Legislativo, quer sejam pelo Poder Judiciário
brasileiros, também em todas as suas esferas de atuação.
Isto posto, o Supremo Tribunal Federal, deverá analisar e exercer o controle
5
de constitucionalidade, nas matérias
de competência e iniciativa do Poder
Legislativo Estadual, que iniciam através dos projetos de Lei Estadual, apreciados,
votados e aprovados nas Assembleias Legislativas, devendo estas Casas Legislativas,
em âmbito de análise do anteprojeto de Lei, verificar se tal norma a ser apreciada,
fere a Constituição Federal, ou se ela pode ser amplamente discutida, nas comissões
dessas Casas e posteriormente votadas e aprovada, pois de nada adiantará,
apresentar um projeto de Lei, apreciá-lo, coloca-lo em votação, aprova-lo, enviar a
referida lei para ser sancionada pelo Governador, e após transcorrido todo esse
processo, perceber que esta norma é inconstitucional. Ou ainda, esta mesma norma,
depois de transcorrer todo o processo legislativo, entrar em vigor, for questionada
sua constitucionalidade perante o STF, e este, exercendo seu direito precípuo,
declarar sua inconstitucionalidade, perdendo esta Lei Estadual sua eficácia.
Nesse sentido, vejamos o que o doutrinador Pedro Lenza (Direito
Constitucional Esquematizado, 2010, p. 237-317), diz sobre o tema[3]:
“O controle concentrado de constitucionalidade de uma lei ou
de um ato normativo recebe esta denominação pelo fato de
“concentrar-se” em um único tribunal.
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ADI genérica – art. 102, I, “a” --> expurgar do sistema lei ou
ato normativo viciado (material ou formalmente), buscando a
invalidação da lei ou ato normativo;
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ADPF – art. 102, § 1º --> a Lei nº 9.882/99, regulamenta o
dispositivo constitucional e definiu as regras procedimentais;
ADO – art. 103, § 2º --> “omissão de medida” para tornar
efetiva norma constitucional em razão de omissão de
qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo.
ADI interventiva – art. 36, III com as modificações da EC 45/04
--> lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental
estadual que desrespeitem os princípios sensíveis da CF;
apresenta-se como um dos pressupostos para a decretação
da intervenção federal, ou estadual, pelos Chefes do
Executivo, nas hipóteses prevista na CF/88
ADC – art. 102, I, “a” e as alterações introduzidas pelas ECs
3/93 e 45/04 --> busca afastar a insegurança jurídica ou
incerteza sobre a validade ou aplicação de lei ou ato
normativo federal, preservando a ordem jurídica
constitucional.”
Essa ocorrência de análise em relação às leis brasileiras pelo STF, não se
adstringe as esferas estaduais, cabe também a corte suprema, análise em relação às
matérias tramitadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados,
quanto no Senado Federal, pois assim como demais casas legislativas, a Câmara e
o Senado, também dever respeitar a constitucionalidade das leis ali apreciados,
além de demais atos normativos internos, inerentes a cada casa, sob pena de ter
declaradas pelo STF, sua inconstitucionalidade e por consequência a perda de sua
eficácia.
Nessa senda, cabe, pois a magna corte do STF a análise sobre a ocorrência
ou não, de norma ou ato ser inconstitucional, devendo esta instância o declarar
quando provocada, por ação judicial própria, qual seja, Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI, que será submetida a apreciação do Supremo Tribunal
Federal e este, em sede de instância maior do judiciário brasileiro, declarar se a
matéria ali apresentada é considerada inconstitucional, ou se esta cumpriu todos os
requisitos e pode ser declarada, como lei, despacho, decreto e/ou qualquer outro
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ato normativo, oriundo de qualquer dos poderes, ou qualquer nível de atuação
destes, constitucional.
3. O ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORA BRASILEIRO
3.1. A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL
BRASILEIRO
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O artigo 224, do Código Eleitoral Brasileiro, já foi alvo de análise pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre sua constitucionalidade, ou se este é de fato
inconstitucional, tanto no seu todo, sou seja, o artigo completo, quanto em partes,
seus respectivos parágrafos e incisos.
Esta análise ocorreu na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5525,
foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 3º, senão vejamos sua redação:
Art. 224
(...)
§ 3 º A 5 decisão da Justiça Eleitoral que importe o
indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda
do mandato de candidato eleito em pleito majoritário
acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas
eleições, independentemente do número de votos anulados.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADIN Nº 5.525)
(...)
Nessa análise, o STF entendeu, que, após a cassação de chapas majoritárias
de Presidente e Vice-Presidente da República e também de Senadores, pois o termo
“após o trânsito em julgado” segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo, à luz da
Constituição Federal, se for respeitada a regra de só se cassar em definitivo tais
mandatos, não haveria como se cumprir o preceituado no artigo 4º, conforme
citado anteriormente, senão vejamos também a redação deste:
“Art. 224
(...)
4 º A eleição a que se refere o § 3 º correrá a expensas da
Justiça Eleitoral e será: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Vide ADIN Nº 5.525)
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I - indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADIN Nº 5.525)
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II - direta, nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADIN Nº 5.525)”
Tal entendimento se deu em face à possibilidade de vacância dos cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, também vacância para os cargos de
Senadores da República.
Desse modo, o artigo 224, do Código Eleitoral Brasileiro, nessa análise feita
pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI nº 5525, foi declarado constitucional[4], sendo a
inconstitucionalidade apenas com que concerne ao artigo 3º e em relação ao termo,
“após o trânsito em julgado”
3.2 A POSSIBILIDADE DE ELEIÇÕES DIRETAS DE ACORDO COM O ARTIGO 224,
PARÁGRAFO 3º E 4º, I e II, DO CÓDIGO ELEITORAL BRASILEIRO.
Sabe-se que o processo eleitoral deve ser pautado pela lisura, normalidade
e o equilíbrio. Somado a isso deve estar a soberania popular, e devem caminhar
juntos a fim de legitimar o desejo e representatividade popular.
Nesse sentido, o artigo 224 § 4º, I e II vem para, que em caso de
anormalidade, o candidato vencedor de um pleito, que o próprio candidato
maculou e esvaziou de sentido democrático seja extirpado do cargo. Além disso, o
referido artigo requer que sejam realizadas eleições diretas, desse modo fazendo
com que a soberania popular prevaleça, legitimando assim um novo governante.
Observe-se o que diz o mencionado artigo introduzido pela Lei
13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral):
“Art. 224
(...)
§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento
do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de
candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o
trânsito em julgado, a realização de novas eleições,
independentemente do número de votos anulados.
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§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da
Justiça Eleitoral e será:
I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato;
II – direta, nos demais casos”.
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Na prática, porém, poderia se vislumbrar um conflito entre a norma do 224,
§ 3º § 4º, I e II e o artigo 81 da Carta Magna, vejamos:
“Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga. § 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois
anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos
será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso
Nacional, na forma da lei.”
Por força desse conflito, que o procurador-geral da República (PGR), à
época Rodrigo Janot, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5525,
com pedido de liminar, em face 5do artigo 224 do Código Eleitoral.
Em sua antiga redação, o art. 224 previa a realização de eleições
suplementares quando o candidato cassado obtivesse mais de metade dos votos
válidos.
Caso o candidato eleito tivesse conseguido menos da metade dos votos
válidos, o segundo candidato mais votado assumiria o cargo.
Ocorre que atualmente a redação do art. 224 do Código Eleitoral Brasileiro,
determina que a realização de eleições independe da quantidade de votos
recebidos pelo candidato eleito cassado. A ADI 5525 questiona também o método
de realização das eleições previstas na nova lei:
“De acordo com o procurador-geral, há disciplina específica
para os casos de vacância dos cargos de presidente e vicepresidente da República, disposta no artigo 81 da
Constituição Federal (CF). O dispositivo prevê que, em caso de
indeferimento de registro de candidatura ou cassação de
diploma e perda de mandato, ocorrerá vacância no cargo de
presidente. O cargo de vice-presidente, na condição de
substituto e sucessor do titular, também será alcançado pela
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decisão judicial. “Essa não é matéria ao alcance de mudança
por legislação ordinária, sob pena de ofensa à supremacia
constitucional. A lei poderia, quando muito, oferecer
detalhamento sobre o procedimento de realização de
eleições, mas não trazer prazo diverso do previsto
constitucionalmente para que ocorram eleições indiretas”,
disse.
Nesse
ponto,
pede
a
declaração
de
inconstitucionalidade sem redução de texto, para afastar do
âmbito de alcance da norma os cargos de presidente e vicepresidente.
Em relação aos governadores e prefeitos, a ADI sustenta que
a norma usurpou competência dos estados-membros, do
Distrito Federal e dos municípios para escolher o modo de
eleição de seus mandatários, em caso de vacância na segunda
metade do mandato. Segundo Janot, o Supremo, no
julgamento da ADI 4298, decidiu que não é obrigatória a
observância por estados e municípios do rito estabelecido
pelo artigo 81 da CF, no trecho em que autoriza a realização
de eleições indiretas. “A questão, portanto, é de repartição das
competências federativas e de respeito aos espaços próprios
dos estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios.
Lei federal, conquanto de caráter nacional, como é o caso do
Código Eleitoral, não pode suprimir esse espaço autônomo de
deliberação dos entes federados”, declarou Janot. De acordo
com o procurador-geral, não há inconstitucionalidade no
critério para escolha do sucessor, mas sim na fixação da
modalidade dessa eleição quando deva ocorrer na segunda
metade do mandato.
Por fim, segundo Janot, “a exigência de trânsito em julgado –
incluindo a espera de decisão de possível recurso
extraordinário – mostra-se exagerada e desproporcional, em
face da gravidade das condutas que autorizam cassação de
diploma e de mandato”. (35).
O que se observa, no disposto acima, é que a inconstitucionalidade,
segundo o procurador-geral, aconteceria nos seguintes itens:
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1) O conflito entre o art. 224, § 3º e § 4º, I e II, e o artigo 81 da Constituição
Federal.
2) A usurpação de competência dos estados-membros, do Distrito Federal
e dos municípios para escolher o modo de eleição de seus mandatários, em caso
de vacância na segunda metade do mandato.
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3) A exigência de trânsito em julgado a fim de que sejam realizadas as novas
eleições.
4) Equiparação inconstitucional do indeferimento de registro e de cassação
de diploma ou mandato. Anulação de eleição sem critério para diplomação.
5) A inclusão do cargo de Senador no texto do dispositivo.
Desta feita, segundo José Jairo Gomes, se tem de um lado a dupla vacância,
ocorrida por renúncia, morte ou impedimento; e de outra banda, eleições com vício
desde a sua origem por situações que violam a normalidade e equidade do pleito.
Vejamos o que diz José Jairo Gomes:
“Os dispositivos
operam em momentos de lógica e
5
juridicamente inconfundíveis. Em suas palavras “enquanto o
art. 224 cuida de validade da eleição, que é requisito
indeclinável da proclamação dos resultados e diplomação dos
eleitos, o artigo 81 estabelece critérios para o preenchimento
dos cargos que alude em caso de vacância ocorrida durante
o exercício do mandato, pressupondo, portanto, que os
cargos já estejam regularmente preenchidos e seus titulares
devidamente investidos.” (39)
Ainda, segundo José Jairo Gomes:
“Nessas três hipóteses há invalidação da votação e da
respectiva eleição (...) Tanto assim que um novo pleito deverá
ser realizado em substituição ao anterior. Também aqui
prestigiam-se
relevantes
princípios
como
a
representatividade e legitimidade do eleito para o exercício
do poder político-estatal, bem como o princípio da maioria
(que repele a possibilidade de a minoria assumir o poder
estatal)”. (40)
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É notório que os dispositivos tratam de situações adversas e, portanto, não
se observa sobre o dispositivo eleitoral nenhuma inconstitucionalidade (exceto, é
claro, no tocante ao trânsito em julgado) no que tange a utilização não tão clara de
alguns termos e a má redação de algumas partes do dispositivo.
É cristalino que o texto constitucional se refere ao cargo vago que estava
anteriormente ocupado por mandatário que legalmente fazia jus a tal, enquanto a
legislação eleitoral trata de cargo que ficou vago em razão de ilicitudes e de vicio
eleitoral desde sua origem. Não se confundem as situações.
Já há decisões do TSE utilizando o dispositivo eleitoral ora defendido. Mais
recentemente, tomemos como exemplo o julgamento do Recurso Ordinário (RO)
224661, que ocorreu em 04.05.17. O Tribunal cassou, na ocasião, o diploma do
governador do Amazonas (José Melo - PROS) e de seu vice, por captação ilícita de
sufrágio, e determinou ao TRE/AM a realização de novas eleições diretas.
3.3 A VALIDADE DOS VOTOS PARA COMPUTAÇÃO DO CANDIDATO
VENCEDOR EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS
No ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio universal é obrigatório [5], o
que, implica num dever de comparecimento às urnas, não na obrigatoriedade de
ter que escolher um ou outro candidato. O eleitor pode escolher entre votar num
candidato, numa legenda, ou simplesmente votar em branco ou nulo.
Porém, deverá comparecer às urnas. É nesse sentido que devem ser
compreendidas as diferenças quanto ao que sejam votos válidos e votos em branco
e nulos e como se computam tais votos.
É estabelecido no Código Eleitoral Brasileiro que os votos em branco são
válidos para fins de determinação do quociente eleitoral (art. 106, parágrafo
único)[6].
No entanto, em se tratando de eleição para Presidente da República, o
Código Eleitoral, em seu art. 77, § 2º, dispõe que o sistema é majoritário de dois
turnos[7], e que eleito estará o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos,
excluindo-se os nulos e os brancos. Ou seja, a Constituição pretendeu excluir de
qualquer cômputo no pleito eleitoral votos que não tenham sido expressamente
dados a candidato ou a partido político. Aquele dispositivo do Código Eleitoral,
finalmente, foi revogado pela Lei n. 9.504/97.
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Por tautologia, votos em branco, são aqueles em que o eleitor manifesta
essa vontade em tecla própria na urna eletrônica. Já os nulos são aqueles atribuídos
quando o eleitor digita o número de um candidato ou legenda de partido
inexistente.
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Observa-se que não há, na urna eletrônica, tecla específica para o voto nulo.
Associando-se essas definições ao novo regramento posto pela Constituição e pela
nova lei eleitoral. Sendo assim, votos válidos são aqueles atribuídos a candidatos
ou partidos, excluindo-se os nulos e os em branco.
Nesse sentido, CANOTILHO e VITAL MOREIRA [03] esclarecem:
“na verdade, como para a eleição basta ter mais de metade
dos votos validamente expressos, não se considerando como
tal, além dos votos nulos, também os votos brancos, então,
para que haja eleição à primeira volta, basta que o número de
votos do candidato mais votado seja superior ao número de
votos somados de todos os outros candidatos (ou seja, mais
de metade do número total de votos, diminuído do número
de votos nulos
e brancos). É evidente que, se houver apenas
5
um candidato, ele será sempre eleito à primeira votação, pois,
qualquer que seja o número de votantes ele terá
necessariamente 100% dos votos validamente expressos. Mas
isso não dispensa naturalmente a eleição.”.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, cabe discutir a hipótese em que
diversos eleitores anulem o voto (votos nulos) num determinado pleito, v.g., fruto
de uma campanha nacional, e essa anulação atingir mais da metade dos votantes:
essa eleição será tida como inválida, necessitando-se realizar outra?
São os questionamentos que dever ser solucionados pelos legisladores,
levando-se em conta que talvez essa seja a vontade da maioria em um pleito, e que
o sufrágio universal é soberano.
3.4 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO
POLÍTICA
Sabe-se que existe a hierarquia das normas, e o ápice das normas são as
constituições.
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Por sua vez, o ato normativo e administrativo só tem validade se
encontrarem substrato de validade no Texto Constitucional, seja materialmente,
seja formalmente.
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Segundo Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto
“o Direito deve ser concebido em termos mais pluralistas e
horizontais, verificando-se a crescente interação entre
diferentes sistemas jurídicos, a analogia com a pirâmide
oferece uma aproximação ainda parcialmente válida, servindo
para descrever a ortodoxia ordinária de validação
hierarquizada das normas que integram o ordenamento
jurídico”.
Já Jorge Xifras Heras afirma que:
“o conceito de Constituição não pode ser único, referindo-se
a uma espécie de pluralidade de acepções, cujo objetivo
maior reveste-se em desenvolver, em toda a sua plenitude, a
eficácia dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei
Fundamental, viabilizando, desse modo, e em função de
perspectivas conceituais mais amplas, a concretização da ideia
de ordem constitucional global.”
Analisando a Constituição Federal de1988, de forma superficial, percebe-se
que sua classificação ressoa de forma indissociável à noção de liberdade e
igualdade.
Inversamente, as suas estruturações rígidas, em formato escrito, inclusive
com disposições pétreas, consubstanciam a intenção do Constituinte Originário em
proteger determinados direitos fundamentais de alterações inerentes ao cotidiano,
assim como o fomento de organização e estruturação do Estado.
A Constituição brasileira de 1988 apresenta os contornos dessas condições
da democracia: a configuração dos direitos políticos e das liberdades políticas, com
o sufrágio universal e com os instrumentos de participação direta, a adoção de
princípios que impõem a igualdade na disputa eleitoral, a liberdade para a criação
de partidos políticos e a garantia do acesso direito de antena e ao fundo partidário,
o sistema eleitoral proporcional e a divisão federativa das atribuições.
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Desta feita, entende-se que a Carta Magna, norteia todos as outras normas
e deve ser considerada também no processo eleitoral, tornando-o, por sua vez,
constitucional.
3.5 ASPECTOS CONTROVERTIDDOS DA MINIRREFORMA ELEITORAL DE 2015
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Neste ponto, pretende-se identificar o sentido e o alcance do caput do art.
224 do Código Eleitoral, que impõe a renovação da eleição[8]sempre que a nulidade
atingir mais de metade dos votos[9].
Ao examinar os pressupostos para a incidência do art. 224, a jurisprudência
do TSE pacificou-se no sentido de que a validade da votação, em eleições
majoritárias, é aferida tomando como referencial o percentual de votos atribuídos
aos candidatos do pleito, por expressa dicção do art. 77, § 2º, da Constituição. É
dizer: excluem-se os votos brancos e os nulos[10].
Desta feita, a Minirreforma eleitoral de 2015 não alterou o art. 224, apenas
limitou-se a incluir os parágrafos (3º e 4º), que, pela maneira como foram redigidos,
contribuirão mais para potencializar as divergências do que efetivamente auxiliar
na interpretação do dispositivo em comento.
5

O § 3º do art. 224, aduz que:
“o pronunciamento da Justiça Eleitoral que importar o
indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda
do mandato de candidato eleito em pleito majoritário
acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas
eleições, independentemente do número de votos anulados.”
Assim, observa-se o agravamento da celeuma com o § 4º. A norma
disciplina as formas de eleição, se direta ou indireta, a depender do momento em
que transitado em julgado o pronunciamento judicial a que se refere o § 3º do art.
224.
Nos termos do art. 224, § 4º, inciso I, a renovação do pleito ocorrerá na
modalidade indireta, se a decisão judicial que importar o indeferimento do registro,
a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito
majoritário não puder ser impugnada nos últimos 6 (seis) meses de mandato.
Por sua vez, para as demais situações, o inciso II do mesmo dispositivo
determina a realização de eleições diretas em caso de novo pleito.
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O que se observa, portanto, é que os §§ 3º e 4º esvaziaram – e muito – as
hipóteses de incidência do caput. Do ponto de vista teórico, o caput tem sua
aplicação adstrita a algumas situações albergadas pelo art. 222, do Código Eleitoral
(e.g., falsidade, fraude, coação ou emprego de propaganda).
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Nas demais (i.e., abuso de poder e captação de sufrágios), por haver a
cominação de cassação do registro do diploma, bem como a perda do mandato
eletivo, incidirá a regra do § 3º.
Na prática, que é o mais importante, as hipóteses que ensejam a renovação
de eleições são aquelas que veiculam cassação do registro ou do diploma ou a
perda do mandato eletivo. É dizer, são as condenações em ações capitais (i.e.,
captação ilícita de sufrágio ou de recursos em campanhas eleitorais, de condutas
vedadas pela legislação eleitoral, e de uso de poder econômico ou político) que
habilitarão a convocação de novo pleito [XX13].
Além disso, com a introdução do § 4º no art. 224, ganha novo fôlego a
discussão acerca da compatibilidade dessa novel disciplina com o art. 81 da Lei
Fundamental, que, consoante afirmado, disciplina a sucessão na chefia do Executivo
federal em caso de dupla vacância.
Observa-se que a Minirreforma Eleitoral na tentativa de controlar o pleito,
aventou mais divergências que soluções em relações a determinados pontos. Uma
vez que, em determinados momentos conflita com a Constituição Federal e em
determinados momentos conflita entre seus próprios artigos e parágrafos.
4. O ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL E O VOTO NULO
Com tantas controvérsias, e tantas informações em relação a voto nulo e
branco divulgadas em redes sociais, surge uma questão, o voto nulo vale a pena?
O § 3º, do art. 175, do Código Eleitoral Brasileiro, aduz o seguinte:
§3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a
candidatos inelegíveis ou não registrados.
§4º o disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a
decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for
proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos
serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu
registro."
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Já no mesmo código o art. 224, que prevê o seguinte:
“Art. 224 Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do
País nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais
e estaduais, ou do Município nas eleições municipais, julgarse-ão prejudicadas as demais votações, e o Tribunal marcará
dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40
(quarenta) dias.”
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Em uma análise artificial do Art. 224, pode-se observar que talvez este seja
o "causador" de campanhas, difundidas em redes sociais em favor do voto nulo.
Pode-se acreditar que: computados mais de 50% (cinquenta por cento) de
votos nulos, teríamos uma eleição anulada e uma nova deveria ser marcada pela
justiça eleitoral.
Não só isso, aqueles que propalam essa campanha pelo voto nulo ainda
acreditam que os candidatos os quais concorreram nessa primeira eleição não
poderiam inscrever-se novamente para disputar a eleição suplementar pautandose em outro dispositivo, o parágrafo único do artigo 219 da mesma lei que dispõe:
5
"A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa
nem a ela aproveitar".
Ora, se os problemas de uma nação pudessem ser corrigidos, apenas
anulando-se uma eleição, as nações seriam melhores e os problemas do mundo
talvez já estivessem solucionados.
O que podemos observar é que o eleitor, que tem o poder de decisão e
transformação, parece não reconhecer, ainda, o poder que seu direito de votar e
ser votado possui.
Assim, o homem médio, imagina por uma análise supérflua dos aludidos
arquivos que tal situação seria possível, o que pode-se observar que não é.
5. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se que diante de um dilema levantado
anteriormente por repasses de e-mails, antes do advento e popularização das redes
sociais, e agora com essa nova forma de disseminação em massa, de informações,
quer sejam verdadeiras ou simplesmente, maldade de pessoas mal intencionadas,
pelas chamadas Fake News, o presente trabalho procurou esclarecer as dúvidas,
quanto à devida constitucionalidade ou (in)constitucionalidade do artigo 224 do
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Código Eleitoral, bem como, se a efetiva aplicação desse artigo, seus parágrafos e
incisos,
na
cassação
de
chapas
majoritariamente
eleitas,
tem
incidência interferência direta no resultado do julgamento dessas cassações.
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Na tentativa de levantar um pensamento mais analítico buscou-se analisar
a competência para a análise da constitucionalidade do art. 224, do Código Eleitoral
Brasileiro, que foi o objeto de estudo deste trabalho.
O debate foi amplamente discutido tanto em sede de recursos, quanto em
sede de julgados recentes do Supremo Tribunal Federal. Tal matéria chegou para
análise da instância superior da justiça brasileira, nossa corte maior o STF, que tem
por obrigação constitucional, além de competência, para versar sobre a incidência
de constitucionalidade das normas vigentes no país, além de demais atos inerentes
da administração pública, no âmbito do poder executivo, nas seguintes esferas de
atuação, quais sejam de competência de atuação da União e dos Estados brasileiros.
Nesse sentido, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5525, foi
declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do art. 224 do Código Eleitoral.
De forma que surgiu a necessidade de se examinar os pressupostos para a
incidência do art. 224. Desta feita, a jurisprudência do TSE pacificou-se no sentido
de que a validade da votação, em eleições majoritárias, é aferida tomando como
referencial o percentual de votos atribuídos aos candidatos do pleito, por expressa
dicção do art. 77, § 2º, da Constituição. É dizer: excluem-se os votos brancos e os
nulos.
De mais a mais, nota-se que em torno da celeuma, está a validade ou não
de candidatos que “compram votos”, lesam o erário, não respeitam as regras do
jogo, mas mesmo assim se tornam eleitos por eleitores que possuem o poder do
sufrágio universal.
O que concluímos que não se ventilaria questionamentos de se a eleição
foi válida ou não, se é necessário a cassação desse ou daquele eleito, se os eleitores
soubessem em quem estão votando e os candidatos apenas praticassem a regras
eleitorais como devem ser praticadas.
Já em relação a constitucionalidade ou não do artigo 224, sabe-se que
existe a hierarquia das normas, e o ápice das normas são as constituições, e que por
sua vez, o ato normativo e administrativo só tem validade se encontrarem substrato
de validade no Texto Constitucional, seja materialmente, seja formalmente.
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Sendo assim, conclui-se que se a norma está em desacordo com a
Constituição, ela torna-se inconstitucional e não deve ter validade, o que no caso
do objeto do trabalho, o Art. 224, é declarada sua constitucionalidade em alguns
pontos e sua (in)constitucionalidade em outros.
Porém, também não deve ser validado um candidato a cargo eletivo, que
para tentar conquistar o cargo tenta burla a norma e enganar o eleitor.
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Gustavo Radbruch chegou a apontar a segurança jurídica como uma das três
finalidades do Direito. As outras duas, segundo o jusfilósofo de Heideberg, seriam
a justiça e o bem comum. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, p. 417. Sobre
a segurança jurídica, veja-se também PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La seguridade
jurídica.
XIFRA, Heras Jorge. CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Barcelona. Bosch
Casa Editorial. 1957. P.43.
ZÍLIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 5ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p.
77
NOTAS:
[1]Faculdade

Serra do Carmo Palmas/TO Professor Orientador

[2][2]Notícias

STF,
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe. asp?idConteudo =371769>.
Acesso em: 07/06/2019
[3]Pergunte

Direito, Disponível em: <www.perguntedireito.com.br/4036/qualcompetencia-controle-constitucionalidade-concentrado>. Acesso em 07/06/2019.
[4]Notícias

STF, Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo =371769>. Acesso em: 07/06/2019
[5]É

indiscutível que o voto é um direito do cidadão no mundo moderno. Que o voto
é um dever no ordenamento jurídico brasileiro, só deixando de sê-lo
excepcionalmente, também é indiscutível, por expressa disposição constitucional
(art. 14, § 1º, I e II). Todavia, o voto tem sido considerado por muitos como uma
função, uma função social, uma função da soberania popular. Neste sentido, o
grande e sempre admirável Pinto Ferreira afirma: "Discute-se sobre a natureza
jurídica do voto. De acordo com Rousseau, o voto é um direito que cada pessoa
está livre de exercer segundo os ditames de sua razão; é a tese rousseauniana de
eleitorado-direito. Já com Sieyès o voto é uma função que deve ser exercida pelo
cidadão em benefício do bem comum, sob pena de sanção, e daí a teoria do
eleitorado-função. A natureza jurídica do voto deve ser bem explicada. Ele é
essencialmente um direito público subjetivo, é uma função da soberania popular na
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democracia representativa e na democracia mista como um instrumento deste (...)".
(Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 1, p. 295).
[6]Art.

106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos
válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral,
desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.
sistema majoritário subdivide-se em sistema majoritário puro ou simples e
sistema majoritário de dois turnos. Alexandre de Moraes assim os define: "Pelo
primeiro – sistema majoritário puro ou simples -, será considerado eleito o
candidato que obtiver o maior número de votos. Por exemplo, a Constituição
brasileira de 1988 prevê esse sistema para a eleição de Senadores da República (CF,
art. 46) e também para a eleição de prefeitos municipais em Municípios com menos
de 200 mil eleitores (CF, art. 29, II). Diferentemente, pelo sistema majoritário de dois
turnos será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos
válidos. Caso não a obtenha na primeira votação, deverá ser realizado novo
escrutínio". (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 4. ed. –
São Paulo: Atlas, 2004, p. 1240)
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[7]O

[8]A

doutrina eleitoralista e alguns
5 julgados do TSE traçam a diferenciação entre
renovação da eleição, a teor do art. 224, do CE,e eleições suplementares, que pode
ocorrer nas situações previstas nos arts. 187, 201 e 212, do CE. Na eleição
suplementar, haveria apenas a renovação parcial da votação em uma (ou algumas)
seção (seções), ao passo que a renovação da eleição implica a realização de novo
processo eleitoral em dada circunscrição. Em doutrina, cf. ZÍLIO, Rodrigo Lopes.
Direito Eleitoral. 5ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 73. Na jurisprudência,
cf. TSE – REspe nº 21.141, rel. Min. Fernando Neves, DJ 29.08.2003: “[a eleição
suplementar] ocorre quando é necessário repetir-se a votação em alguma seção
eleitoral que tenha sido anulada por um dos motivos previstos no capítulo VI do
Código Eleitoral, que trata das nulidades da votação. Por certo que o caso dos autos
não é de eleição suplementar, visto que todo o pleito majoritário foi
renovado[renovação de eleição] e não apenas algumas seções.” (grifou-se). Não
raro, porém, as expressões são utilizadas de maneira intercambiável. Cf., a
propósito, AgR-MS nº 3387, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 17.02.2006.
Na doutrina, GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.
690, quando alude genericamente à eleição suplementar para todas as hipóteses
do art. 224 (item 3.1 de seu manual).
Código Eleitoral. Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do
país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do
município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e
[9]
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o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40
(quarenta) dias.
CRFB/88. Art. Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República
realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro
turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente.
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ANDRÉIA AYRES GABARDO DA ROSA[1]
(Orientadora)
RESUMO: As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam
alterações na comunicação, interação social e comportamental. Neste sentido
existem vários desafios para sua inclusão em diferentes espaços. O presente
trabalho tem como tema o transtorno do espectro autista, e buscou analisar leis
que garantem a educação e inclusão das crianças portadoras do Transtorno do
Espectro Autista (TEA) no ensino regular. Está previsto na Constituição Federal e nas
normas infraconstitucionais, a educação como direito de todos, sem distinções,
5 do princípio da dignidade da pessoa humana.
como garantia da concretização
Entretanto, no Brasil sabe-se que o acesso a uma educação inclusiva e de qualidade
aos portadores de TEA é ainda uma tarefa difícil, tendo em vista que os obstáculos
para sua consumação são grandes e somente com a luta dos familiares, esse Direito
pode se tornar possível. O procedimento metodológico usado foi de pesquisas
bibliográficas, como jurisprudências, livros, dissertações, artigos científicos, sites e
decisões dos tribunais.
PALAVRAS CHAVE: Transtorno do Espectro Autismo, inclusão escolar, direito a
educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Breve Resumo Sobre a Evolução Histórica – 3. O
Autismo: 3.1. Igualdade de Condições Para Pessoas Com Deficiência; 3.2. Punição
Administrativa Para Gestor Escolar Pelo Descumprimento Da Lei. 4. O Atendimento
Educacional Especializado (AEE): 4.1. Aumento De Matriculas De Autistas Nas
Instituições De Ensino. 5. Conclusão. 6. Bibliografia.
1. INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista é definido por um conjunto de alterações
neurológicas presentes desde a infância, principalmente antes dos três anos de
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idade, afetando a comunicação, a interação, o uso da imaginação, interesses
obsessivos e comportamentos repetitivos.
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No Brasil há várias leis que protegem as pessoas com deficiência como a
Lei 12.764/12, Lei 7.853/89, Lei 8.899/94 e Lei 10.098/00. Além da Lei de Inclusão, a
Convenção de direitos da pessoa com deficiência e a Carta dos direitos para as
pessoas com autismo de 1992.
A escola inclusiva é aquela que abre espaço para todas as crianças,
incluindo as que apresentam necessidades especiais. Ela é um direito do autista e
de seus familiares e um dever da escola, a qual a família busca matricular essa
criança. Existe uma grande resistência na inclusão dos autistas na escola de ensino
regular, a garantia à lei, à igualdade e à inclusão escolar não é suficiente, faltam
condições estruturais que se referem tanto a aspectos físicos (equipamentos e
materiais pedagógicos, por exemplo) como recursos humanos (acesso a programas
de formação continuada e o apoio de profissionais especializados).
A Educação é um Direito de todos, sem distinção. O presente estudo se
propõe a investigar o comprimento do direito à educação das pessoas com autismo,
partindo de uma justificativa jurídica das políticas de inclusão, no qual a
Constituição da República Federal do Brasil de 1988 buscou alcançar a
universalização do ensino, que definiu em seu artigo 6º a educação como direito
fundamental social reconhecendo no artigo 205 como um direito de todos e dever
do Estado e da família que tenciona o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Deste
modo, contribuindo no caminho para viver em uma comunidade liberta de
preconceitos e discriminações.
Desenvolve-se assim, à luz do princípio da igualdade material (que é a
procura pela igualdade real), tratando de forma desigual pessoas que se encontram
em condições desiguais e em conformidade de suas desigualdades; também da
dignidade da pessoa humana que é algo pertencente ao ser humano, algo atrelado
a ele que ninguém pode tirar, e do princípio de inclusão que parte do direito de
todos à Educação, independentemente das diferenças individuais.
A metodologia utilizada foi o método analítico descritivo dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais. O procedimento utilizado foi de pesquisas
bibliográficas, tais como jurisprudências, livros, artigos científicos, teses,
dissertações, sites e decisões dos tribunais.
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No capítulo inicial, faz-se um breve resumo histórico acerca do autismo,
evolução histórica e os principais dispositivos legais.
No segundo capítulo, o artigo aborda as obrigações do Estado para com
os portadores de autismo no que diz respeito ao Direito à escola, bem como o
funcionamento da rede pública. O terceiro e último capítulo, analisa como se dá a
inclusão e qual o quantitativo de estudantes no ensino especial no Brasil..
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2.BREVE RESUMO SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA
O autismo é conhecido como uma alteração que provoca um
distanciamento da criança do mundo exterior, ficando sempre centrado em si
mesmo, o que indica sérias perturbações nas relações afetivas. É uma síndrome que
causa alterações na capacidade de interação social, no qual provocam sinais e
sintomas como desarmonia na fala, prejuízo na forma de expressar ideias e
sentimentos, apresentam ainda comportamentos incomuns como não gostar de
interagir, ficar agitado ou repetir movimentos incessantemente.
Esse é o tema mais notável e discutível da psiquiatria infantil. O seu
diagnóstico é de grande dificuldade, sendo associável a muitas discussões e
5
controvérsias, uma vez que reúne uma gama bastante variada de doenças com
distintos quadros clínicos e diferentes gravidades, que têm como agente comum à
predição artística.
É classificada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
5 (DSM-V) (2013), como um Transtorno do Neurodesenvolvimento, sendo o
Transtorno do Espectro Autista (TEA) uma categoria diagnóstica que pode ser
definida em leve, moderada ou severa.
Segundo Cunha (2012), o termo ‘‘autismo’’ deriva do grego “autos”, que
significa “por si mesmo”. Essa palavra foi usada pela primeira vez pelo psiquiatra
Eugen Bleuler em 1908, para descrever um paciente esquizofrênico que se isolava
em seu próprio mundo.
Orrú (2012) apresentou um estudo sobre o psiquiatra Leo Kanner, que no
ano de 1943 definiu o transtorno neurológico infantil como Distúrbio Autístico do
Contato Afetivo. No qual foi também pioneiro ao examinar crianças internadas com
comportamentos diferenciados de tantas outras informações na literatura
psiquiátrica da época e o primeiro a publicar um trabalho sobre este assunto. As
crianças examinadas por ele manifestavam características de isolamento, da mesma
forma que em pessoas esquizofrênicas, dando a sensação de que eles estavam
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presos em si mesmos. Contudo, a diferença era que no autismo esta característica
já estava presente desde bebê.
A psiquiatria, nesta época, estava iniciando e distinguindo-se
definitivamente da neurologia. Leo Kanner publicou a obra que associou
eternamente seu nome ao autismo: "Autistic disturbances of affective contact", na
revista Nervous Children. Nela, descreveu os casos de onze crianças analisadas por
ele no John Hopkins Hospital, em Baltimore, nos EUA, que tinham em comum "um
isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação
da mesmice" (1978). Então, decidiu apartar o autismo da esquizofrenia infantil,
apesar de ainda o condicionar na classe de psicoses infantis. E ainda destacou a
necessidade de considerar o autismo como sintoma primário, retirando esse quadro
de outros quadros orgânicos e psíquicos.
Durante vários anos do século passado houve confusão sobre a condição
do autismo e sua origem, e acreditava-se que era causado por pais que não davam
muita atenção para seus filhos.
De acordo com Lima (2014), em 1949 Leo Kanner usava "mãe
geladeira" que é o termo psicanalítico atribuído às mães de crianças autistas,
quando se acreditava que elas poderiam ser a causa do autismo de seus filhos, por
serem afetivamente frias; essa tese, tempos depois, foi completamente exclusa no
meio acadêmico e o próprio psiquiatra, mais tarde, tentou se retratar no livro ‘’Em
Defesa das Mães’’.
Conforme nos informa Lima (2014, p. 111), Leo Kanner fez a seguinte
descrição:
Na maioria dos casos, a gravidez não havia sido bem-vinda e
ter filhos era nada mais que uma das obrigações do
casamento. A falta de calor materno em relação ao filho ficaria
evidente desde a primeira consulta, pois a mãe demonstrava
indiferença, distanciamento físico ou mesmo incômodo com
a aproximação da criança. A dedicação ao trabalho, o
perfeccionismo e a adesão obsessiva a regras seriam outros
dos traços dos pais, e os dois últimos explicariam o seu
conhecimento de detalhes do desenvolvimento do filho. Mais
que isso, os pais muitas vezes se dedicariam a estimular a
memória e o vocabulário de sua criança autista, tomando o
filho como objeto de “observação e experimentos”. Mantido
desde cedo em uma “geladeira que não degela” (ibid, p. 425),
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o autista se retrairia na tentativa de escapar de tal situação,
buscando conforto no isolamento.
Com o passar dos anos diversos estudos foram desenvolvidos e novas
individualidades foram encontradas como, por exemplo, a dificuldade de
discernimento de sentimentos; dificuldades na hora de dormir e na alimentação;
problemas digestivos; anomalias congênitas.
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Muitos pesquisadores se dedicaram ao estudo do autismo, além de Leo
Kanner. Entre os principais nomes do campo ao longo das décadas de 1950 a 1970,
o psicanalista Bruno Bettelheim, no qual foi um sobrevivente dos campos de
concentração nazistas em Dachau e Buchenwald nos anos 1938 e 1939. (FEINSTEIN,
2010).
Quando essas crianças desenvolvem a linguagem é caracteristicamente fora
de nexo em relação à ordem correta das palavras. O transtorno autista se apresenta
como uma desordem que se manifesta por toda a vida. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) é mais comum entre meninos do que
meninas, mas quando uma menina é acometida os sintomas são mais graves.
5

Muitos especialistas nessa área em especifico dizem que de todas as
doenças já detalhadas, poucas causaram tanta desordem quanto essa síndrome.
Possivelmente o que mais contribui para isto é o fato de que não há exames
próprios capazes de determiná-la, é estabelecido somente com base na avaliação
médica e na observação do comportamento.
De acordo David H. Barlow (2015), geralmente os pais são os primeiros a
notar algo diferente nestas crianças. Quando bebê mostra-se indiferente à
estimulação por pessoas ou brinquedos, destacando sua atenção por muito tempo
em determinados itens. Muitas crianças também começam com um
desenvolvimento “normal” nos primeiros anos de vida e depois ficam se isolando
de tudo e todos.
Ainda hoje, autistas recebem diferentes diagnósticos médicos devido essa
dificuldade de mapeamento, incluindo desde transtorno obsessivo-compulsivo,
personalidade esquizoide, esquizofrenia, transtornos de humor, deficiência mental
isolada e outros.
Petersen & Wainer (2011) discorre que:
Para identificar os critérios diagnósticos para o autismo é
preciso possuir experiência e especialização, pois eles
187

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

apresentam um alto grau de especificidade e sensibilidade em
grupos de diversas faixas etárias e entre indivíduos com
habilidades cognitivas e de linguagem variadas (p. 87).
Segundo Ana Maria Serrajordia (2013), no Brasil em 1983, o Dr. Raymond
Rosenberg um renomado psiquiatra infantil tinha clientes que seus filhos, de em
média 3 anos, haviam sido diagnosticados com autismo. Não existia naquela época
qualquer pesquisa ou tratamento no país que pudesse ajudar essas crianças. Foi
dessa forma que esses pais reuniram suas forças e criaram a primeira associação de
autismo do país, AMA-Associação de Amigos do Autista. As maiores preocupações
com a criação da fundação da AMA foram apresentar o conhecimento sobre o
autismo em todo o território brasileiro e iniciar oportunidades de desenvolvimento
para essas crianças.
Embora o autismo tenha um número relativamente grandioso de
ocorrência, somente no ano de 1993 foi inserido na Classificação Internacional de
Doenças da Organização Mundial da Saúde. Já em 2008, no dia 2 de Abril foi
instituído pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Atualmente acredita-se que o causador do autismo é uma base genética,
hereditária, em que os pais passam para os filhos uma mutação nova, em que
aparece somente na criança.
3.O AUTISMO
3.1. IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
No século passado, depois de duas grandes guerras mundiais com milhões
de mortos e mutilados impulsionaram a discussão sobre igualdade, dignidade e
direitos humanos, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos
da ONU - 1948. Desse modo, internacionalmente, sobreveio muitos documentos
para proteção dos direitos das pessoas com deficiência, por exemplo, a Declaração
dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 1975, a Convenção Interamericana para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência de 1999 e, também, a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência - 2006.
O artigo 1° da Declaração Universal da ONU, de 1948 diz que “todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade”. Já a
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Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade humana como princípio
fundamental da República Federativa do Brasil.
Deste modo exige que todas as instituições públicas e privadas, devam
observar esse princípio no qual é uma qualidade intrínseca ao ser humano, algo
inseparável que ninguém nunca pode retirar. Então se conclui que as pessoas com
espectro autista têm o direito de uma vida com dignidade, que é inerente a eles.
Conforme o magistério de Moraes (2005, p. 129):
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A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e
que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos.
5

As pessoas com autismo têm os mesmos direitos, previstos na Constituição
Federal de 1988 e outras leis do país, que são garantidos a todas as pessoas,
também tem todos os direitos previstos em leis específicas para pessoas com
deficiência (Leis 7.853/89, 8.742/93, 8.899/94, 10.048/2000, 10.098/2000, entre
outras) e bem como em normas internacionais assinadas pelo Brasil.
A Lei nº 12.764 de dezembro de 2012, foi sancionada pela presidente Dilma
Rousseff e institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e as garantias, de configuração própria para a
sua efetivação. Foi sem dúvida um marco decisivo em relação aos direitos do autista.
O dispositivo vai muito além de meramente estabelecer diretrizes para a proteção
dessas pessoas, em seu parágrafo segundo ele determina que a pessoa com
transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os
efeitos legais, tendo direito a todas as políticas de inclusão do país - entre elas, as
de Educação: “§ 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada
pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
A lei 12.764, a partir do seu artigo 3°, especifica uma série de direitos que
são inerentes às pessoas com transtorno de espectro autista, importante salientar
que muito destes já estavam elencados na Constituição da República e na legislação
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constitucional e agora na Lei 12.764 e na Lei 13.146/2015 (Estatuto da pessoa com
deficiência). In verbis:
Art. 3° São direitos da pessoa com transtorno do espectro
autista:
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I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre
desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção
integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
[...]
Na Constituição Federal, o legislador deixa evidente diversos artigos para
proteção das pessoas com deficiência. É possível em muitos artigos o cuidado da
constituinte na proteção e inserção destes no sistema de educação, no mercado de
trabalho, na garantia de direitos previdenciários, dentre outros. Nesse sentido o art.
208 e seus incisos III e IV:
Art. 208. O dever do estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
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IV - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
A Constituição vigente trata também sobre a educação no artigo 227, § 1º,
inciso II, dispõe que:
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
[...]
II-criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física,
sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
5
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação.
A Constituição Federal também garante no seu artigo 203 a habilitação, a
reabilitação e a integração de pessoas deficientes, e ainda garante um salário
mínimo mensal para quem não tiver como se manter ou ser mantido pela família.
O assunto educação também é abordado no Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei 8.069/90 (ECA). O artigo 54, diz que:
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
191

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

A proposição da inclusão educacional está no contexto brasileiro desde a
Constituição Federal de 1988 e surge de maneira explícita na década de 1990 por
causa dos movimentos, eventos e documentos legais em nível mundial sobre a
educação para todos, que inspiraram às legislações e as políticas públicas
educacionais do Brasil, para as pessoas com deficiências. Dessa forma, no ano de
2008, foi lançado a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de
Educação Inclusiva que traz inovações como o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) para os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (CNE, 2009).
Que foram definidos na Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE nº 4/2009 da seguinte forma:
Alunos com deficiência são aqueles que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou
sensorial [já os] alunos com transtornos globais do
desenvolvimento [são os que] apresentam um quadro de
alterações
no
desenvolvimento
neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com
autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Ret,
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos
invasivos sem outra especificação [e,os] alunos com altas
habilidades/superdotação [são] aqueles que apresentam um
potencial elevado e grande envolvimento com áreas de
conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual,
liderança, psicomotora, artes e criatividade (CNE, 2009, p. 1).
3.2 PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA
DESCUMPRIMENTO DA LEI

PARA

GESTOR

ESCOLAR

PELO

O art. 7 da Lei 12.764 prevê punições de caráter administrativo para o gestor
escolar ou autoridade competente que desaprova a matrícula de aluno com
transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. Poderá ser
punido por multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos. O desacordo do gestor
escolar ou autoridade competente à matrícula de pessoa com transtorno do
espectro autista não pode se consistir no simples fato da falta de vagas ou até
mesmo na falta de atendimento especializado, pois a jurisprudência tem entendido
que os motivos acima não são suficientes para os entes públicos se furtarem a
responsabilidade da educação inclusiva.
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As escolas costumam afirmar que existe um limite de vagas para alunos
especiais em cada turma, porém, não há fundamento legal que justifique tal
afirmação. De fato, a lei não impõe esse limite e a jurisprudência também não o
aceita. É o que se extrai de interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em 08 de novembro de 2017:
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APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA NA
MATRÍCULA DE CRIANÇA COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS – NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR SALA –
DANOS MORAIS VERIFICADOS - O Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/15) estabelece que a matrícula de
pessoas com deficiência é obrigatória pelas escolas
particulares e não limita o número de alunos nessas condições
por sala de aula; - As provas dos autos denotam que havia
vaga na turma de interesse da autora, mas não para uma
criança especial, pois já teriam atingido o número máximo de
2 alunos por turma; - Em que pese a discricionariedade
administrativa que a escola tem para pautar os seus
trabalhos, a recusa em matricular a criança especial na sua
turma não5 pode se pautar por um critério que não está
previsto legalmente. A Constituição Federal e as leis de
proteção à pessoa com deficiência são claras no sentido de
inclusão para garantir o direito básico de todos, a educação;
- Não há na lei em vigor qualquer limitação do número de
crianças com deficiência por sala de aula, a Escola ré sequer
comprovou nos autos que na turma de interesse da autora
havia outras duas crianças com deficiência – e também o grau
e tipo de deficiência – já matriculadas, - Dano Moral
configurado – R$20.000,00. RECURSO PROVIDO (TJSP - 30ª
Câmara de Direito Privado. Processo: Apelação 101603791.2014.8.26.0100. Relatora: Maria Lúcia Pizzotti. Julgado
em 08/11/2017) (Grifo nosso)
A suprema corte brasileira abordou sobre pessoas com deficiência no
ensino regular no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357.
Dessa forma, julgou constitucionais as normas do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/2015), no que discorre de a exigência das escolas privadas
acolherem pessoas com deficiência no ensino regular, bem como a adaptação
destes no ambiente escolar e prover as medidas de adaptação necessárias sem que
o ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas.
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3.3 ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO
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Por um longo tempo o indivíduo com Transtorno do Espectro autista
passou sem assistência, pois por não se enquadrarem como deficientes, não
poderiam assim ser amparados por alguns benefícios garantidos às pessoas que se
encaixavam neste perfil. Então, após muitos anos de lutas, foi promulgada em 27
de Dezembro de 2012 a Lei 12.764/12, a primeira a considerar o autista como uma
pessoa com deficiência.
Incluso nos direitos alcançados através da Lei nº 12.764/12 está o direito a
um acompanhante especializado em sala, para o aluno com TEA que demonstre
muita dificuldade de convívio social e conflito comportamental. No parágrafo único
do artigo 3º diz: “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno
do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do
inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado.” Este dispositivo em
destaque certamente é um grandioso passo para a educação inclusiva. Antes da Lei,
as pessoas com autismo não dispunham de legislação específica para que tivessem
os seus direitos de acesso à educação assegurados.
A Lei 13.146/2015 garante que alunos com autismo, ou outro transtorno
que exija tratamento especial, tenham acesso à escola. Além do mais, a instituição
deve fazer adaptações que favoreçam o desenvolvimento da criança ao espaço em
questão. E também o fornecimento de material gratuito, caso necessário.
A psicologia e a pedagogia em conjunto explicam o quanto a inclusão de
uma criança em meio distinto pode ser favorável. O ser humano, por ser social,
desenvolve-se em contato com outros indivíduos, dessa forma vai colaborando
para o desenvolvimento do autista, com a superação às suas dificuldades. Nesse
sentido a doutrina de Cesar Coll Salvador (2008) relata que:
Efetivamente, parece difícil colocar em dúvida que o ambiente
mais importante no desenvolvimento pessoal é o ambiente
humano e não o ambiente físico ou material. Isso não significa
afirmar que os objetos ou os estímulos físicos não sejam
importantes no comportamento ou no desenvolvimento
humano, mas que a relação que a crianças estabelecem com
os objetos encontra-se mediatizada, em grande parte, pela
intervenção dos adultos (às vezes de maneira direta, imediata,
e outras vezes de maneira indireta, mediada, como, por
exemplo, quando os adultos decidem quais objetos deixarão
ao alcance da criança e quais não); tal intervenção tem, em
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boa parte, um componente de caráter social e cultural (por
exemplo, os objetos que os adultos creem ser apropriados
para a criança e que deixam ao seu alcance variam de uma
cultura a outra e de momento histórico a outro). Por tudo isso,
parece aceitável sustentar que o desenvolvimento humano é
exercido em interação com um ambiente social organizado
culturalmente, e que dificilmente qualificaremos como
natural. (1999, p.111)
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Portanto, o acompanhante faz-se essencial dentro do contexto escolar
visando que atuará como um facilitador de relações entre a criança e os demais
alunos, não tirando o papel do professor que deve, juntamente com o
acompanhante, atuar no processo de desenvolvimento do aluno. O acompanhante
não pode ser visto como babá, o seu trabalho estará totalmente voltado à
independência da criança com TEA, para que ela, consequentemente no futuro,
alcance controlar suas emoções e realizar de forma mais fácil atividades do dia-adia.
Aos poucos, os Tribunais estão cada vez mais reconhecendo o direito a não
efetivação do direito à educação5 especial e inclusiva, conforme julgado abaixo:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MENOR PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO A
ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NO HORÁRIO
ESCOLAR. LEI 12.764/2012.I - O acesso à educação
especificamente dos portadores de deficiência física, o inciso
III do art. 208 da CF/88 estabeleceu que é dever do Estado
fornecer atendimento especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. II Dever do Estado de assegurar à pessoa com transtorno do
espectro autista a frequência a sistema educacional inclusivo,
com a presença de mediador, ou seja, será assegurado o
acompanhamento especializado visando facilitar o acesso à
educação, na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei
12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro. III - Sentença
confirmada em sede de reexame necessário.
Observa-se, conforme a decisão acima, que o acesso à educação
especificamente dos portadores de deficiência física, conforme estabelece o inciso
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III do art. 208 da CF/88 é de dever do Estado fornecer atendimento especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
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4.O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
De acordo com o novo norte da educação especial, as pessoas portadoras
de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, assim como altas
habilidades/superdotação devem ser matriculadas, simultaneamente, no ensino
regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), previsto no art. 208, III,
da Constituição Federal de 1988, que tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para
a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
De acordo o MEC considera-se público-alvo do AEE:
a. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
b. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento:
aqueles que apresentam um quadro de alterações no
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras.
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico,
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos
sem outra especificação.
c. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento
com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora,
artes e criatividade
Cada autista pode se comportar de uma forma diferente e cada um deles
recebe o diagnóstico num momento distinto.
É um verdadeiro desafio a inclusão de crianças com Autismo. O desinteresse
na interação social, as dificuldades na comunicação e a tendência em demonstrar
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desejos em situações desconectadas da realidade escolar, fazem com que o
processo de adaptação da criança na escola seja sempre de muito anseio.
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Existem inúmeros tipos de autismo, suas características podem variar
conforme essa variedade e, dessa forma, o processo de aprendizagem é
diferenciado para todos. Então, há necessidade de adaptação da atividade
pedagógica para cada aluno. Os autistas do tipo Aspergers, por exemplo, têm a
linguagem adequada, até sem defeitos; mas têm dificuldade de usar a linguagem
como meio de contato social.
Conforme diz Santo (2008, p.30), é de responsabilidade do professor a
atenção especial e a sensibilização dos alunos e dos envolvidos para saberem quem
são e como se comportam esses alunos autistas.
O ensino oferecido no atendimento educacional especializado é
necessariamente diferente do ensino escolar normal e não pode ser visto como um
reforço escolar. São exemplos de atendimento educacional especializado: o ensino
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código BRAILLE, a formação do aluno
na utilização de recursos de tecnologia assistiva, como a comunicação alternativa e
os recursos de acessibilidade ao5computador e outros.
Para o neurologista infantil Dr. Clay Brites (2016):
Devido à heterogeneidade do quadro, a escola deve estar
preparada para as mais diversas situações e para os mais
diferentes perfis de crianças com Autismo, sendo importante
adotar materiais e meios didáticos que permitam criar vínculo
da criança com a sala de aula e com as propostas de
estimulação. Muitas crianças com TEA não suportam barulhos,
vozes de humanos, mudanças de rotina, imposição de regras
e a identificação destes fatores estressores previnem e
permitem conforto para que ela continue frequentando a
escola sem maiores contratempos. Os professores devem
adaptar o currículo de acordo com a criança, sempre
direcionando o modelo para um foco mais individualizado.
Não raro, é essencial que a criança tenha um professor de
apoio individual e especializado aos seus cuidados, pois uma
das maiores dificuldades é condicionar esta criança a começar
e terminar atividades e tarefas com significado e finalidade.
4.1 AUMENTO DE MATRICULAS DE AUTISTAS NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
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De acordo o INEP o número de matrículas na educação especial chegou a
1,2 milhão em 2018, um aumento de 33,2% em relação a 2014. O maior número de
matrículas está no ensino fundamental, que concentra 70,9% das matrículas na
educação especial. Quando avalia o aumento no número de matrículas entre 2014
e 2018, repara-se que as matrículas no ensino médio são as que mais aumentaram,
foi de 101,3%.
O número de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) que estão
matriculados em classes comuns no Brasil aumentou 37,27%. Em 2017, 77.102
crianças e adolescentes com autismo estudavam na mesma sala que pessoas sem
deficiência. Esse índice subiu para 105.842 alunos em 2018.
O percentual de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento ou altas habilidades matriculados em classes comuns tem
aumentado gradualmente em todas as etapas do ensino. Com exceção da EJA,
todas as etapas da educação básica apresentam mais de 88,0% de alunos incluídos
em classes comuns em 2018.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se que educação é um direito de todos, inclusive assegurado na
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 205. Mas não é só um
direito de todos é dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
É também princípio Constitucional a isonomia, igualdade, é o que está
esculpido no artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza...
Nesse sentido é necessário observar que os que possuem algum tipo de
transtorno, também tem o mesmo direito a educação, ainda que uma educação
mais diferenciada que se adapte as necessidades dessas pessoas que possuem
transtorno, dos que não possuem nenhum tipo de transtorno ou deficiência.
Indo por está banda, e como é o objetivo deste trabalho, as pessoas com
autismo têm os mesmos direitos, previstos na Constituição Federal de 1988 e outras
leis do país, que são garantidos a todas as pessoas, também tem todos os direitos
previstos em leis específicas para pessoas com deficiência (Leis 7.853/89, 8.742/93,
8.899/94, 10.048/2000, 10.098/2000, entre outras) e bem como em normas
internacionais assinadas pelo Brasil.
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É indispensável o acesso à educação para uma criança autista, a fim de que
se torne mais independente, ainda que isto abranja várias investidas e esforços, e
ela mesmo assim não alcance a aprendizagem. A inserção do aluno autista na escola
regular foi uma mudança mundial de luta das pessoas com deficiências e seus
familiares na busca dos seus direitos e lugar na sociedade.
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De acordo o INEP o número de matrículas na educação especial chegou a
1,2 milhão em 2018, um aumento de 33,2% em relação a 2014. O maior número de
matrículas está no ensino fundamental, que concentra 70,9% das matrículas na
educação especial. Quando avalia o aumento no número de matrículas entre 2014
e 2018, repara-se que as matrículas no ensino médio são as que mais aumentaram,
foi de 101,3%.
O número de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) que estão
matriculados em classes comuns no Brasil aumentou 37,27%. Em 2017, 77.102
crianças e adolescentes com autismo estudavam na mesma sala que pessoas sem
deficiência. Esse índice subiu para 105.842 alunos em 2018.
O percentual de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento ou altas habilidades
matriculados em classes comuns tem
5
aumentado gradualmente em todas as etapas do ensino. Com exceção da EJA,
todas as etapas da educação básica apresentam mais de 88,0% de alunos incluídos
em classes comuns em 2018.
Nesse sentido, observa-se a necessidade e obrigatoriedade do gestor
público de criar políticas públicas inclusivas para alunos com deficiência. Essas
políticas devem incluir escolas preparadas e adaptadas para receber esses alunos,
professores treinados e capacitados e aumento de professores e/ou assistentes de
professores nessas turmas com alunos especiais.
Porém, o que se observa, é que muitos gestores, senão a maioria, não
possuem políticas públicas inclusivas para esses tipos de alunos e que o pretexto
mais usual dos professores, quando negam à inserção de alunos com necessidades
especiais na escola regular, é não estarem preparados ou estarem desprovidos para
essa ocupação, pois não são suficientes as capacitações oferecidas pelo poder
publico.
Deve-se observar que de acordo com o novo norte da educação especial,
as pessoas portadoras de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
assim como altas habilidades/superdotação devem ser matriculadas,
simultaneamente, no ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado
(AEE), previsto no art. 208, III, da Constituição Federal de 1988, que tem como
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função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas.
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Essas violações tenderiam a diminuir se as sanções previstas fossem
realmente aplicadas aos gestores e aos professores em caso de descumprimento
da norma.
Ainda se sabe que há muitas dificuldades para efetivação da educação
inclusiva e a garantia da dignidade da pessoa humana, mas com muita luta pode se
chegar à efetivação das normas e políticas públicas brasileiras.
Esta inclusão não deve ser responsabilidade apenas da escola, mas também
de toda comunidade escolar, familiares e sociedade civil, pois todos devem estar
abertos a receber estes alunos, e os professores precisam ser qualificados, onde
existe a necessidade de uma melhor estrutura, equipamentos treinamento,
melhores escolas e outros fatores que auxiliam na inclusão deste aluno com
transtorno.
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FEMININOS À LUZ DA OBRA PRISIONEIRAS DE
DRAUZIO VARELLA
VANESSA GOMES LEITE
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Orientadora
RESUMO: A obra Prisioneiras traz relatos de como foi à experiência na Penitenciária
Feminina da Capital de São Paulo do autor e médico Drauzio Varella. Tem como
objetivo analisar pela obra de Varella com um olhar crítico do sistema carcerário
brasileiro na perspectiva de problematizar a realidade das mulheres presas. O
método adotado para desenvolver a obra foi à revisão bibliográfica. Este é o terceiro
livro de uma série que se propõe a tornar visível o cotidiano do cárcere brasileiro
sob o olhar antropológico de alguém que viveu por quase trinta anos, como médico
voluntário tentando entender e atender as necessidades dos presos, esse trabalho
visa mostrar as condições degradantes dentro do sistema prisional feminino.
Drauzio Varella foi médico e ouvinte de muitas das mais de duas mil detentas que
ali cumprem suas penas. A trajetória das presidiárias, a dinâmica que se estabelece
entre elas e as especificidades do ambiente prisional feminino são alguns dos
grandes temas que compõem Prisioneiras, ao dar voz e individualidade a mulheres
esquecidas por grande parte da população e pelo Estado, o presente estudo
analisou as condições desumanizadora nas quais as presas se encontram e
identificou a violação dos direitos básicos, sendo estes garantidos por lei.
Palavras-chave: Prisioneiras, Sistema Penitenciário Feminino, Mulheres
ABSTRACT: The book Prisoners by author and Doctor Drauzio Varella reports on
the experience of having been in the Women's Penitentiary of the Capital of São
Paulo. The study aimed to analyze by Varela's work the reality of women prisoners,
with a critical look at the Brazilian prison system from the perspective of
problematizing this experience. The methodology adopted was the literature
review. This is the third book in a series that aims to make visible the daily life of
Brazilian prison, under the anthropological look of the volunteer doctor for almost
thirty years, who tried to understand and meet the needs of prisoners. This paper
aims to show the degrading conditions inside the female prison system. Drauzio
Varella was a doctor and a listener to many inmates, among the more than two
thousand inmates there. The book Prisoners presents among its themes the path of
the prisoners, the dynamics between them and the specificities of the female prison
environment, giving voice and individuality to these women forgotten by much of
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the population and the state. The study analyzed the dehumanizing condition in
which female prisoners find themselves and identified the violation of basic rights
guaranteed by law.
Keywords: Prisoners, Female Penitentiary System, Women
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Situações do cárcere feminino. 2.1. Perfis das mulheres
presas “Como foram parar ali? ”. 2.2. Superlotação. 2.3. Filhos do cárcere. 2.4. O
abandono das mulheres encarceradas. 2.5. A diferença de gênero entre o presídio
feminino e o presídio masculino. 2.6. Ressocialização. 3. Conclusão. Referências
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe uma reflexão sobre o tema à violação dos direitos
femininos na obra Prisioneiras de Drauzio Varella, desenvolvido em 2017, na
Penitenciária Feminina do Estado de São Paulo. O objetivo é indagar, com um olhar
crítico, o sistema carcerário feminino brasileiro, na perspectiva de problematizar a
realidade das mulheres encarceradas e a violação de seus direitos, que estão
ditados na lei e não tem aplicabilidade e efetividade.
5 visão crua de uma realidade pungente que a
O livro Prisioneiras é uma
sociedade brasileira prefere legar ao esquecimento. Numa proposta de narrativa
desnuda de prejulgamentos morais ou jurídicos Dráuzio é poético, a sensibilidade
com que trabalha o tema engrandece a obra. Dráuzio abre o livro com a frase: “seja
bem-vindo à casa das doidas, doutor” (VARELLA, 2017, p. 11). Essa curiosa recepção
feita pelo funcionário que lhe abriu o portão já antecipa os caminhos que levará o
leitor a uma viagem impactante.

Varela expõe que a situação é ainda mais grave para as presas grávidas e
para as que dão à luz no cárcere, vivendo em ambientes insalubres, sob a vigilância
constante e num contexto incompatível com um desenvolvimento afetivo. A falta
de políticas públicas afasta as mulheres então encarceradas a posteriormente ter
uma vida digna, elas continuam longe de casa sem prover o sustento e a educação
dos filhos.
Elas também são vítimas da violência institucional, da falta de estrutura e
cultura, na forma do patriarcalismo, também são perpetuadoras das violências que
as geraram. Esse ciclo inicia-se perante a ausência dos direitos sociais básicos, como
saúde, educação e moradia que que as impedem de ter direito à vida digna.
Através da análise da obra, teve-se o intuito de compreender melhor suas
narrativas acerca de seus mundos, percepções e experiências pessoais. Por fim, é
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possível identificar nos indivíduos submetidos ao cárcere no Brasil, sobretudo as
mulheres, a intensidade do seu abandono jurídico e familiar quando inseridas no
sistema penitenciário.
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2. SITUAÇÕES DO CÁRCERE FEMININO BRASILEIRO
Em termos internacionais, segundo o relatório do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – IPOFEN Mulheres (2018), realizado pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil é o
quarto país no mundo com maior número de pessoas presas. Tem menos presos
que os Estados Unidos, China e Rússia. O estado de São Paulo concentra 36% de
toda a população prisional feminina do país, com 15.104 mulheres presas.
As mais de 42 mil presidiárias brasileiras parecem seguir um perfil: 62% são
negras ou pardas; 45% possuem o ensino fundamental incompleto, sendo que
apenas 15% tiveram acesso ao ensino médio, 62% delas possuem como estado civil
solteira, 27% têm idade entre 18 e 24 anos, então se conclui que um número muito
expressivo da população carcerária feminina é representado por mulheres jovens,
63% são condenadas a penas de até oito anos; e 99% não têm diploma universitário,
estes são dados do IPOFEN Mulheres (2018).
As unidades prisionais que fazem parte desse levantamento revelaram que
há 27.029 vagas disponibilizadas para mulheres, compondo uma taxa de ocupação
de 156,7%13 e um déficit de 15.326 vagas, isso somente em relação às mulheres.
Ademais, esse levantamento ainda mostra que há um crescimento constante
na tipificação de crimes, a grande maioria praticou o crime de tráfico de drogas,
que corresponde a 62% das incidências penais pelas quais as mulheres privadas de
liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento em 2016, o que significa que
três em cada cinco mulheres que se encontram no sistema prisional respondem por
crimes ligados ao tráfico. Em segundo lugar, fica o crime de Roubo, com 11%
tipificado no artigo 157 do Código Penal e em terceiro lugar o crime de Furto
tipificado no artigo 155 do Código Penal.
O INFOPEN Mulheres (2018) apontou que a maior parte dos
estabelecimentos penais é destinada ao público masculino, esse número
corresponde a 74% das unidades prisionais destinadas aos homens e 7% ao público
feminino e outros 16% são caracterizados como mistos, isso significa que podem
contar com celas específicas para mulheres dentro de um estabelecimento
originalmente masculino, 90% das unidades mistas e 49% das exclusivamente
femininas foram consideradas inadequadas para gestantes encarceradas.
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A separação por gêneros dos estabelecimentos prisionais está prevista na Lei
de Execuções Penais – LEP, lei nº 7.210/84 e foi incorporada a Política Nacional de
Atenção as Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema
Prisional.
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Em um dos trechos da obra literária, o autor escuta as queixas de uma
senhora de 68 anos de idade, Dona Sebastiana, que foi presa por ser encontrado
pelos policiais, no forro do teto, três fuzis e uma metralhadora, no espaço que
alugara pelo preço de quinhentos reais por mês a dois rapazes da vizinhança. “– É
uma desumanidade. Não só comigo, que estou velha para passar frio, mas com
essas mocinhas, que tomam banho gelado naqueles dias, com cólica. ” (VARELLA,
2017, p. 24).
No presídio feminino da Capital de São Paulo, como demonstra a obra, as
presas tinham quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e
jantar, as refeições são feitas na própria cozinha da penitenciária.
2.1. Perfis das mulheres presas “Como foram parar ali”
As presas no país são na sua maioria jovens, pobres, negras, de baixa renda
5
e pouca escolaridade, além da superpopulação carcerária e as condições
degradantes dos presídios brasileiros, 45% das mulheres presas no Brasil em junho
de 2016 não haviam sido ainda julgadas e condenadas IPOFEN (2018).
Quanto às mulheres presidiárias, ainda é uma população de percentual
inferior à população carcerária masculina. A taxa de mulheres no cárcere no Brasil
aumentou, no período entre 2000 e 2006, em 656%, atingindo a marca de mais de
42 mil prisioneiras IPOFEN (2018), os principais motivos que levam as mulheres à
prisão são crimes relacionados ao tráfico de drogas (68%) e contra o patrimônio
(9%), como estelionato e roubo. Somente 7% das presas haviam cometido
homicídio ou latrocínio.
A maioria das presas é jovem, tem filhos, provém de classes populares de
baixo nível educacional. Além das características socioeconômicas desfavoráveis,
45% das mulheres presas no Brasil, em junho de 2016 não haviam sido ainda
julgadas e condenadas, de acordo com o IPOFEN (2018), e a maioria responde por
condutas menos gravosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como o
transporte de pequenas quantidades de drogas para o companheiro preso.
Como o autor menciona em um trecho do livro: “Um observador desavisado
ficaria revoltado com tamanha cegueira da Justiça. A julgar pelas histórias que as
mulheres contam, nenhuma é culpada de coisa alguma. ” (VARELLA, 2017, p. 30).
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O autor relata que ao escutar as histórias de como algumas de suas pacientes
foram parar naquele lugar, 99% dizem ser inocentes, muitas vítimas de parceiros,
que sequer sabiam das práticas de seus atos criminosos. Elas resumem suas
histórias com a conhecida frase: “Estava no lugar errado, com as pessoas erradas,
na hora errada” (VARELLA, 2017, p. 31).
Elas têm classificação própria para os diversos anos de penas, as de quatro
ou cinco anos são as chamadas “cadeia de poeta”, devido ao pouco tempo de
permanência no presídio, entre quatro e dez anos são as “cadeias de Matusalém”,
mais do que isso são chamadas de “patrimônio público”.
A não ser o caso de alguma que comete crimes, como o de homicídio, elas
descrevem os crimes que praticaram pelo número do artigo estabelecido no Código
penal, por motivos de vingança ou motivos passionais.
Uma delas destaca-se pelo interesse que o autor teve em sua história de vida:
apelido de “Negona”, cujo verdadeiro nome era Cristina Auxiliadora, era a mais
velha de quatro irmãos, presa nos termos do artigo 159, CP – extorsão mediante
seqüestro.
O pai de “Negona” morreu quando tinha apenas quatorze anos, teve que
virar chefe de família, sendo obrigada a trabalhar como faxineira junto com sua
mãe, que morreu quando tinha dezoito anos, aos vinte e um anos foi demitida,
como não tinha nenhuma qualificação profissional, mal terminara os estudos
básicos, procurou um primo de sua mãe que a persuadiu a entrar para o tráfico de
drogas, todas as suas irmãs completaram o ensino superior, tinham suas profissões,
filhos, constituíram um lar.
Até que a caçula de suas irmãs se envolveu em um conflito domiciliar, sendo
espancada pelo seu parceiro, que a traía constantemente, “Negona” recebeu uma
ligação informando que seu cunhado novamente voltara a trair sua irmã, foi até o
local e disparou cinco vezes, e esse foi o motivo de ter ido parar na Penitenciária,
ou seja, o que a levou para a prisão não foi o tráfico, mas o fato de não suportar vê
a irmã sendo maltratada.
Negona proibiu suas irmãs de a visitarem naquele local, ao final da conversa
diz que não se arrepende, e justifica a sua atitude com o falecido cunhado: “Quem
tem vários cunhados devia ter o direito de matar um. Só a partir do segundo seria
considerado crime. ” (VARELLA, 2017, p.37).
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Foi extremamente importante dar voz a essas mulheres contando as suas
versões e os motivos que a levaram a estar naquele local, suas percepções sobre as
diversas formas de violência e resistência, fazendo parte deste difícil desafio. Neste
contexto o livro por fim, evidencia as sobrecargas do sistema prisional, as
percepções sobre seus direitos e como as detentas se organizam em torno das
normas oficiais, extralegais e disciplinares
2.2. Superlotação
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Em pesquisa realizada pela Pastoral Carcerária em 2017, em menos de 15
anos, a taxa de mulheres presas aumentou mais de 500%. No ano 2000 havia menos
de seis mil mulheres atrás das grades, em 2014 essa população passou dos 37 mil.
A média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%.
Esse salto se deu, sobretudo, pela nova legislação de drogas (a nova lei
determina quem é traficante e quem é usuário, onde o traficante é submetido a
transação penal, com pena mínima de cinco anos e o usuário é encaminhado
apenas ao juizado especial), e está diretamente relacionado ao motivo pelo qual as
mulheres estão sendo presas, quando a nova lei entrou em vigor em 2006, hoje
abrangendo 68% das mulheres presas
no Brasil.
5
De acordo com o levantamento realizado pelo IPOFEN Mulheres (2018) a
taxa de ocupação dos presídios femininos no Brasil corresponde a 156,7%, dados
registrados em junho de 2016, onde em um espaço destinado a 10 mulheres
encontram-se 16, ou seja, fica evidente a superlotação carcerária feminina. O déficit
do sistema penitenciário feminino pode chegar a 368 mil vagas.
“Se consideramos o déficit total de vagas no País, que chega a 368 mil vagas,
observamos que as unidades masculinas respondem por 80% deste déficit,
enquanto as unidades femininas somam apenas 2% do déficit total no sistema
prisional” (IPOFEN Mulheres, 2018).
2.3. Filhos Do Cárcere
Segundo pesquisa do IPOFEN Mulheres (2018) 74% das mulheres privadas
de liberdade são mães, esse número em comparação aos homens presos, é bem
maior. Os homens, 53% deles, declararam não ter filhos. A maioria das
penitenciárias não é adequada às necessidades femininas, no caso de acesso à
saúde de modo geral, os espaços destinados às mães e seus filhos não são próprios
No Brasil, as mulheres em situação carcerária têm sua vulnerabilidade
aumentada em razão de obstruções ao acesso a serviços legais, de saúde e social,
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além das degradantes condições ambientais carcerárias, sendo essa situação
estendida aos seus filhos, fazendo com que seja reproduzido um círculo vicioso de
violações de direitos humanos.
O autor, médico infectologista, acompanhou como poucos, desde 1989, o
cotidiano do interior das cadeias paulistas, femininas e masculinas, o advento do
crack, o surgimento do Primeiro Comando da Capital - PCC, sua crescente
organização e domínio no interior dos presídios. Assim, ele mostra que conhecer
mais sobre a população carcerária no Brasil é relevante.
A capacidade do autor em descrever, expressar e compreender tal universo
de forma participante é um privilégio que talvez nenhum pesquisador no Brasil
tenha tido. As presas que chegam às penitenciárias grávidas ou as que engravidam
nas visitas íntimas somente são liberadas para sair da cadeia apenas para dar à luz.
Quando voltam da maternidade com o bebê, onde este somente
permanecerá aos cuidados da mãe durante o período de amamentação exclusiva
do leite materno (seis meses), nas celas de uma ala especial, tem o básico para o
bebê, berço, mamadeira e fraldas. Transcorrido esse prazo, a criança é levada por
um familiar que se responsabilize ou por uma assistente social que o deixará sob a
guarda do Conselho Tutelar, essa é uma experiência especialmente dolorosa.
Antes de Drauzio chegar à penitenciária, as mães ficavam com seus filhos por
apenas dois meses, ou seja, eram contrárias as diretrizes do Ministério da Saúde,
que recomenda o período de seis meses de amamentação exclusiva. Somente
depois a justiça considerou esse prazo de seis meses, considerando ser uma
injustiça punir a criança, onde a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado,
assim dispõe o artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal.
§ 45º- 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; (BRASIL, CF, 1988)
Umas em cada três mulheres grávidas em presídios do país foram obrigadas
a usar algemas na internação para o parto, e mais da metade teve menos consultas
de pré-natal do que o recomendado. Drauzio relata em uma de suas passagens no
livro: “A mulher, ao contrário, sabe que é insubstituível e que a perda do convívio
com as crianças, ainda que temporária, é irreparável...” (VARELLA, 2017, p.45).
208

www.conteudojuridico.com.br

Dados que fazem parte de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
sobre o perfil da população feminina encarcerada, mostram que uma entre três
mulheres quando vão dar à luz, são algemadas e mais da metade das presas
grávidas tiveram menos consultas de pré-natal do que o recomendado.
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Em um estudo realizado pela Fiocruz (2017), com o título Mulher presa
grávida no filme Nascer nas Prisões, dirigido por Bia Fioretti expõe que: “O acesso
à assistência pré-natal foi inadequado para 36% das mães. Durante o período de
hospitalização, 15% afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, seja verbal,
psicológica ou física. Ainda segundo a pesquisa, 32% das grávidas presas não
fizeram teste de sífilis e 4,6% das crianças nasceram com a forma congênita da
doença”.
Maria do Carmo Leal, uma das coordenadoras da pesquisa e integrante da
Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, revela que as condições da atenção à
gestação e ao parto para as mães encarceradas no Sistema Único de Saúde são
piores que as dadas às mães que não estão presas.
A Constituição Federal de 1988 traz no seu corpo de leis e princípios,
garantias e direitos às mulheres5encarceradas, de acordo com o Artigo 5º, incisos
L: às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação.
Inclui expressamente o dever de proteção à maternidade, no art. 6º, caput e
a assistência gratuita à criança até seis anos de idade em creches e pré-escolas art.
7º, inciso XXV, como direitos sociais. A proteção da maternidade é reiterada como
um direito previdenciário e de assistência social no art. 201, inciso III, e art. 203,
inciso I, assegurando-se, amplo direito à saúde, com acesso universal igualitário às
ações e aos serviços de saúde no art. 196.
E à criança são resguardados, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à
saúde, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, a salvo de
qualquer negligência, violência, crueldade ou opressão, como dispõe o art. 227, CF.
A Lei de Execução Penal - LEP, Lei n° 7.210/84 e pelo Código de Processo
Penal - CPP, Decreto-Lei n. 3.689/41, preveem acompanhamento médico à mulher
e ao recém-nascido; obrigatoriedade de berçário com tempo mínimo de
amamentação de seis meses; seção para gestante e parturiente, com creche para
filhos desamparados maiores de seis meses e menores de sete anos; regime aberto
domiciliar para condenada gestante ou com filho menor ou, ainda, deficiente físico
ou mental; bem como prisão domiciliar como medida cautelar.
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No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n.
8.069/90, modificado pela Lei n. 12.962/14, determina a impossibilidade da perda
do poder familiar pela condenação criminal, exceto no caso de condenação por
crime doloso sujeito à reclusão contra o próprio filho, garantindo o direito à
convivência familiar, à assistência social.
Adriana Anselmo, foi condenada a 25 anos em duas ações penais por
lavagem de dinheiro e organização criminosa e, em dezembro de 2016, enviada à
prisão de segurança máxima Bangu para aguardar julgamento, conhecida como a
mulher do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Sergio Cabral, recebeu o
deferimento da prisão domiciliar para cuidar dos filhos de 11 e 14 anos, esse caso
é considerado uma exceção da maior parte do que acontece com o processo das
mulheres presas.
Luislinda Valois, Ministra dos Direitos Humanos na época, pediu que o STF
concedesse o mesmo benefício a todas as mães que se encontrava na mesma
condição de Adriana, sua solicitação não obteve êxito. Não consta no Ministério da
Justiça os dados de quantas presas são mães. Mas em fevereiro de 2018, a Segunda
Turma do STF concedeu um habeas corpus coletivo autorizando a substituição da
prisão preventiva por domiciliar de presas gestantes ou mães de crianças de até 12
anos. A decisão deveria ter sido aplicada em até 60 dias pelos tribunais federais e
estaduais. Tal pedido foi feito por um Coletivo de Advogados em Direitos Humanos.
Essa concessão se deu com base no que estabelece a Lei n° 12.257 de 2016,
a Lei da Prisão Domiciliar e nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal:
Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do
indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela
ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
(...)
IV - Gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos;
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VI - Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído
pela Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).
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A inclusão desse artigo se deu graças a: “Regras das Nações Unidas para o
tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para
mulheres infratoras (Regras de Bangkok) ”, cujo Brasil é signatário, de acordo com
o Conjur (2017), que são um conjunto de diretrizes que impulsiona sentenças penais
alternativas para mulheres em todo o mundo com o objetivo de minimizar o
impacto dessas prisões na sociedade.
Mesmo com esse conjunto de diretrizes, ainda fica a entendimento do juiz a
concessão da Prisão Domiciliar, onde estabelecem critérios, assim seu advogado ou
Defensor precisa provar que o convívio com o filho é necessário para a proteção
única e exclusivamente da criança.
5

O principal objetivo dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal a
proteção das mulheres, especialmente as pertencentes às minorias, que dependem
da Defensoria Pública, que não consegue acompanhar com frequência os processos
das mães presas devido a grande demanda de casos. Assim os mencionados artigos
têm como propósito dar condições às mães presas de responder ação penal ou
cumprir suas penas, se condenadas, com dignidade, ao lado de seus filhos que
precisam de seu aparo materno, a fim de evitar que sejam separados de suas mães
e as consequências nocivas, físicas e psicológicas que o fato poderá resultar. “Isolar
a mulher na cadeia por anos consecutivos causa distúrbios de comportamento,
transtornos psiquiátricos e dificulta a ressocialização”. (VARELLA, 2017, p. 39).
2.4. O abandono das mulheres encarceradas
O autor inicia um capítulo com o título de Solidão, trazendo a seguinte
afirmação: “De todo os tormentos do cárcere, o abandono é o que mais aflige as
detentas. Cumprem suas penas esquecidas pelos familiares, amigos, maridos,
namorados e até pelos filhos” (VARELLA, 2017, p. 38).
Isso só serve para reafirmar que os homens enquanto estiverem presos irão
receber todo suporte familiar, com a certeza de que jamais serão esquecidos. “A
sociedade é capaz de encarar com alguma complacência a prisão de um parente
homem, mas a da mulher envergonha a família inteira” (VARELLA, 2017, p. 38).
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Diferentemente do que é visto fora dos presídios masculinos, com suas filas
quilométricas, mulheres e homens que viram a noite ou amanhecem o dia
carregando sacolas enormes cheias de alimentos, não são vistas as mesmas cenas
nas portas dos presídios femininos, um fato de suma importância, pois isso retrata
a diferença de gêneros até mesmo entre pessoas presas.
Ao mesmo tempo que se emancipam, as presidiárias sofrem
a estigmatização por não representarem o papel sexual e de
gênero esperado pela mulher no patriarcado. Isto porque, a
mulher criminosa acaba sendo punida e estigmatizada
socialmente pelo mesmo sistema que a gerou, em virtude de
desconstruir o imaginário social da mulher dócil e passiva.
(DARÉ, 2018, p. 07)
Sem dúvidas o abandono é o que mais penaliza, aflige e atormenta as
detentas, que são esquecidas pela família, companheiros e filhos, onde é
compreensível a prisão de um homem, mas de uma mulher, é um absurdo que
envergonha e frustra de forma imperdoável a família, insuportável pelos dogmas
impostos pela sociedade.
De localização próxima ou longínqua, as mulheres são esquecidas no cárcere,
as visitas são extremamente importantes para a manutenção dos vínculos afetivos
com seus companheiros e com a família. Privar a mulher de receber visitas pode
causar transtornos psiquiátricos e dificulta a ressocialização.
Durante as datas comemorativas, as cadeias masculinas, chegam a dobrar o
número de visitas, já os presídios femininos não passam dos números que
costumam receber. O exemplo do Natal, as detentas confraternizam entre si,
enfeitam suas celas com pinturas, papeis coloridos, isso tudo para amenizar a falta
que sentem do convívio familiar. “É comovente o brilho no olhar das mulheres
quando elas veem a chegada dos filhos” (VARELLA, 2017, p. 40).
Quando ocorrem as transferências de presas de outros presídios, ou quando
iniciam sua entrada no sistema, na primeira semana recebem visitas, mas com o
decorrer do tempo essas visitas já não têm mais essa habitualidade. “Maridos e
namorados são os primeiros a ignorá-las. Não aparecem, não escrevem nem
atendem telefonemas quando desconfiam que a ligação clandestina vem do
presídio. Não hesitam em abandonar mesmo aquelas que foram presas por ajudálos...” (VARELLA, 2017, p. 41).
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O contrário não ocorre, ou se acontece são raros os casos, as namoradas ou
companheiras dificilmente os abandonam, se as mulheres abandonarem seus
companheiros ou ingressarem em outro relacionamento, correm risco de violência
ou de morte.
2.5. A diferença de gênero entre o presídio feminino e o presídio masculino
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O tema foi abordado pelo Livro Prisioneiras, do Autor e médico Drauzio
Varella, que depois da implosão do presídio Carandiru, onde atendeu a população
carcerária masculina de mais de 7 mil homens, durante aproximadamente 10 anos,
passou no ano de 2006 a cuidar da população carcerária feminina com mais de 2
mil mulheres, onde até à escrita do livro se passaram onze anos, na Penitenciária
Feminina do Estado de São Paulo.
No convívio com as presas teve o desafio de diagnosticar problemas
totalmente diferentes dos enfrentados pelos homens.
“Os problemas de saúde eram muito diferentes daqueles que
eu havia enfrentado nas prisões masculinas. Em vez das
feridas mal cicatrizadas, sarna, furúnculos, tuberculose,
5
micoses e as infecções respiratórias dos homens, elas se
queixavam de cefaléia, dores na coluna, depressão, crises de
pânico,
afecções
ginecológicas,
acne,
obesidade,
irregularidades menstruais, hipertensão arterial, diabetes,
suspeita de gravidez” (VARELLA, 2017, p. 13).
Há uma semelhança marcante entre os detentos e as detentas, são as leis da
prisão, por exemplo: em cadeia de homem ou de mulher, não se pode delatar o
companheiro ou a companheira. Hoje, o crime organizado, representado pela
hegemonia da facção Primeiro Comando da Capital – PCC impõe a lei de não
agressão, nas cadeias dos dois gêneros. Não pode ter briga, não pode ter gritaria,
não pode ofender.
Os homens são mais rígidos no que tange ao respeito e obediência das
regras impostas por seus superiores hierárquicos, do que as mulheres, que são mais
descontroladas ou menos rígidas. Talvez porque as mulheres têm tendência a olhar
pelo lado da emoção, que para o homem, é considerada uma fraqueza.
Marise uma das presas atendidas pelo médico, se apresentava como a líder
da cadeia, ligada ao PCC, condenada a 26 anos por causa de dois sequestros além
de outros crimes, recebia ordens para manter o presídio em paz: “Cadeia foi feita
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pra homem, doutor, mulher não tem procedimento. Aqui elas brigam até por um
lugar no varal pra pendurar a calcinha” (VARELLA, 2017, p. 16).
Em uma entrevista dada ao Jornal O Globo, Drauzio revela como essa facção
consegue controlar os presídios, “O PCC é uma hegemonia nas cadeias paulistas,
são raras as que eles não dominam. Estão em mais de 90% delas — as cadeias
femininas são 100% controladas pela facção. Eles impõem essa regra e elas seguem
em paz. ” Revela Drauzio na entrevista, dada em 14 de maio de 2017, ano em que
lançou seu livro.
Revela ainda na mesma entrevista que a bandidagem consegue dar
segurança que o Estado é absolutamente incapaz de promover, nem aos presos,
nem aos que vivem sua rotina normalmente. Quando você prende alguém, esta
pessoa fica legalmente sob tutela do Estado, que não está conseguindo exercê-la.
Aí, vem o crime organizado e diz: “Deixa com a gente que nós resolvemos”. É a
falência do Estado.
Além das diferenças no interior das cadeias masculinas e femininas, há ainda
na forma de tratamento e amparo da família, amigos e companheiros. Ao longo dos
anos em que trabalhou no presídio feminino, nunca viu alguém passar à noite na
frente da penitenciária à espera do horário de visitas, nos presídios femininos as
filas são pequenas, contém mais mulheres e crianças do que homens, estes quando
vão são mais velhos, supostamente são avôs das presas.
“Em datas comemorativas como Dia das Mães, dos Pais ou Natal, chegavam
a entrar de 10 mil a 15 mil visitantes na cadeia” (VARELLA, 2017, p. 39).
“Vi casos de irmãos detidos por tráfico, em que a mãe viajava horas para
visitar o filho preso no interior do estado, mas não se dava ao trabalho de pegar o
metrô para ir ver a filha na Penitenciária da Capital” (VARELLA, 2017, p. 41).
As mulheres presas somente conseguiram acesso ao Programa de Visitas
Íntimas em 2002, onde a implantação feita nos presídios masculinos já havia sido
realizada a quase vinte anos antes. Mesmo assim, menos de 10% da população
carcerária feminina recebia visitas íntimas na Penitenciária Feminina da Capital de
São Paulo. Poucos entendem que esse tipo de visita serve para manter o vínculo
afetivo com seus parceiros e prevenir a degradação da família.
2.6. Ressocialização
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Durante a entrevista para o Jornal O Globo (2017), Drauzio revela que as
presas reeducadas são aquelas que sofreram muito na cadeia, e durante o seu
tempo de permanência querem mudar de rumo, não querendo retornar ao sistema
carcerário e passar por aquilo de novo. O percentual de recuperação é mínimo,
muitas vezes pelo fato de que o retorno dessa mulher para a convivência em
sociedade, vem acompanhado da constatação que tudo agora é diferente.
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A própria sociedade julga e discrimina a mulher presa, por considerarem
inadmissível uma mulher ser presa, não dando oportunidade para ela de correr atrás
do tempo perdido enquanto estava presa e ociosa, assim muitas não têm
oportunidade se seguir em frente, como mostra essa passagem do livro: “Na
verdade, a mesma sociedade que se queixa da vida ociosa dos presidiários e dos
custos do sistema lhes nega acesso ao trabalho” (VARELLA, 2017, p. 79).
O autor expõe a importância do acesso a oportunidades que reduzam o
impacto do tempo exclusa da sociedade. Trabalhar é configurado como uma
oportunidade de inserção efetiva na sociedade e também uma chance de se
reconstruir.
O que poucos
sabem é que o trabalho constitui uma das
5
principais aspirações da massa carcerária, menos por amor a
ele do que por razões fáceis de compreender: além de
combater a ociosidade das horas, dos meses e anos que se
arrastem – um dos flagelos mais angustiantes da vida
carcerária -, a cada três dias trabalhados descontam um da
pena a cumprir (VARELLA, 2017, p. 78).
Dessa forma determina o Artigo 126, da Lei de Execução Penal – LEP, que
trata da Remissão de Pena, onde há essa possibilidade de remir pelo trabalho ou
pelo estudo. Como se pode observar, aplicação da referida norma pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a luz da jurisprudência pátria:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU REMISSÃO DA PENA PELO ESTUDO CUMULAÇÃO REMISSÃO PELO TRABALHO E PELO ESTUDO POSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTA EM
LEI (ART. 126, § 3º, LEP) - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a
redação atual conferida ao art. 126, § 3.º, da LEP, pela Lei n.º
12.433/2011, é possível ao reeducando remir a reprimenda de
forma concomitante, pelo trabalho e estudo. 2. Restando
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comprovado que a jornada de trabalho é compatível com o
horário de estudo, a reprimenda deve ser remida pelas duas
atividades.
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(TJ-MG - AGEPN: 10016150093967001 MG, Relator: Beatriz
Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de
Publicação: 30/08/2019)
Essa decisão caberá ao Juiz de execução, do caso, conforme prevê o Artigo
66, da LEP:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)III - decidir sobre: (...) c) detração e remição da pena;
Dessa forma o preso tem a possibilidade de diminuir o tempo de
cumprimento de pena, e de ter um grau de instrução educacional, visando ter mais
oportunidades na sua vida fora do presídio, dando sentido a ressocialização. Esse
instituto tem como finalidade principal evitar a ociosidade dos presos e estimular a
produção humana, e vem corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, na
Súmula 562, quando entende: É possível a remição de parte do tempo de execução
da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha
atividade laborativa, ainda que extramuros.
Para que o preso tenha esse direito de remir, deverá a sua pena ser cumprida
em regime fechado ou semiaberto, por merecimento e pela ausência de falta
grave. A cada três dias de trabalho, com jornada entre 6 e 8 horas, exceto domingos
e feriados ou 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.
Há falta de incentivo do Estado para implementação dessas empresas nos
presídios, com a finalidade de utilizar o trabalho das presas, elas ficam impedidas
de receber esse benefício, acaba que o Estado não ajuda a conquistar o benefício
que está disposto no artigo 126, da LEP. No caso de a mulher presa fazer hora extra,
esta não será computada, para fins de remissão, mas há possibilidade de remissão
pelo estudo a distancia. Também há a possibilidade de cumular trabalho e estudo,
desde que os horários sejam compatíveis.
A diminuição é de 1/3 do tempo para o caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Nos casos de
serem presas pelo cometimento de crimes hediondos, também será possível a
aplicação da remissão.
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A importância de que portas sejam abertas para este grupo social abordado
por este estudo representa um avanço na reconstrução destas mulheres como
cidadãs. Enquanto a sociedade se conformar em apenas recolher estas mulheres,
para que cumpram suas penas na invisibilidade, possivelmente apenas estará
colaborando para um retorno a uma situação de ainda mais exclusão, dos seus
direitos sociais. “Além desses entraves, é preciso lembrar que não há possibilidade
de trabalho sem oferta de emprego. Quantos empresários estão dispostos a
contratar operários que prestam serviços no interior das prisões? Quantos julgam
que a imagem da empresa seria prejudicada? ” (VARELLA, 2017, p. 79).
O livro relata como funciona o gerenciamento dos trabalhos internos e
externos no presídio feminino: “Na Penitenciária Feminina, de uma forma ou de
outra todas as mulheres trabalham: cerca de 40% se encarregavam dos serviços
internos, enquanto as demais trabalham nas oficinas das empresas instaladas na
parte externa, entre os pavilhões e as muralhas” (VARELLA, 2017, p. 79). E traz relatos
de como são feitos esses trabalhos, qual o tipo e como são divididos:
“As atividades são sempre manuais: elas empacotam enfeites,
pratos e talheres para festas, encapam botões, fabricam
relógios para
5 hidrômetro, sacolas para lojas e produtos de
beleza, espelhos retrovisores, roupas, varais, elásticos para
cabelo, caixas de óculos, chinelos, torneiras e conexões
plásticas e equipos de soro para uso médico” (VARELLA, 2017,
p. 80).
A atividade laborativa tem horário fixo para começar, junto com suas pausas
e o horário de finalização do dia de trabalho:
“A jornada começa às oito da manhã, é interrompida entre
11h40 e uma da tarde para o almoço e termina às 16h40,
quando elas regressam ao pavilhão para o jantar, a tranca e a
contagem noturna. Durante o expediente são liberadas
apenas para ir ao banheiro, ao médico ou para atender a
intimações judiciais” (VARELLA, 2017, p. 81).
Devido a sua passagem pela penitenciária feminina, muitas delas não têm
como se sustentar, não conseguem trabalhos, e não são oferecidas a elas, condições
necessárias para conseguir ter uma nova vida digna, com isso, elas acabam
retornando para o crime. Somente soltar o preso, achando que ele está pronto para
seguir uma nova vida, sem oportunidade é uma ilusão.
Segundo a Lei de Execução Penal nos seus Art. 10 e 11:
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Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade.Parágrafo único. A assistência
estende-se ao egresso.
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Art. 11. A assistência será: I - material; II - à saúde; III -jurídica;
IV - educacional; V - social; VI - religiosa.
Assim, Estado é obrigado a disponibilizar assistência educacional a pessoas
privadas de liberdade, ao invés das presas ficarem ociosas nos presídios femininos,
deveria o Estado fornecer meios para que ao saírem sejam capazes de se sustentar
por meios legais, promovendo cursos profissionalizantes, educação básica, pois
muitas não tem o ensino básico completo, para que essas mulheres
tenham condições de ingressar no mercado de trabalho e não recorram ao tráfico,
ou a prática de outros crimes como fonte de renda.
Assim que começam a trabalhar, passam seis meses em
observação, no decorrer dos quais recebem salário que
variam de trezentos a quatrocentos reais, por produtividade.
Encerrado esse período, são contratadas por um salário
mínimo mensal. Estão isentas dos impostos e das taxas
sindicais a que ficam sujeitos todos os trabalhadores, mas
sofrem um desconto de 10%, que ficará retido numa
poupança para quando ganharem a liberdade, e outro de
22%, a título de MOI (mão de obra indireta), a ser dividido
com as companheiras que exercem atividade internas em
setores como faxina, manutenção, elétrica, saúde, judiciário,
assistência social, requisição e distribuição da boia (VARELLA,
2017, p. 81).
A melhor forma de garantir que essas mulheres não retornem ao presídio, é
proporcionando dentro do próprio presídio, estudo, trabalho, ou alguma outra
ocupação, com a garantia de que ao sair estará se possível, minimamente
qualificada para trabalhar e com isso garantir sua sobrevivência e de sua família por
meios legais.
3. CONCLUSÃO
Conclui-se que nos presídios femininos e masculinos ocorre a violação de
direitos básicos, principalmente com relação à dignidade da pessoa humana. Falta
política de ressocialização, política voltada para a saúde da mulher a garantia para
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as mulheres terem o direito de conviver mais com seus filhos e família, e também é
preciso que se acabe com esse dogma de que mulher não pode cometer crime,
especialmente pelo conceito que a sociedade tem que mulher ainda é o sexo frágil.
É importante a mudança legislativa, para incluir normas que integrem o
máximo possível à mulher presa na sociedade, afinal quando saírem elas irão voltar
para o convívio social, onde mesmo presas elas não deixam de fazer parte dela,
apenas passam por um período de privação de liberdade.
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O poder judiciário já sofre com a superlotação de processos, onde há falta
de servidores e auxiliares para dar um andamento mais célere à justiça. Não seria
necessário deixar presas abarrotando o sistema penitenciário, que cometeram
crimes de menor potencial ofensivo, cujos crimes não foram praticados com
violência, colocar em prática a aplicação das penas alternativas, em relação às
mulheres grávidas e com filhos ainda dependentes da mãe, aplicar a dosimetria da
pena nos casos em que as mulheres são participes de seus companheiros,
individualizando a sua culpa no crime.
Reforça-se que mesmo nos presídios femininos ainda existe a cultura do
patriarcalismo e do machismo,5 onde os comandos e regras dentro deles são
impostos por homens, que elas devem obedecer como se fossem inferiores a eles,
ou até mesmo afirmando a suposta incapacidade de a mulher estar no controle de
sua vida, sempre superiores a elas, com isso existe uma dominação masculina até
mesmo dentro dos presídios femininos.
A privação de direitos dessas mulheres, em relação ao gênero feminino e aos
dogmas da sociedade após o cárcere, faz com que essas ex-presidiárias ainda
continuem sendo abandonadas, tanto pelo Estado, tanto pela sociedade, que as
excluem e as impedem de ter uma oportunidade a vidas melhores e proporcionar
isso aos seus filhos. Enquanto na cadeia surgem oportunidades de tralho e estudo,
do lado de fora essa oportunidade some.
Leis tornaram obrigatória a contratação de um percentual de pessoas com
deficiência, porque não tornarem obrigatório dar a chance de uma mulher
conseguir se inserir no mercado de trabalho? As políticas públicas devem insistir
nessa inclusão, mesmo que forçada.
O estado deve levar em consideração o que seria mais vantajoso para ele e
para a sociedade, investir em presídios ou na ressocialização dessas mulheres
presas? Provavelmente seria investir em políticas que prevenisse o retorno dessas
mulheres à cadeia.
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RESUMO: O presente artigo aborda brevemente o surgimento do Estado em
contraste ao estado de natureza do homem. Discorre acerca das três fases históricas
da Responsabilidade civil do estado: a irresponsabilidade estatal, a responsabilidade
pelos atos de gestão, e as responsabilidades subjetiva e objetiva, bem como as
teorias criadas. Apresenta o fenômeno do assédio moral no âmbito da
Administração Pública, explica de que forma os comportamentos praticados pelos
agentes públicos podem ser caracterizados como assédio moral, demonstra como
os danos causados pelo assédio moral ofendem as bases principiológica e
normativa que regem a Administração Pública. Assédio moral é um comportamento
ofensivo direcionado a um indivíduo com o propósito de humilhar, debochar e
manter-se sempre em posição superior. O principal objetivo do trabalho é
esclarecer como o ordenamento jurídico brasileiro, magistrados e juristas lidam
com a possibilidade de o ofendido poder ajuizar a ação de indenização diretamente
contra o agente público causador do dano. Nesse sentido, não obstante a batalha
travada entre o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Doutrina,
concluiu-se que poderá haver chance de a vítima escolher contra quem será
proposta a ação, se contra o Estado, agente público, ou contra ambos, baseado nos
precedentes do STJ e no entendimento majoritário da Doutrina. Entretanto, o STF
possui jurisprudência pacífica no sentido de que apenas a Fazenda Pública
responde pelos danos causados por seus agentes.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria geral do Estado. Responsabilidade civil do Estado.
Assédio moral. Agentes públicos.
ABSTRACT: This article briefly addresses the emergence of the state in contrast to
the state of nature of man. It discusses the three historical phases of state civil
liability: state irresponsibility, responsibility for management acts, and subjective
and objective responsibilities, as well as the theories created. It presents the
phenomenon of bullying within the Public Administration, explains how the
behaviors practiced by public agents can be characterized as bullying, and
demonstrates how the damage caused by bullying offends the principled and
normative basis governing Public Administration. Bullying is offensive behavior
directed at an individual for the purpose of humiliating, mocking and always
remaining in a superior position. The main objective of the paper is to clarify how
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the Brazilian legal system, magistrates and jurists deal with the possibility that the
offended person can file an action for damages directly against the public agent
causing the damage. In this sense, despite the battle between the Federal Supreme
Court, the Superior Court of Justice and the Doctrine, it was concluded that there
may be a chance for the victim to choose against whom the action will be brought,
whether against the State, public agent, or both. , based on the precedents of the
STJ and the majority understanding of the Doctrine. However, the Supreme Court
has peaceful jurisprudence that only the Public Treasury is liable for damages
caused by its agents.
KEYWORDS: General Theory of the State. State civil liability. Bullying. Public agents.
SUMÁRIO: Introdução. 1. O paradigma do estado de direito enquanto fundamento
para a responsabilização extracontratual do estado por dano. 2. A responsabilidade
extracontratual do Estado por danos causados a particular. 3. O assédio moral no
âmbito da administração pública como tipo de dano. 4. A responsabilidade direta
do agente público causador do dano: um caminho processual possível.
Considerações Finais. Referências.
INTRODUÇÃO

5

Este trabalho possui o escopo de tratar sobre o assédio moral praticado no
âmbito da Administração Pública e a responsabilidade civil do Estado pelos danos
gerados em decorrência da conduta praticada pelos agentes públicos. Para isso,
faz-se necessário discorrer sobre a origem do Estado e as fases históricas sobre a
responsabilidade civil.
Além disso, será abordado sobre os mecanismos disponíveis no
ordenamento jurídico brasileiro capazes de prevenir e reprimir a prática do assédio
moral; acerca da natureza jurídica, isto é, se a conduta está positivada em algum
ato normativo e de que forma esse comportamento ofende as bases principiológica
e normativa do Direito.
A problemática que se invoca e se debruça é sobre a possibilidade de a
vítima dos danos praticados por agentes públicos, incluindo o assédio moral,
ajuizar a ação de indenização diretamente contra o agente público causador do
dano, a despeito de a regra constitucional prevista no artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil estabelecer que o Estado, bem como as
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem
objetivamente pelos danos que seus agentes vierem a praticar, assegurado o
direito de ação de regresso contra o agente causador do dano, com o ônus de
se comprovar a culpa, haja vista que a responsabilidade, nesse caso, é subjetiva.
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Cabe ressaltar que matéria não é pacífica na Doutrina e nem na
jurisprudência dos Tribunais.
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1 O PARADIGMA DO ESTADO DE DIREITO ENQUANTO FUNDAMENTO PARA
A RESPONSABILIZAÇÃO EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR DANO
O Estado (Em latim: “status”, significa estar firme) é uma entidade abstrata e
pode ser concebido como uma organização social, política e econômica, que possui
três elementos essenciais, governo soberano, território e o povo. As primeiras
impressões do que hoje se conhece como Estado remonta à história antiga, nas
chamadas cidades-estados da Grécia, caracterizadas pela sua autonomia política, e
na Roma antiga. A nomenclatura “Estado” ganhou força no século XVI, na idade
moderna, com a obra “O príncipe” de Nicolau Maquiavel, escrita no ano de 1513,
não obstante a sua preexistência. A finalidade de sua criação é a de viabilizar a
convivência harmônica e justa em sociedade, para o bem público, seja na resolução
de conflitos entre pessoas, seja na prestação de um serviço público, seja na criação
de textos normativos, em contraste e funcionando como limitador ao estado de
natureza do homem. A partir do momento que a sociedade aceita e se sujeita aos
poderes do Estado, deve obediência a ele.
A criação da teoria da tripartição dos poderes é atribuída a dois grandes
pensadores: Aristóteles e Montesquieu, este foi responsável em aperfeiçoar o
instituto que ficou conhecido em sua obra denominada “espírito das leis”, escrita
no ano de 1748, em síntese, o Poder do Estado é uno, mas divide-se de maneira
administrativa em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. Na época das Monarquias
absolutistas no século XVI, esses poderes eram concentrados em uma única
personalidade: O Rei. A sua vontade era soberana e incontestável. Dessa forma,
quaisquer danos causados aos súditos pela ação estatal não eram passíveis de
reparação. A autoridade do monarca não poderia ser posta em xeque e a sua
imagem era associada a divindade e perfeição, por isso dizia-se que o rei não era
suscetível a erros “The king can do no wrong”.
A corrente ideológica Iluminista influenciou a sociedade na medida em que
mobilizou o povo a questionar o poder absoluto do rei, razão pela qual lutou-se
pelas liberdades individuais e por um governo constitucional. Com o intuito de
limitar o poder real, em meados dos séculos XVIII e XIX houve uma transição entre
monarquia absolutista e monarquia constitucional (Estado de direito). A partir desse
acontecimento histórico de submissão às leis pelo Estado é que se tornou possível
responsabilizá-lo pelos seus atos. As teorias civilistas da Responsabilidade Civil do
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Estado surgem para tornar realidade essa nova mudança, possibilitando que alguns
atos exercidos pelo Estado sejam passíveis de responsabilidade perante os súditos.
2 A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR DANOS
CAUSADOS A PARTICULAR
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A Responsabilidade é o ônus de reparar os danos causados a terceiros que
se faz mediante o pagamento em pecúnia à parte lesada. Adianta-se, a título
inaugural, que no Brasil, a teoria do dano subdivide a responsabilidade em subjetiva
e objetiva. A responsabilidade subjetiva pressupõe 4 elementos: 1. Ação ou omissão
(Conduta), 2. O dano, 3. O nexo causal (Liame entre a conduta e o dano), e 4. Culpa
(Sentido amplo), podendo ser dolo ou a culpa propriamente dita. A
responsabilidade objetiva difere da anterior porque dispensa o elemento culpa. A
responsabilidade é extracontratual porque não existe um contrato anterior com a
pessoa que sofreu o dano, isto é, não há um vínculo jurídico entre as partes,
diferentemente do que ocorre com a responsabilidade contratual, que é regida por
princípios e leis próprios aplicáveis à relação contratual. De acordo com DI PIETRO
(2019, p. 821) a responsabilidade civil entre particulares exige que a conduta
comissiva ou omissa do agente causador do dano seja ilícita, já a responsabilidade
entre Estado e particular pode 5surgir pela prática de um ato lícito ou ilícito. A
evolução histórica da responsabilidade civil do Estado é marcada por três etapas: A
teoria da irresponsabilidade, as teorias civilistas e as teorias publicistas.
Na fase histórica das monarquias absolutistas nenhuma responsabilidade
poderia ser atribuída ao estado, sob pena de macular a soberania do poder real e
colocar o rei em igualdade de direitos e obrigações de um súdito. Essa fase histórica
foi marcada pela teoria da irresponsabilidade, ou seja, o Estado não respondia pelos
seus atos ou daqueles que o representavam. Com isso, a responsabilidade de
reparação dos danos causados pelo Monarca era do próprio súdito.
Com a crescente influência do movimento iluminista, a sociedade se
mobilizou para questionar o poder absoluto do rei e lutou, dentre outros ideais,
pela liberdade e por um governo constitucional. Visando limitar o poder real, em
meados dos séculos XVIII e XIX houve uma transição entre monarquia absolutista e
monarquia constitucional, nesse contexto, baseado nas premissas do Direito Civil
que pressupunha o elemento culpa, criou-se as teorias civilistas da culpa que
relativizaram a teoria da irresponsabilidade. Os criadores dessas teorias pregavam
que os atos do Estado deveriam ser divididos em atos de gestão e atos de império.
Conforme NOHARA (2019, p. 889) Os primeiros eram caracterizados por atos de
administração de bens e serviços em regime de igualdade entre os particulares, por
essa razão, o Estado estaria sujeito a responsabilidade de seus atos porque ao
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realizá-los, se comportava como particular. Os segundos eram praticados baseados
na supremacia do Estado em relação à sociedade, com as prerrogativas e poderes
inerentes às suas funções, e quando o Estado praticava tais atos, não estava sujeito
aos regramentos do Direito Civil, logo, não poderia responder por eles.
Por mais que as teorias civilistas tenham representado um avanço na medida
em que possibilitou a responsabilidade estatal, na prática, surgiu a dificuldade de
distinguir atos de gestão e atos de império. Além do mais, inúmeros atos praticados
pelo Estado classificados, ainda que erroneamente, como atos de impérios
continuavam imunes à responsabilidade, dessa forma, esses atos continuavam a
gerar danos à coletividade sem que fosse possível a concessão de reparação. Em
meio a esses obstáculos, a teoria civilista da culpa sofreu duras críticas, e
começaram a surgir os primeiros sinais das chamadas teorias publicistas. No ano de
1873, na cidade de Bordeaux, na França, uma menina de 5 anos chamada Agnès
Blanco tentou atravessar uma rua, mas foi atropelada por uma vagonete da
Companhia Nacional de Manufatura de Fumo. Seu pai ingressou com uma ação civil
indenizatória contra o Estado alegando que este é civilmente responsável pelos atos
práticos por agentes públicos que causem danos a terceiros. Em decisão histórica,
a Corte francesa decidiu que o caso deveria ser solucionado por um órgão judicante
administrativo por se tratar de uma responsabilidade resultante do funcionamento
de um serviço público.
A jurisprudência francesa partiu da premissa de que a responsabilidade do
Estado não poderia reger-se por normas e princípios do Direito Civil, mas sim pela
base principiológica aplicada ao Direito Público, porque a relação se dava entre
Estado e particular, em razão do funcionamento de um serviço público. Esse marco
histórico trouxe inovações que refletem no Direito, hodiernamente, na medida em
que ampliou a responsabilização dos atos praticados pelo Estado, deu-se início a
fase das teorias publicistas da culpa administrativa e do risco.
A culpa do serviço ou culpa administrativa buscava a despersonalização da
culpa, lastreada pela teoria do órgão, também chamada de culpa anônima do
serviço. Essa teoria continuou apoiada na culpa, assim como as teorias civilistas, mas
a diferença consiste na substituição da noção de culpa do agente público pela culpa
do serviço. Destarte, em caso de danos a terceiros, haveria a necessidade de
comprovar a ausência do serviço, seu atraso ou se foi mal prestado.
A teoria do risco, desdobrada em teoria do risco administrativo e risco
integral, pressuposto para a responsabilidade objetiva do estado, ganhou força na
doutrina e jurisprudência francesas e foi adotada paulatinamente por outras nações.
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Entendeu-se que, sendo o Estado juridicamente mais forte que o particular e a
produção de suas atividades infinitamente maior que as produzidas pelos
indivíduos, existia a característica de vulnerabilidade para os particulares diante de
possíveis danos causados pelo Estado, daí porque falava-se em atividades de risco.
A solidariedade social, juntamente com a noção de igualdade material, pressupõe
que todos possuem encargos sociais para manutenção do equilíbrio social. Dessa
forma, da mesma maneira que todos se valem dos benefícios gerados à coletividade
pelas ações do Estado, se ocorre um dano a um indivíduo, surge a necessidade de
a sociedade arcar com ele, de forma indireta com a indenização estatal. No Direito
Brasileiro, a teoria da responsabilidade objetiva foi oficialmente acolhida na
constituição de 1946. Atualmente é a teoria adotada, conforme o art. 37, §6º, da
Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
A teoria do risco integral 5difere da teoria do risco administrativo porquanto
naquela o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva nos casos de força maior,
caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, enquanto que na teoria do risco
administrativo esses casos são excludentes de responsabilidade, isto é, o Estado não
está obrigado a indenizar, pois não responde nessas hipóteses. A despeito de a
regra no ordenamento jurídico ser a teoria do risco administrativo, admite-se,
excepcionalmente, a aplicação da teoria do risco integral, nas situações de
atividades nucleares, atos de terrorismo em aeronaves e na ocorrência de danos
ambientais, em razão do potencial risco de danos a terceiros.
3 O ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TIPO
DE DANO
O assédio moral é um fenômeno preexistente à concepção de Estado e ao
reconhecimento de direitos, que surgiu juntamente com as primeiras relações
interpessoais de trabalho, motivado sobretudo pela ambição, poder e hierarquia
entre os indivíduos. Atualmente, a conduta persiste no ambiente de trabalho, tanto
na iniciativa privada, como no serviço público, contudo o alcance da ofensa é amplo,
pois atinge, dentre outros fatores, os princípios constitucionais, com destaque para
o da dignidade da pessoa humana, direitos individuais fundamentais e ao Estado.
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Assediar significa humilhar, hostilizar, molestar, importunar, constranger. A
moral está vinculada ao sentido de ética, em contraposição ao assédio físico,
atingindo alguns direitos da personalidade assegurados pelo Código Civil (Lei n.º
10.406-2002), como é o caso do direito à imagem, à honra, à dignidade. No que
tange ao conceito, é possível afirmar que assédio moral é um comportamento
ofensivo direcionado a uma pessoa no ambiente de trabalho, seja do ramo privado
ou do ramo público, que geralmente está em uma relação de subordinação.
Destarte, a pessoa que exerce a função hierarquicamente superior utiliza-se desse
artifício para ameaçar, chantagear, humilhar, atacar e, sobretudo, constranger o
ofendido para impor as suas vontades, o que afeta os aspectos psíquicos,
sentimentais, comportamentais, à vítima; com o intuito de obter ou manter o poder,
alcançar objetivos ou auferir interesses funcionais e até mesmo pessoais do
agressor, de forma soberba e autoritária.
Conforme a pesquisa da BBC News Brasil em sua página na internet, metade
dos brasileiros já sofreu assédio moral no trabalho. Isso representa,
aproximadamente, 103 milhões de pessoas vítimas do assédio moral, de acordo
com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE que registrou o total de 207,07 milhões
de habitantes no Brasil.
De acordo com a Cartilha do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015, p. 13-14), a
prática do assédio poderá acarretar no acometimento de doenças: No campo de
psicopatologias: ansiedade, depressão, pânico; na seara de doenças
psicossomáticas: Hipertensão arterial, cefaleia, taquicardia; e por fim, no âmbito de
doenças comportamentais: Isolamento social, agressividade, aumento no consumo
de bebidas alcoólicas e drogas.
O assédio moral no Brasil, embora seja bastante frequente e atinja
milhares de pessoas, ainda não foi previsto de forma específica no ordenamento
jurídico brasileiro. Por outro lado, em virtude da quantidade de demandas levadas
ao Poder Judiciário, após análises e discussões no âmbito da Doutrina e
Jurisprudência, buscou-se conceituar o assédio moral e diferenciá-lo do assédio
sexual; e diante da falta de previsão legal, levantar argumentos que justifiquem a
decisão de condenar o agressor ao pagamento de indenização como forma de
reparação pelos danos causados pela prática da conduta; e na esfera criminal, de
enquadrar a conduta a outros tipos penais existentes. A orientação do Conselho
Nacional de Justiça é justamente no sentido de que a vítima poderá ingressar com
ação judicial por danos morais. É relevante salientar que o Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou no dia 12/03/2019 o Projeto de Lei n.º 4742/01, que tipifica, no
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Código Penal, o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. A proposta segue
para deliberação no Senado Federal.
Messias da Silva (2015, p. 21) destaca que:
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Ainda não se constatou previsão específica sobre o fenômeno
do assédio moral em nosso ordenamento pátrio. Deste modo,
impende destacar em âmbito nacional e doutrina e
jurisprudência que por meio de análises e discussões,
acabaram por definir um conceito para o assédio moral que é
latente nos sistemas organizacionais de trabalho, tendo
relevância inclusive no âmbito público.
É importante destacar o seguinte julgado (STF AI 807909, Rel. Min. Carmen
Lúcia, dje 30/09/2010). Trata-se de um caso de assédio moral praticado pelo
Presidente da Câmara do município de Aracruz/ES que se valeu da posição
hierárquica com o intuito de humilhar, impor suas vontades, entre outros objetivos,
em face de sua subordinada. O Juiz de primeira instância condenou o Município ao
pagamento de indenização por danos morais pela prática do assédio moral, o
Tribunal de Justiça do Espírito5 Santo confirmou a sentença. O último recurso
interposto foi o agravo de instrumento em epígrafe junto à Suprema Corte, que não
foi provido.
A Carta Política brasileira prevê em seu art. 1º, inciso III, o princípio
fundamental que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil:
A Dignidade da Pessoa Humana. O assédio praticado ofende tal princípio na medida
em que não se observa o respeito pela vida, pela integridade física e moral de outro
ser humano, afronta as condições mínimas de existência digna inerentes à
qualidade de pessoa humana. O tratamento degradante a longo prazo poderá
desencadear inúmeras patologias, conforme pode ser observado na Cartilha do
Ministério da Saúde, corroborando a premissa de que a prática do assédio constitui
ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Da mesma forma, o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da
Lei Maior, prescreve que “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”. Na Administração Pública o princípio assume a
seguinte acepção: O agente público somente pode fazer o que a lei permite ou
autoriza, enquanto que o particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. A
transgressão se configura quando, hipoteticamente, o chefe de uma repartição
delega atividades e impõe ordens a um funcionário subalterno que não se
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coadunam com as atribuições do cargo previstas em norma. Em síntese, qualquer
conduta que extrapole os limites legais fere o referido princípio.
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O princípio da Moralidade está previsto no art. 37, caput, da Carta Magna
e significa dizer que o agente público deve atuar de forma ética, proba, com
honestidade para com seus colegas de trabalho, bem como para os administrados,
devendo obediência às leis e as demais espécies normativas. O praticante do
assédio moral fere a moralidade porque não se comporta dessa maneira.
Acerca do Princípio da Impessoalidade, Messias da Silva (2015, p. 46)
assevera que:
Vislumbra-se como ofensa ao princípio da impessoalidade
derivada da prática de assédio moral, a atitude perpetrada pelo
superior hierárquico, que, ardilosamente, rouba o agente
subalterno determinada ideia cuja finalidade é a prossecução
do interesse da coletividade. Beneficia-se, aquele, da referida
ideia como sendo de sua autoria, além de utilizar ilicitamente
recursos públicos para autopromover-se e tirar deles
vantagens, tornando dessa maneira desvirtuado o princípio da
impessoalidade.
A prática do assédio moral viola de forma estrutural a base principiológica
que rege a Administração Pública. Além dos princípios retromencionados, existem
outros princípios que podem ser afetados.
4 A RESPONSABILIDADE DIRETA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO:
UM CAMINHO PROCESSUAL POSSÍVEL
A Constituição Federal vigente previu expressamente em seu texto no
inciso II do art. 5º que, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”. Na administração pública, assume a acepção de que
o agente público somente pode fazer o que a lei determina ou autoriza, enquanto
que na iniciativa privada é permitido fazer tudo desde que a lei não proíba. Nesse
sentido, partindo da premissa de que o Estado não possui vontade própria, pois ela
é exercida através de seus órgãos, em analogia ao funcionamento dos órgãos que
integram o corpo humano. De acordo com MARINELA (2019, p. 136) esses órgãos
públicos constituídos por pessoas físicas, são os encarregados pela exteriorização
da vontade da pessoa jurídica. Dessa forma, quando os agentes que os compõe
manifestam a sua vontade é como se o próprio Estado fizesse, pois essas condutas
devem ser imputadas a ele.
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O mandamento constitucional insculpido no artigo 37, §6º, da Constituição
Federal dispõe que o Estado, por intermédio das pessoas jurídicas de direito público
e pelas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público,
responde objetivamente pelos danos que o agente público causar a terceiros,
assegurado ao Estado o direito de ação de regresso contra o agente público
causador do dano. Esse procedimento visa apurar a responsabilidade subjetiva do
agente público, com o intuito de obter o ressarcimento da quantia paga à vítima.
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Trata-se de uma questão bastante controvertida no âmbito judicial e no
âmbito doutrinário, pois se de um lado existe uma norma constitucional baseada
na teoria do órgão que responsabiliza objetivamente a pessoa jurídica pelos danos
causados, há a liberdade do indivíduo que sofreu o dano de escolher em face de
quem será proposta a ação, se da pessoa jurídica ou diretamente contra o causador
do dano, no caso, o agente público.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do Recurso
Extraordinário n.º 327.904, sob a Relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, em
08/09/2006, que a ação de indenização deverá ser proposta apenas contra a pessoa
jurídica, posto que a única responsabilidade que o agente público pode sofrer é a
de regresso. Entendeu, também,
5 que existe uma dupla garantia: 1. Garantia do
particular lesado de ajuizar ação contra a pessoa jurídica que responde
objetivamente, com a maior probabilidade de reparação do dano, haja vista o
patrimônio estatal e 2. Garantia do servidor de responder somente civil e
regressivamente perante a pessoa jurídica vinculada. (RE 327.904, Rel. Min. Carlos
Ayres Britto, dje 08/06/2006)
Dessa forma, a Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que
somente as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos respondem e objetivamente pelos danos que os agentes
públicos causarem a terceiros. Precedentes: 1. (RE 344.133, Rel. Min. Marco Aurélio,
dje 14/11/2008); 2. (RE 470.996-AGR, Rel. Min. Eros Grau, dje 11/09/2009); 3. (RE
601.104, Rel. Min. Cármen Lúcia, dje 15/09/2009); 4. (RE 235.025, Rel. Min. Gilmar
Mendes, dje 19/11/2010); 5. (ARE 939.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, dje
18/05/2016); 6. (RE 593.525-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, dje 10/10/2016).
Em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento
do Recurso Especial n.º 1.325.862, da relatoria do ministro Felipe Salomão, em
05/09/2013, pela liberdade de a vítima escolher se a ação será proposta contra o
Estado, contra o agente público, ou contra ambos. Segundo ele, a Constituição
impõe um ônus maior ao estado por força da teoria do risco administrativo, e, em
princípio, pela solvência em relação à pessoa física responsável pelo dano, todavia
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não obriga que a vítima ajuíze ação apenas contra a Fazenda Pública, tampouco
concede imunidade ao agente público de ser demandado diretamente por seus
atos. Destaca também que, se por um lado a vítima abre mão da responsabilidade
objetiva, por outro também não se sujeita ao regime de precatórios. (Resp
1.325.862, Rel. Min. Felipe Salomão, dje 10/12/2013) Precedentes: 1. (Resp 731.746,
Rel. Min. Felipe Salomão, dje 04/05/2009); 2. (Resp. 687.300, Rel. Min Felipe
Salomão, dje 24/08/2010). A questão por lá é pacífica.
Na Doutrina também existe divergência, entretanto o entendimento
majoritário defende que o ofendido possui a liberdade de ajuizar a ação contra o
Estado, agente público ou ambos. É seguido pelos seguintes juristas: Celso Antônio
Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, Felipe Braga Netto, Fernanda
Marinela, Marçal Justen Filho, José Aguiar Dias.
Bandeira de Mello (2009, p. 1024) nos ensina que:
Estamos em que o vitimado é quem deve decidir se aciona
apenas o Estado, se aciona conjuntamente a ambos, ou se
aciona unicamente o agente. Com efeito, não se pode extrair
do dispositivo constitucional em pauta alguma impossibilidade
do lesado voltar-se, ele próprio, contra o agente, pelas razões
abaixo aduzidas.
Todo sujeito de direito capaz é responsável pelos próprios
atos. Assim, aquele que desatende às obrigações que contraiu
ou os deveres a que estava legalmente adstrito sofrerá a
consequente responsabilização. Atua ilicitamente quem viola
direito e causa dano a outrem.
Carvalho Filho (2018, p. 695) assevera que:
O fato de ser atribuída responsabilidade objetiva à pessoa
jurídica não significa a exclusão do direito de agir diretamente
contra aquele que causou o dano. O mandamento contido no
art. 37, § 6o, da CF visou a favorecer o lesado por reconhecer
nele a parte mais frágil, mas não lhe retirou a possibilidade de
utilizar normalmente o direito de ação.
Diante disso, a indagação que se propõe é por que a vítima optaria por
abrir mão da responsabilidade objetiva estatal? Não é exagero afirmar que em
ambos os caminhos possíveis, busca-se assegurar a melhor satisfação do direito de
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reparação do dano à vítima. Além disso, existem vantagens e desvantagens que
merecem ser refletidas no caso concreto. Dessa forma, se por um lado o lesado
renuncia a responsabilidade objetiva do Estado, sujeitando-se à responsabilidade
subjetiva do agente causador do dano, com o ônus de provar-lhe a culpa ou o dolo,
e prescindindo a solvência estatal com seu patrimônio certo, por outro não se
sujeita ao regime de precatórios, e não terá de enfrentar processualmente as
prerrogativas da Fazenda Pública, podendo obter uma maior celeridade e igualdade
processuais.
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A tese da dupla garantia ventilada pelo eminente jurista e ministro
aposentado do Supremo Tribunal Federal, doutor Carlos Ayres Britto,
representando o sustentáculo para a responsabilidade objetiva do estado como
único caminho processual possível, afirma que existe uma garantia para o lesado
de acionar a responsabilidade objetiva Estatal e a garantia do servidor de responder
apenas regressivamente perante a pessoa jurídica vinculada. Com a devida vênia,
tal teoria merece prosperar em partes, pois a primeira garantia é plausível
porquanto de fato existe o direito assegurado à vítima de buscar a reparação pelos
danos causados, no entanto a segunda garantia não é para a proteção jurídica do
servidor de poder responder apenas regressivamente, mas sim a garantia para
5 responsável pelo dano, objetivando o seu
salvaguardar a pessoa jurídica
ressarcimento, tanto é verdade que cabe a ela o direito de regresso contra o agente
causador do dano.
A teoria do órgão abre caminho para que se estabeleça a responsabilidade
objetiva como único caminho processual possível, uma vez que quando o agente
público age, pressupõe-se que o Estado agiu, todavia, faz-se mister distinguir a
pessoa jurídica do estado, da pessoa física do agente público, pois ambos possuem
personalidade jurídica, portanto capazes de adquirir direitos e contrair obrigações,
tanto que existe a ação de regresso contra o funcionário, sendo certo que a
responsabilidade do agente é presumida. Nesse sentido, ao partir-se da premissa
de
que
a
responsabilidade
do
estado
merece ser compartilhada com a do funcionário, sem, no entanto, afrontar o
mandamento constitucional que assegura a responsabilidade objetiva, é possível
que se franqueie à pessoa lesada o direito de escolher contra quem será proposta
a ação ,isto é, se contra o Estado, contra o agente público, ou contra ambos. Acerca
do tema, segundo AGUIAR DIAS (2011, p. 690), estabelecida expressamente ou não,
a responsabilidade do agente público existe sempre e é solidária com a do Estado.
É possível notar a evolução dos direitos fundamentais à medida que foram
se moldando e se aprimorando pelas Constituições brasileiras. O Código Civil
brasileiro de 1916 adotou a teoria da responsabilidade subjetiva, antes disso não
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havia previsão em nosso ordenamento jurídico sobre a responsabilidade estatal
para fins de reparação de danos. Foi com a promulgação da Constituição de 1946
que o Brasil adotou a teoria da responsabilidade objetiva. A Constituição de 1988
maximizou os direitos fundamentais e estendeu a pessoas que não possuíam esses
direitos anteriormente, pode-se citar um exemplo claro do analfabeto que pelo
Código Eleitoral não tinha direito ao voto, mas com a Constituição atual passou a
ter direito, não é à toa que é conhecida como a constituição cidadã. Dessa forma,
fica nítida a preocupação cada vez mais para com o administrado no sentido de
conferir a ele a proteção constitucional, infraconstitucional e infralegal, e por isso é
inconcebível que a norma constitucional possua o condão de limitar a proteção dos
cidadãos, restringindo direitos fundamentais e assegurando aos agentes públicos
uma espécie de escudo jurídico contra os administrados, vítimas de suas ações. Há
que se lembrar do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, pois
deve-se buscar a mais ampla efetividade social, a maior eficácia, extraindo da norma
todas as suas potencialidades, e ampliando o seu alcance normativo, daí porque o
artigo 37, §6º, da Constituição Federal não pode ser interpretado e aplicado em
detrimento do direito do particular lesado, e em benefício do agente causador do
dano como um manto protetor.
A liberdade de escolha da vítima acerca do polo passivo da lide não ofende
a Constituição, pois a garantia da responsabilidade objetiva do estado constitui a
regra, foi adotada e destinada justamente ao cidadão, visando a sua máxima
proteção. Por isso, não deve ser interpretada como uma imposição normativa
restritiva de direitos, cabe aqui a máxima sobre a relativização dos preceitos
fundamentais, haja vista que nenhuma norma é absoluta, até mesmo o direito à
vida pode ser mitigado, em casa de guerra declarada.
Por derradeiro, vale registrar um exemplo clássico: O médico servidor
público que gera danos a terceiros durante a prestação de um serviço público de
saúde. Nesse caso, se ficar evidente o elemento culpa, não haverá maiores
empecilhos e a proposta de ajuizar a ação diretamente contra o médico se mostra
mais atraente, em razão dos motivos de presunção de solvência, presunção de
robustez de patrimônio, não sujeição ao regime de precatórios e não sujeição às
prerrogativas da Fazenda Pública.
Portanto, o mais adequado é que seja assegurado ao lesado a liberdade de
escolha, sendo certo que se escolher o Estado, deverá comprovar apenas o nexo
causal e o dano, e se, por outro lado, escolher o agente público, implicará em
renúncia ao direito de reparação do dano através da responsabilidade objetiva
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estatal, e deverá comprovar a culpa do agente público porque a responsabilidade
dele é subjetiva segundo 37, §6º, da Constituição Federal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por conseguinte, evidencia-se que o fenômeno do assédio moral é mais
comum do que se imagina, e por isso merece uma atenção maior no ordenamento
jurídico, uma vez que ainda não há previsão legal que regulamente a matéria, muito
embora exista um projeto de Lei n.º 4.742/01 com o objetivo de tipificar a conduta
como crime. De acordo com a Cartilha do Ministério da Saúde essa prática
aparentemente inofensiva ou menos importante é perigosa na medida em que
atinge segmentos da saúde humana, podendo levar à morte. Nesse sentido, as
campanhas contra o assédio moral não devem parar, pois a prevenção é uma das
melhores ferramentas de combate.
Diante do exposto, conclui-se que o ajuizamento direto em face do agente
público causador do dano é tema bastante controvertido nas jurisprudências do
STF e STJ, bem como na Doutrina, não obstante o entendimento majoritário a favor.
Não se vislumbra até o momento nenhum Projeto de Emenda à Constituição ou
Súmula Vinculante capaz de dirimir
5 a controvérsia.
Entende-se que o art. 37, §6º, da Constituição Federal deve ser interpretado
com eficácia, prezando-se pelo princípio da máxima efetividade, por isso deve ser
concedida à vítima a liberdade de escolha sobre a parte que configurará o polo
passivo da lide, se o agente público, se o Estado, ou ambos, mesmo porque se trata
de responsabilidade solidária, e a pessoa jurídica do Estado não se confunde com a
pessoa física do agente público, sendo ambos sujeitos de direitos e deveres na
ordem civil.
Não há razão para restringir o direito à liberdade da vítima de poder escolher
a forma mais adequada e satisfatória de reparar o dano, não há que falar em ofensa
à Constituição Federal, o que ocorre é a existência de uma regra (Responsabilidade
objetiva do Estado), fruto de uma conquista muito importante para os
administrados; e uma exceção (Responsabilidade Subjetiva do Agente Público),
sabendo o particular lesado que se escolher o Estado, estará dispensado de
comprovar a culpa “lato sensu” e estará sujeito ao regime de precatórios e às
prerrogativas da Fazenda Pública, e se, por outro lado, escolher o agente público,
implicará em renúncia à responsabilidade objetiva estatal, possuindo o ônus de
comprovar a culpa, todavia não se sujeitará ao regime de precatórios e não terá de
enfrentar a Fazenda Pública com todas as suas prerrogativas. A preocupação da Lei
maior é assegurar a justa e célere indenização pelos danos causados e a
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possibilidade das pessoas jurídicas responsáveis buscarem o ressarcimento por
meio do direito de regresso, razões pelas quais não se pode afirmar que a vontade
da norma é de imunizar o agente público, atribuindo-lhe uma proteção jurídica de
poder responder apenas regressivamente.
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WANDERSON SANTANA ROCHA[1]
RESUMO: O presente artigo, tem por finalidade, analisar os caminhos que o nosso
Supremo Tribunal Federal a mais alta Corte do País vem seguindo frente ao ativismo
judicial e a judicialização da política, diante de sua função jurisdicional. Abordar que
o ativismo judicial e a judicialização da política possuem uma distinção clara em
seus significados, sendo possível analisar se a postura da Suprema Corte do País é
política ou uma competência legitima em decorrência da maior autonomia que o
constituinte de1988 consagrou na Carta Magna. Com a finalidade de analisar a
atuação do Supremo Tribunal Federal diante da inércia ou omissão dos demais
Poderes Legislativo e Executivo, sendo estes legitimados para legislar e promover
políticas públicas consagradas na Constituição Federal de 1988. De igual modo
analisar se as decisões tomadas pela Suprema Corte mesmo aquelas que são
ativistas ou judicializadas estão respeitando a Constituição e os princípios do Estado
Democrático de Direito, para não haver uma quebra do princípio da separação dos
poderes.
PALAVRAS-CHAVE: Supremo Tribunal Federal. Ativismo Judicial. Judicialização da
Política. Separação do Poderes.
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the ways that our Supreme
Court, the highest court of the country has been following the judicial activism and
the judicialization of politics, in view of its jurisdictional function. Approach that
judicial activism and the judicialization of politics have a clear distinction in their
meanings, and it is possible to analyze whether the position of the Supreme Court
of the country is political or a legitimate competence due to the greater autonomy
that the constituent of 1988 enshrined in the Magna Carta. With the purpose of
analyzing the performance of the Supreme Court before the inertia or omission of
the other Legislative and Executive Powers, which are legitimized to legislate and
promote public policies enshrined in the Federal Constitution of 1988. Similarly
analyze whether the decisions taken by the Supreme Court even those who are
activists or judicialized are respecting the constitution and the principles of the
democratic rule of law, so as not to break the principle of separation of powers.
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1 INTRODUÇÃO
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O ativismo judicial é um mecanismo que está em muita evidencia no sistema
judicial do Brasil, que vem sendo utilizado com muita frequência pelo Supremo
Tribunal Federal. Esta atuação ativista dos Ministros como julgadores tem como
finalidade buscar uma nova interpretação hermenêutica para concretizar suas
decisões, dando maior efetividade nas garantias consagradas na Constituição, que
frente a casos de omissão ou inércia dos poderes que possuem legitimidade
primeiramente para regulamentá-los.
Essa característica do Poder Judiciário passou a ser reconhecida pelo nosso
ordenamento jurídico, a partir do surgimento do pós-positivismo pareando com o
neoconstitucionalismo dando amplos poderes a Constituição, consagrando direitos
e garantias fundamentais, fazendo que o Supremo Tribunal Federal seja mais livre
para interpretar a lei ou a omissão desta aplicando na efetividade valores
consagrados na Constituição.
5

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo abordar o tema ativismo
judicial e judicialização da política na esfera do ordenamento jurídico brasileiro,
buscando diferenciar e conceituar o ativismo judicial da judicialização da política,
bem como analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal frente ao ativismo
judicial, e mostrar que pratica a utilização do ativismo judicial empregado pelo
Supremo Tribunal Federal é uma consequência da inércia ou omissão dos Poderes
Executivo e Legislativo que acaba restando ao Poder Judiciário tal
competência para sanar e efetivar tais direitos e garantias suprimidas pelos poderes
que são legitimados para tal responsabilidade.
2 ATIVISMO JUDICIAL
O Ativismo Judicial é um tema que está em constante debate na nossa rotina
do dia-a-dia pelos juristas, estudantes, sociedade no geral e mesmo com constantes
debates em escala global a referida expressão tem gerado numerosas controvérsias
a respeito do tema.
Com constante debate há aqueles que concordam, tendo por base
argumentativa, concretização de direitos e a criação de novos não abarcados pelo
ordenamento jurídico; e aqueles que discordam que o consideram como
instrumento jurídico invasivo da competência legislativa inerente ao Poder
Legislativo Silva (2019).
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A partir do século XXI, logo após a promulgação da Constituição Federal de
1988, percorremos em avançar no campo democrático, com grande e significativa
modificação do espaço ocupado pelo Judiciário, em específico do Supremo Tribunal
Federal. O STF vem crescendo e ampliando os seus poderes nas tomadas de
decisões, face aos demais poderes que são legitimados para legislar pois
representam os anseios da soberania do povo via sufrágio do voto.
Não muito longe, esta atitude de alargar a atuação do STF, tem provocado
incontáveis e veementes debates sobre a interferência nas competências dos
demais poderes por legislar através de decisões, nesse sentido o Supremo Tribunal
Federal tem esse enfoque por ser o Órgão designado a proteger, guardar e
interpretar a Constituição Federal e todo o ordenamento jurídico, por ser o guardião
deu-se a possibilidade de assumir uma postura ativista de modo exagerado no
Brasil, nesse sentido passou a ser mais observado e criticado pela sociedade, que
está em constantes críticas as sua postura mediantes julgamentos de grandes
repercussão.
O que não significa uma atuação totalmente livre e sim de caráter colegiado,
tratando-se de uma aplicabilidade para efetivar o direito positivo, baseando-se
principalmente na força normativa dos princípios constitucionais, e visando sempre
a concretização desses direitos por meio das decisões buscando os fins
constitucionais. O que o ativismo busca é extrair o máximo da Constituição, mas
deve atentar-se para não invadir ou seja, o campo da livre criação do Direito.
2.1. Ativismo Judicial: Considerações Gerais
Falando de um Estado fundado na base do dever ser, na lei, a supremacia é
demonstrada no Legislativo e Executivo via voto direito para representação do
povo. O Legislativo sendo legitimado representante do povo, aparecendo como
uma técnica-organizatória destinada a assegurar a soberania da lei, enquanto
promotora da liberdade dos cidadãos. Diz Pires (2014, on-line):
Ao ampliar a divisão dos poderes que fora anteriormente
estabelecida por Locke, Montesquieu acreditava que para
afastar os governos absolutistas e evitar a produção de normas
tirânicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os
limites para cada um dos poderes, quais sejam o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.
Contudo segundo os ensinamentos de Lenza (2012), a teoria de
Montesquieu (2000) foi adotada de forma branda pelos Estados contemporâneos,
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pois existe certa flexibilidade graças a eventos sociais e históricos que acabaram
atenuando a aplicação da teoria, que a princípio defendia a separação absoluta dos
poderes.
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Dessa forma, além do exercício de funções típicas
(predominantes), inerentes e ínsitas à sua natureza, cada órgão
exerce, também, outras duas funções atípicas (de natureza
típica dos outros dois órgãos). Assim, o Legislativo, por
exemplo, além de exercer uma função típica, inerente à sua
natureza, exerce, também, uma função atípica de natureza
executiva e outra função atípica de natureza jurisdicional
(LENZA, 2012, p. 482).
Essa percepção formal da impossibilidade do controle sistêmico de ambos
os Poderes não progrediu, pois foi incapaz de superar a realidade que se passa na
sociedade, por ser composta de diferentes grupos com variados interesses, que
coloca em rota de colisão dois grupos de teorias divergentes sendo: o primeiro
grupo são aqueles não admitem qualquer sistema de freios e contrapesos entres os
Órgãos Constitucionais democraticamente eleitos, ou seja, somente o povo via voto
poderia regular ou intervir indiretamente
através da democracia representativa o
5
funcionamento dos Órgãos Estatais; o segundo grupo, são aqueles que acredita na
necessidade de um mecanismo eficiente que seja limitativo entre os Poderes, com
a finalidade de evitar uma possível tirania da maioria em cima das minorias, a fim
de ouvir e contemplar todos os segmentos da sociedade.
Vejamos que a Constituição dos Estados Unidos em 1787 foi propulsora a
adotar a tripartição dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo fora de uma
estrutura organizada da monarquia, e passou a desenvolver mecanismos internos
com relação, de freios e contrapesos entre os órgãos do Estado:
O gênio do sistema foi criar uma engenharia institucional que
não só promoveu a divisão do poder, como garantiu a
autonomia das duas esferas federais através de um mecanismo
de checks and balances, no qual as instituições políticas se
limitavam umas às outras, propiciando o equilíbrio federativo.
(SOARES, 1998, p. 140)
Nota-se que a que após longos anos de história acerca da possibilidade de
mútuo controle dos Poderes, ficou prevalecido, por grande influência majoritária da
corrente norte americana, que implantou efeito que limitava a atuação dos Poderes,
para ambos desempenhar o seu papel de acordo suas limitações estabelecidas pela
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sua Constituição, a saber que a presença do princípio da separação dos poderes, é
vital para o desempenho de uma democracia, que passou a vigorar a partir dos
anseios do cenário político e social.
Que ao passar dos anos a atuação do Poder Judiciário passou a adotar ou
até mesmo usurpar competências do legislativo, sendo um ativismo jurisdicional,
atuando em matérias de grandes relevâncias sobre políticas públicas e sociais,
sendo que o poder a ele conferido foi guardar os direitos fundamentados na
Constituição, ordenamento jurídico infraconstitucional além fazer cumprir os
direitos e deveres estabelecidos na legislação, de um lado o Poder Legislativo
legitimados através do sufrágio do voto direto foram escolhidos de maneira
democrática para alcançar os objetivos e anseios da sociedade e debater de modo
amplo ouvindo os diversos segmentos construir um estado democrático
fortalecido, vejamos:

Afirma-se que os juízes não foram escolhidos pelo povo, por
isso não podem ter a mesma legitimidade dos integrantes dos
demais Poderes(...). Seja escolhido por concurso público ou por
outro modo previsto na Constituição, o certo é que o juiz
exerce um papel fundamental no Estado, sendo sua missão
julgar conflitos e realizar direitos (OLIVEIRA, 2008, p. 57).
Com a ampliação consagrada do exercício da jurisdição constitucional fez
aumentar de maneira significativa o protagonismo do Poder Judiciário. Isso se deve
através da vasta judicialização provocados pelas pessoas que em tese tiveram uma
conscientização em relação aos seus direitos e deveres, bem como à “circunstância
de haver o texto constitucional criado novos direitos, introduzido novas ações e
ampliado a legitimação ativa para tutela de interesses” (BARROSO, 2011).
Por essas constates provocações o Poder Judiciário através da mais alta
corte do país, o Supremo Tribunal Federal, passou a ter um novo status
institucional, de guardião da Constituição sendo estritamente técnico e inerte as
provocações dentro de suas competências e limites, passando a desempenhar uma
função política competindo com os demais Poderes Executivo e Legislativo.
2.2. Ativismo Judicial: Conceito
À origem da expressão “ativismo judicial” (judicial activism), a firmam os
autores Vanice Teixeira Lírio do Valle (2009) e Keenan D. Kmiec (2004), que foi
utilizada pela primeira vez pelo historiador e jornalista Arthur M. Schlesinger Jr., na
revista americana Fortune em (1947), traçando um perfil dos magistrados da
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Suprema Corte americana, mostrando que quanto mais ingerência da mais alta
corte constitucional do país nos demais poderes, maior seria o crivo do público e
mais suscetíveis para críticas sobre suas decisões, por atuarem em questões
políticas e sociais que conservam-se até novo entendimento da corte por longos
anos.
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O Jornalista separou os juízes da Suprema Corte em “Ativistas” e de “Autocontenção”. Argumentando que os ativistas inclinavam e eram mais tendenciosos
para poder julgar, em outras palavras, julgavam efetivamente de acordo as
circunstancias empregando seus entendimentos sobre os casos em evidencias. Em
contrapartida, os denominados juízes de auto-contenção, eram aqueles que
aplicavam definitivamente seus julgamentos de acordo com a legislação sendo
conservadores aplicando suas convicções com base na própria lei vigente.

“Ironicamente, quanto mais rotineiro se tornou o uso do termo, mais
enigmático tornou-se seu significado. Isto é assim porque ‘ativismo
judicial’ se define em diferentes maneiras de interpretação, e até
mesmo controvertidas; estudiosos e juízes reconhecem este
problema, mas ainda persistem em falar sobre o conceito sem definilo. Por conseguinte,5 o problema continua inabalável: as pessoas falam
de coisas diferentes como se fossem uma única, usando a mesma
linguagem para transmitir conceitos muito diferentes”. (KMIEC, 2004,
p. 1.443).
Já para Richard W. Garnett, o termo ativismo judicial é utilizado politicamente
pejorativamente para desacreditar as decisões da mais alta Corte contrariando as
vontades políticas, para ele o termo ativismo judicial, é vazio quando utilizado sem
conteúdo, ou seja, simplesmente é um desagrado em resposta as suas decisões.
Daí em diante, a expressão ativismo judicial, passou a ser utilizado com
variados significados após ter se expandido para os demais Países, incluindo, o
Brasil, segundo Paulo Gustavo Gonet Branco, o termo ativismo judicial não se
encontra uma definição clara da forma quem vem se aplicando em nosso
ordenamento jurídico, vejamos:

As referências ao que se tem designado como ativismo judicial
refletem outro caso de expressão utilizada sem maiores
cuidados com a definição dos seus contornos. Nem mesmo se
encontra um consenso em torno de saber se refere a uma
atitude desejável ou negativa. O risco disso está em tornar a
expressão inútil por super abrangente, ou, ainda pior,
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transformá-la numa daquelas armadilhas semânticas que
enredam os participantes desavisados do debate público,
fazendo-os supor verdades ainda não estabelecidas e a julgar
instituições e a formar opiniões políticas sobre bases
dissolventes da mistificação[2].
Tal controvérsia na utilização da denominação ativista, os autores, Frank
Easterbrook, “sugere a abolição de uso, pois estaria a acobertar críticas a posição
deste ou daquele julgador ou mesmo do próprio tribunal”[3], e Mayra Marinho
Miarelli e Rogério Montai de Lima, passaram a observar que:
Por ser “ativismo judicial” entende-se o papel criativo dos
tribunais ao fazerem uma contribuição nova para o direito,
decidindo sobre a singularidade ao caso concreto, formando o
precedente jurisprudencial, antecipando-se, muitas vezes, à
formulação da própria lei. Diante de necessidades que forjam
uma determinada interpretação, do texto de lei, é o momento
em que o esforço do interprete faz-se sentir. Tem-se como
ativismo judicial, portanto, a energia emanada dos tribunais no
processo da criação do direito[4].
Já visão de Luiz Roberto Barroso (2011) ministro do Supremo Tribunal de
Federal, um dos autores da atualidade brasileira mais citados sobre o assunto
ativismo judicial, “entende que a utilização da expressão ativismo não se conecta
com aplicação inadequada do poder e sim em uma dimensão participativa e de
busca mais profunda dos comandos constitucionais”. Está ligada a idéia que o
ativismo judicial praticado pela mais alta Corte do País (STF) só atua ocupando as
lacunas deixados de lado pelo poder Legislativo. Vejamos o entendimento do
Ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o entendimento e o emprego do
ativismo judicial:

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores
e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de
atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se
manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente
contempladas em seu texto e independentemente de
manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
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legislador, com base em critérios menos rígidos que os de
patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição
de condutas ou de abstenções ao Poder Público. (BARROSO,
2008).
O autor Carlos Alexandre de Azevedo Campos (2014), define em poucas
palavras que:
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o ativismo judicial como o exercício expansivo, não
necessariamente ilegítimo, de poderes político-normativos por
parte de juízes e cortes em face dos demais atores políticos,
que: (a) deve ser identificado e avaliado segundo os desenhos
institucionais estabelecidos pelas constituições e leis locais; (b)
responde aos mais variados fatores institucionais, políticos,
sociais e jurídico-culturais presentes em contextos particulares
e em momentos históricos distintos; (c) se manifesta por meio
de múltiplas dimensões de práticas decisórias[5].
Distante de um significado único, observa-se que a expressão ativismo
judicial vem crescendo tornando5 um assunto corriqueiro do dia-a-dia do público.
Encontrando-se polêmicas e controvérsias em seu real significado pela doutrina,
sendo sua real aplicação pela mais alta corte do País o Supremo Tribunal Federal,
que blasonando para si uma competência privativa do Poder Legislativo e Executivo,
com justificativa de “uma possível inércia” destes referidos poderes, garantindo
preceitos e valores elencados na Constituição Federal de 1988 legislando através de
suas decisões.
2.3. Ativismo Judicial no Brasil e o Supremo Tribunal Federal
O nosso modelo brasileiro de ordenamento jurídico totalmente
hierarquizado, tendo como órgão máximo jurisdicional e guardião da Constituição
e do Estado Democrático de Direito, fazendo uma junção dos aspectos do sistema
europeu e americano, que ambos foram influenciados pelos Modelos
Constitucionais Alemão e Austríaco, que tiveram suas inspirações na visão de Hans
Kelsen, com a elaboração dos Tribunais e Cortes Constitucionais consolidadas e
providas de ampla competência.
Para o Ministro Luís Roberto Barroso, “adotamos do sistema americano, o
controle incidental e concreto em que todo juiz ou tribunal interpreta a Constituição
ao julgar os casos que lhe são submetidos”. Nesse sentido fica evidente a atuação
do Supremo Tribunal Federal com sua conduta ativista, redirecionando os limites
de sua típica competência jurisdicional, trilhando em caminhos e temas não
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abrangidos pelo Constituição, alterando a interpretação e sua aplicabilidade com
grandes consequências políticas, ultrapassando os limites dos demais Poderes.
Por ser o atual sistema de governo do Brasil o presidencialismo, acaba sendo
o responsável pela indicação para a composição dos membros do Supremo Tribunal
Federal, sendo composto por vários partidos políticos com diversos acordos para
tornar seu plano de governabilidade viável, desde a Velha República. Tornando essa
governabilidade um sistema de coalizão, trabalhando de acordo seus próprios
interesses, não importando suas ideologias, seus ideais, colando a Constituição em
segundo plano. Como consequência as indicações pelo Presidente da República e
sabatina pelo Senado Federal devem atender os interesses de ambos os lados.
Por ser uma forma de coalizão o sistema de Presidencialismo, fica claro
evidenciar o ativismo judicial no Brasil praticado pelo Supremo Tribunal Federal,
que tem se concretizado de uma forma mais nítida de acordo os interesses, com
uma interpretação ou reinterpretação de leis, entendimentos da própria Corte ou
até mesmo legislando em causas próprias, sob a alegação de preenchimento de
lacunas do Legislativo e inércia do Executivo, com a finalidade de máxima efetivação
de direitos e garantias constitucionais.
Não importando que tais decisões ou posicionamentos adotados pelo STF,
no sentido de substituir o exercício ou uma função que é consagrada pela
Constituição Federal de 1988, que estabelece as competências e atribuições de cada
Poder para o sustento de uma Estado Democrático de Direito.
3. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS PARA ATUAÇÃO NA FUNÇÃO POLÍTICA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Os argumentos que da negativa da legitimidade democrática do Supremo
Tribunal Federal para assumir uma função política, baseando-se na idéia do modelo
clássico da Europa, de supremacia do parlamento, tendo como base para o controle
de constitucionalidade sobre as leis uma novidade do século XX. Como lembra
FAVOREU, “nos Estados Unidos, a Constituição é sagrada; na Europa, é a lei que é
sagrada". Como pratica efetiva da democracia, sendo resumido por RONALD
DWORKIN:
As decisões políticas, segundo este argumento, devem ser
tomadas por funcionários eleitos pela comunidade com um
todo, que possam ser substituídos periodicamente da mesma
maneira. Esse princípio aplica-se a todas as decisões políticas,
inclusive à decisão de quais direitos os indivíduos têm e quais
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destes deve ser possível impor judicialmente. Os juízes não são
eleitos nem reeleitos, e isso é sensato porque as decisões que
tomam ao aplicar a legislação tal como se encontra devem ser
imunes ao controle popular. Mas decorre daí que não devem
tomar decisões independentes no que diz respeito a modificar
ou expandir o repertório legal, pois essas decisões somente
devem ser tomadas sob controle popular.
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Primeiramente a democracia não se resume no sentindo de ser o princípio
predominante da maioria não deixando de lado os direitos das minorias como a
liberdade de expressão e pensamento sem excluir o direito de oposição.
Segundo os juízes constitucionais do Supremo Tribunal Federal são
qualificados e legitimados pela Constituição de 1988, para resolver questões de
princípios, interpretação e guardião da Carta Magna e não de razões políticas,
sendo tais anseios dos demais Poderes Legislativo e Executivo qualificados para
decidir e resolver questões políticas, sendo cobrados para atender tais interesses
dos mais variados segmentos da sociedade, ou seja juízes não foram eleitos
diretamente para serem os representantes do povo. Vejamos a fala de Faustino da
Rosa Júnior:
5
Na verdade, um magistrado só apresenta uma legitimidade
legal e burocrática, não possuindo qualquer legitimidade
política, para impor ao caso concreto sua opção políticoideológica particular na eleição de um meio de efetivação de
um direito fundamental. Sucede que, em nosso sistema, os
magistrados não são eleitos, mas sua acessibilidade ao cargo
dá-se por meio de concursos públicos, o que lhes priva de
qualquer representatividade política para efetuar juízos desta
magnitude. Ademais, por sua própria formação técnica e
atuação no foro, é evidente que os magistrados são incapazes
de conhecerem as peculiaridades concretas que envolvem a
execução de políticas públicas que visam a realizar
concretamente direitos fundamentais pela Administração
Pública.
Baseando-se na visão de Montesquieu que: "segundo a qual a separação
entre as funções de legislar, administrar e julgar seria absoluta, ficando cada ramo
do poder afastado do desempenho de funções pertencentes a outros ramos, o que
certamente não corresponde ao pensamento do autor de Do espírito das leis". A
separação dos poderes é bem clara na Carta Magna de 1988 (art. 2º da Constituição
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Brasileira) elencando independência e harmonia entre os poderes autorizando
controle recíproco baseando em um sistema de freios e contrapesos.
Os argumentos favoráveis de que as cortes constitucionais possuem total
legitimidade para exercer a função política através, sem que isso implique qualquer
afronta ou violação ao Princípio do Estado do Direito. Por serem órgãos
constitucionalmente previstos no nosso ordenamento jurídico através da vontade
do poder constituinte originário, os tribunais constitucionais e a mais alta corte do
Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, não estão desqualificados ou menos
legitimados pelo simples fato de não serem escolhidos por meio da vontade
popular através de eleições e sim por meio de concurso tendo sua investidura
legitimidade ou escolhidos para compor o Supremo Tribunal Federal pelo
Presidente da República determinados pela própria Constituição.
Não violando o Princípio da Separação de Poderes que foi invocado,
conforme o exercício de função política pelos tribunais constitucionais, como se
essa atuação fosse uma interferência indevida nos Poderes Legislativo ou do
Executivo ou seja, o Supremo Tribunal Federal profere decisões, que a princípio
estaria violando ou extrapolando suas competências, entretanto, para concretizar
com efetividade a Constituição Federal de 1988, tais decisões servem para suprir as
lacunas ou omissões dos outros Poderes em determinas situações, sendo suas
decisões provocadas, motivadas e articuladas ouvindo ambas as partes para se
tomar uma decisão final colegiada.
3.1. Ativismo Judicial e Judicialização da Política
É importante destacar as divergências entras as expressões ativismo judicial
e judicialização da política, que muitas vezes são utilizadas como sinônimas que
possuem ainda o mesmo significado, entretanto tais expressões não possuem si
quer qual quer sinônimo ou até o mesmo significado.
Consiste a judicialização da política resolver questões de políticas públicas
em um caso concreto que em sua essência seriam decidas pelos Poderes Executivo
e Legislativo, agora motivado por meio da provocação das partes para garantir tais
direitos, que agora será decida pelo Poder Judiciário, não que o próprio judiciário
evoca tal responsabilidade buscando para si resolver tais conflitos, agindo quando
provocado por motivos e circunstancias diversas que não se permitiram outra via a
ser tomada ao não ser pela via de decisão.
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Segundo Barroso (2012) o termo judicialização da política se refere a
questões no âmbito da política, moral, social estão sendo decididas em caráter final
pelo Poder Judiciário quando motivado via provocação vejamos:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Judicialização significa que algumas questões de larga
repercussão política ou social estão sendo decididas por
órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas
tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em
cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus
ministérios e a administração pública em geral. Como intuitivo,
a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes
e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na
argumentação e no modo de participação da sociedade. O
fenômeno tem causas múltiplas. (BARROSO, 2012).
Na visão de Barroso (2012) percebemos nitidamente que relação intrínseca
entre o Ativismo e a Judicialização que parecem terem o mesmo significado,
entretanto possuem significados distintos. Segundo Barroso (2012) a Judicialização
vem em decorrências de alguns fatores: (I) A redemocratização do Brasil, tendo
como apogeu a promulgação da5 Constituição Federal que ora vige; (II) O Judiciário
nas últimas décadas deixou de ser um poder meramente técnico-especializado,
passando a ter vieses de poder político, celebrando no campo fático os dizeres da
Constituição; e (III) Uma nova remessa de ministros do supremo tribunal federal
desprendidos do antigo regime militar. (BARROSO, 2012). Segundo Fernando Vieira
Luiz ensina que:
No ativismo há a substituição dos juízos institucionalmente (e
democraticamente) estabelecidos (...) pelos juízos dos próprios
magistrados. (...) A judicialização da política, por outro lado, é
um fato que decorre do próprio aumento do caráter
hermenêutico do direito a partir do segundo pós-guerra. (...) a
jurisdição aparece como lugar último ao cidadão para a
garantia de tais direitos.
Já o ativismo Judicial, é uma postura adotada magistrado, que através de
uma interpretação jurídica expansiva buscando validar valores consagrados pela
constituição, que diante de uma possível omissão pela inércia ou mesmo a própria
lentidão do Executivo ou mesmo do Legislativo, e essa postura adotada acaba
entrando no espaço de outro Poder.
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Já na visão Lênio Streck, faz importante distinção entre os dois institutos,
levando em conta, sobretudo sua gênese:
(...) a judicialização da política é um fenômeno, ao mesmo
tempo, inexorável e contingencial, porque decorre de
condições sociopolíticas, bem como consiste na intervenção do
judiciário na deficiência dos demais poderes. Por outro lado, o
ativismo é gestado no interior da própria sistemática jurídica,
constituindo num ato de vontade daquele que julga, isto é,
caracterizando uma “corrupção” na relação entre os poderes,
na medida em que há uma extrapolação dos limites na atuação
do Judiciário pela via de uma decisão que é tomada a partir de
critérios não jurídicos.
O que se evidencia é que a judicialização é um fato, em contrapartida o
ativismo é uma escolha, uma preferência adotada pelo magistrado em uma
interpretação expansiva com a finalidade de aumentar o alcance efetivo das normas
constitucionais. O que não vai significar uma interpretação totalmente
independente e de caráter individual, trata-se em verdade de uma atitude não
ortodoxa na tarefa de aplicar o direito positivo, baseando-se principalmente na
força normativa dos princípios constitucionais, e visando sempre a concretização de
valores e fins constitucionais.
O ativismo busca é extrair o máximo da Constituição, mas devendo ater-se
dentro de suas limitações para não invadir aquilo que não pertence ao seu campo.
O Ativismo Judicial (STRECK, 2016) está longe de ser um consenso entre os
doutrinadores. Para alguns o Ativismo é algo ruim para a democracia, porque
decorre de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais, como fosse
possível uma linguagem privada, construída à margem da linguagem pública.
3.2. O ativismo judicial e as decisões do Supremo Tribunal Federal
Como vimos anteriormente, que o Supremo Tribunal Federal tem
empregado o ativismo judicial em suas decisões. A partir da Constituição de 1988
e o aprimoramento do neoconstituicionalismo passou a adotar novas
interpretações, buscando maior efetividade das normas contidas na constituição
como proteção de direitos e garantias fundamentais.
Apesar de inúmeros questionamentos acerca da legitimidade das decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, vale destacar que o mesmo é o guardião
e zelador da Carta Magna fazendo valer todos os princípios, preceitos e
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mandamentos nela contida, efetivando a democracia dando total segurança jurídica
para a norma constitucional.
Entretanto, frente a omissão, do próprio legislador sendo o legitimado para
da efetividade e fazer valer as normas consagradas na Constituição, seja do gestor
público ou administrativa, diante de tal omissão o Poder Judiciário não pode se
esquivar, ou seja, deve evocar para si tais decisões dando total validação das
vontades contidas na Constituição Federal de 1988.
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Fica claro aqui que o ativismo judicial não é nocivo, no qual os Ministros
ultrapassam os limites entre racionalidade jurídica e racionalidade política, mesmo
valendo-se de objetivos políticos, sendo sua interpretação limitada pelo mens
legislatoris (vontade do legislador) e pelo mens legis (sentido da lei), não
impedindo o Ministro de fazer uma junção hermenêutica para aplicar no caso
concreto a referida decisão.
Com as decisões proferidas no âmbito de políticas públicas, o Supremo
Tribunal Federal vem passando por inúmeras críticas ao associar que as decisões
estão vinculadas as suas próprias indicações e nomeações para o cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, para
5 agradar aqueles “quem os colocou lá”, vejamos
a crítica de Tavares (2014):
O recrutamento ou cooptação de nomes para compor o mais
alto tribunal de um país (...) tem sido sempre objeto de grande
discussão. Embora haja várias opções distintas e legítimas, do
ponto de vista da preservação da capacidade técnica e
imparcialidade dessas instituições, há fórmulas que
nitidamente não atendem as salvaguardas mínimas. É o caso
da fórmula brasileira (...) apesar de o modelo ter funcionado,
em geral, de maneira adequada, há gravíssimas deficiências
que deveriam ser evitadas como a possibilidade de mudança
de grande parte da Corte em brevíssimo espaço de tempo,
potencializando a mudança brusca da base jurídica (direito
constitucional) do país. Também é um problema a escolha
unipessoal, que beira o arbítrio, do Presidente da República,
quanto aos nomes para compor o STF.
Diante de tal impasse sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, tais
decisões não possuem valor nenhum, aquelas que extrapolam seus limites violando
a Constituição e demais preceitos fundamentais, por mais que sejam justas e com
grande fundamentação, embora se venha a acontecer, terá grandes consequências
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como enfraquecimento da instituição que outrora fora consagrado guardião da
Carta Magna, suas decisões passaram a serem ineficazes criando um caos no
ordenamento com uma total insegurança jurídica.
Dessa maneira, o Ministro em nenhum momento deverá agir com base numa
vontade política própria, mas sempre agindo a luz da Constituição, das leis,
princípios e costumes, para promover direitos fundamentais, por mais que tais
direitos sejam contrários à vontade da maioria política sendo um dever do próprio
judiciário tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, diante de uma
inércia dos Podes Executivo e Legislativo, procura reparar omissões ou até mesmo
vícios, que são deixados de lado pelos poderes legitimados, nesse sentido as
decisões do Supremo Tribunal Federal tem seu dever legal de suprir tais omissões
através de suas decisões.
A promoção de direitos fundamentais mesmo que contrário à vontade da
maioria política é dever do judiciário, e sua atuação frente à inércia do legislativo
ou do executivo para sanar omissões ou vícios nesse sentido não se trata de
judicialização da política, mas de um devido cumprimento do dever legal.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante o exposto, retratado neste trabalho de conclusão de curso, somos
favoráveis quanto à postura ativista do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes
utiliza de mecanismos como uma interpretação extensiva em suas decisões para
efetivar a total aplicabilidade dos direitos consagrados pela Constituição Federal
de 1988, que os Poderes Legislativo e Judiciário que são poderes legitimados em
suas funções típicas dadas pelo constituinte originário que acabam deixando ou se
omitindo em aplicar em nosso ordenamento jurídico leis que dão amparo a tais
lacunas.
Deixamos claro que embora o Direito e a Política tenham conceitos
interdependentes, ficando claro que há uma diferenciação entre ambos com
respeito para garantir o Estado Democrático de Direito.
Com a chegada da Constituição Federal de 1988, trouxe consigo o
constitucionalismo contemporâneo trazendo a perspectiva da judicialização da
política, tratando-se de algo próprio da jurisdição constitucional, no entanto é
imprescindível que os parâmetros e as fronteiras dos limites constitucionais sejam
respeitados, para evitar umas decisões discricionárias tornando o ativismo judicial
nocivo e maléfico ao nosso ordenamento jurídico.
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Sendo que a judicialização da política é algo emanada do próprio
constituinte, que outorga ao Poder Judiciário a legitimidade para reaver as normas
elaboradas, discutidas e aprovadas pelo Poder Legislativo, contendo vícios
constitucionais em confronto direto a própria Constituição.
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Já o ativismo judicial mostra que a interpretação expansiva utilizada pelo
interprete que adotou uma postura baseando-se nos princípios constitucionais para
abranger o sentido da sua efetividade com a finalidade de sanar ou dirimir as
inércias ou omissão do Legislativo ou Executivo, ou seja, um aprimoramento do
processo político que o Supremo Tribunal Federal vem solucionar mesmo que
parcialmente em decisões.
Finalmente, constata-se que nas últimas décadas a mais alta corte do País o
Supremo Tribunal Federal, assumiu um notório papel na vida do cidadão, quando
passou a assumir um papel político, legislando através de suas decisões matérias
de ordem política, social e econômica, e nos últimos tempos suas decisões tornaram
corriqueiras para a sociedade demostrando assim que a atuação e postura adotada
pelo Supremo Tribunal Federal se mostrou muito mais ativista do que uma decisão
da judicialização da política.
5

Podemos concluir que até o presente momento o ativismo judicial adotado
pelo Supremo Tribunal Federal como finalidade de proporcionar solução para um
determinado problema frente a inércia ou omissão dos demais poderes ou seja,
tem atuado mais como uma solução de problemas em decorrência de lacunas,
omissão ou inércia dos demais Poderes, porém essa aplicabilidade deve ser
empregado de forma excepcional respeitando os limites constitucionais e a
repartição dos demais Poderes.
REFERÊNCIAS

BARROSO. Luís Roberto O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para
a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil / Luís Roberto
Barroso. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
BARROSO. Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2011.
BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2009.
CAMPOS. Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do
STF.São Paulo: Forense, 2014.
253

www.conteudojuridico.com.br

EPSTEIN. L. SEGAL, J. A. Advice and Consent. A Backdrop to Judicial Appointments.
New York: Oxford University Press, 2005.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

KMIEC. Keenan D. The Origin and Current Meanings of “Judicial
Activism”. Califórnia Law Review, 2004. Disponível em: <http://scholarship.
law.berkeley.edu /californialawreview/vol92/iss5/4/>. Acesso em: 25 ago. de 2019.
LENZA, Pedro Direito Constitutional Esquematizado. 22. ed. – São Paulo: Saraiva
Educação, 2018.

MELLO. Ministro Celso de. Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e
República). 2014. 37 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Supremo Tribunal
Federal, Brasilia, 2014.
MIARELLI. Mayra Marinho; LIMA, Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a
efetivação de direitos no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Ed., 2012.
OLIVEIRA. Vallisney de Souza. Juiz Imparcial. Revista Prática Jurídica–Consulex, n.
93, 31 de dezembro de 2009, p. 30-31.
PAES. Taíse Sossai. A Influência do Processo de Escolha dos Ministros da Suprema
Corte na Judicialização da Política: uma Análise Empírica do Procedimento da
Sabatina dos Indicados para o Supremo Tribunal Federal. 2011. 78 f. tese
(Doutorado) - Curso de Direito, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2011.
SILVA, Pedro Henrique Cordeiro da. ATIVISMO JUDICIAL E O DIREITO À LUZ DA
MODERNIDADE LÍQUIDA EM ZYGMUNT BAUMAN: UMA ANÁLISE. 2019. 32 f. Tese
(Doutorado) - Curso de Direito, Centro Universitário Tabosa de Almeida, Caruaru,
2019.
STRECK, Lênio Luiz. Entre O Ativismo e a Judicialização da Política: A Difícil
Concretização do Direito Fundamental a uma Decisão Judicial Constitucionalmente
Adequada. Joaçaba, v. 17, n. 3, p. 721-732, set./dez. 2016. Disponível em:
<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/viewFile/12206/p
df>.
STRECK, Lênio Luiz. O que é isto: decido conforme minha consciência? 4. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

254

www.conteudojuridico.com.br

STRECK. Lenio Luiz. Os Dilemas da Representação Política: O Estado Constitucional
entre a Democracia e o Presidencialismo de Coalizão. 2014. 19 f. Tese (Doutorado)
- Curso de Direito, Puc, Rio de Janeiro, 2014.
NOTAS:

Wanderson Santana Rocha, Professor Mestre pela Universidade Federal da
Bahia,prof.wandersonsantana@fasec.edu.br
[1]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[2] BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em busca de um conceito fugidio – o ativismo

judicial. Texto não publicado, 2011, p. 2. – Extraído da dissertação de mestrado de
Carolina Scherer Bicca, intitulada “Ativismo Judicial” no Controle das Políticas
Públicas: O Caso da Assistência Social no Brasi.

[3] This is all good fun-after all, several of the authors who engage in this sport first
enter a plea for abolition of the word-but treating the old definitions of judicial
restraint (such as adherence to precedent, and permitting the political branches to
make policy when the Constitution is ambiguous) as the new definition of "activism"
certainly has a deconstructionist flair. Jacques Derrida and Stanley Fish would be
proud! But we should oppose Newspeak, even if the revisionist approach to
5
language is coupled with a request that a word or phrase be taken out of circulation.
It is better to debate directly what role stare decisis or the political question doctrine
should play; the word "activism" adds nothing to the analysis with its old definition
or a new-fangled one (EASTERBRROOK, 2002, p. 1.402).
[4] MIARELLI, Mayra Marinho; LIMA. Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a
efetivação de direitos no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2012, P. 34.
[5] Campos, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do

Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 164.

255

www.conteudojuridico.com.br

SONEGAÇÃO FISCAL E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
WANDER GUSTAVO MONTALVÃO SCAPIM:
Graduando do curso de ciências contábeis pela
Fundação Educacional de Fernandópolis.
FELIPE PARAMO GAGGINI
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

(coautor)
ELAINE DORO MARDEGAN COSTA
(Orientadora)
RESUMO: A sonegação fiscal refere-se à complexidade tributária e ao não
pagamento devido dessa tributação que atinge níveis endêmicos no Brasil, pois a
banalização da prática sonegatória por empresários ou pessoas físicas torna-se fato
rotineiro. Assim objetiva-se demonstrar impactos da sonegação fiscal, para
entender os prejuízos da evasão fiscal, tanto para empresários, população e o
próprio governo e comparar com os valores investidos pela União nas áreas da
saúde e educação nos anos de 2014 a 2018. Por meio da Pesquisa Descritiva
Documental com abordagem quantitativa e comparativa, para entender a evasão
fiscal nos sites Sonegômetro e Impostômetro, de 2014 a 2018 e comparar com o
valor investido pela União nas áreas de Educação e Saúde coletados no Portal
Transparência. Nota-se que o problema da sonegação fiscal ou evasão fiscal é
procedimento que viola diretamente a legislação ou regulamento fiscal. A análise
comparativa evolutiva nos últimos 4 anos aponta que o valor sonegado representa
mais que o dobro do valor investido em educação e saúde juntos, por isso torna-se
nociva. Logo, a sonegação caracteriza-se por ocasionar prejuízos a União, bem
como ao contribuinte e ao próprio sonegador, pois quanto maior a evasão fiscal,
menor os investimentos e repasses em políticas públicas em saúde e educação, o
que atrapalha o desenvolvimento socioeconômico do país.
Palavras-chave: Arrecadação. Sonegação. Tributos. Investimentos. População.
ABSTRACT: Tax evasion refers to the tax complexity and non-payment due to this
tax that reaches endemic levels in Brazil, because the banalization of tax evasion by
businessmen or individuals becomes routine fact. Thus it aims to demonstrate
impacts of tax evasion, to understand the damage of tax evasion, both for
entrepreneurs, population and the government itself and compare with the
amounts invested by the Union in the areas of health and education in the years
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2014 to 2018. Through the Descriptive Documentary Research with quantitative and
comparative approach, to understand the tax evasion in the Sonegometer and
Impostometer sites, from 2014 to 2018 and compare with the amount invested by
the Union in the areas of Education and Health collected in the Transparency Portal.
Note that the problem of tax evasion or tax evasion is a procedure that directly
violates tax legislation or regulation. The evolutionary comparative analysis in the
last 4 years shows that the evaded value represents more than double the amount
invested in education and health together, so it becomes harmful. Thus, tax evasion
is characterized by causing damage to the Union, as well as to the taxpayer and the
tax evader, because the greater the tax evasion, the lower the investments and
transfers in public policies on health and education, which hinders the
socioeconomic development of the country.
Keywords: Collection. Evasion. Tributes. Investments. Population.
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, é mais do que comum ver em manchetes que a polícia
conseguiu desmantelar quadrilhas que sonegam impostos. O crime de sonegação
fiscal, segundo Brasil (1990) previsto
na Lei 8.137/90 é crime que afeta a ordem
5
Tributária, e consequentemente, o Estado de forma drástica.
Sabe-se que temos duas consequências graves no sistema tributário, sendo
apontadas por Nunes (2014) como: alta carga tributária e a elevada sonegação, que
se entrelaçam, haja vista a alta carga tributária representar 36% do PIB (Produto
Interno Bruto) e sonegação, dificultar a ineficiência das obrigações e serviços do
Estado para a sociedade.
Embora, o governo tenta dificultar a sonegação com o advento das novas
tecnologias e o cruzamento das informações contábeis e fiscal. De fato, essa nova
postura acaba por tornar o processo mais ágil e, assim, possibilitar a identificação e
autuação de empresas que praticam a fraude.
Empresas que são reconhecidas e fiscalizadas pelo fisco por praticarem a
sonegação fiscal, são duramente penalizadas com autuações altíssimas, em alguns
casos pode até comprometer a vida da empresa e, assim acabarem por encerrar as
suas atividades empresariais.
Mas, mesmo a sonegação sendo alvo dos governos em todas as instâncias
federal, estadual e municipal, ainda não é possível coibir todos os atos de
sonegação que ocorrem no país. Talvez em parte, pelo Brasil, ser um dos países
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com a maior carga tributária do mundo e para escapar dessa alta carga, as empresas
procuram formas de fraudar o fisco.
É nítido o mal que a sonegação faz ao país, porém, é também preciso
entender que os sonegadores responsáveis não são sacoleiras ou trabalhadores
liberais, são de fatos as grandes empresas que foram oprimidas ao longo de
governos malsucedidos pelo excesso de tributação. Por isso, é preciso uma reforma
efetiva no sistema tributário, que pode ser reduzida em 30% sem prejuízo da
arrecadação se for fortalecido o combate à sonegação conforme sugestão do
Sinprofaz. (PLUTARCO, 2014).
Dessa forma justifica-se o presente estudo que tem como objetivo geral
demonstrar impactos da sonegação fiscal, para entender os prejuízos da evasão
fiscal, tanto para empresários, população e o próprio governo e comparar com os
valores investidos pela União nas áreas da saúde e educação nos anos de 2014 a
2018.
O trabalho realizado com aplicação da pesquisa descritiva documental com
uso da abordagem quantitativa e comparativa, procura abordar, especificamente,
os impactos da sonegação fiscal, bem como o aumento da tributação e de novos
impostos relacionados a este escopo.
Sendo a pesquisa bibliográfica realizada em livros e artigos que tratam do
tema em estudo. E a pesquisa documental em sites como: Sonegômetro e
Impostômetro, para entender a evasão fiscal, que após análise e interpretação do
período de 2014 a 2018 foram descritos e comparados com o valor investido pela
União nas áreas de Educação e Saúde coletados no Portal Transparência, para ao
final entender os prejuízos efetivos que a evasão fiscal provoca aos empresários,
população e ao governo.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Carga Tributária e a Legislação Brasileira
É evidente que a carga tributária nacional é extremamente onerosa, fato essa
testemunha corriqueiramente, no que diz respeito ao pagamento de tributos de
diversas naturezas sobre diversos aspectos, desde moradia, transporte, venda,
compra e industrialização de produtos.
Hoje as empresas sofrem com elevados impostos devido ao aumento da
carga tributária indireta, que com as modificações na legislação da Contribuição
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para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Isso em 1998, quando o Brasil
estava diante de agravamento da crise financeira, levou a um acordo com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) que na ocasião lançou um pacote fiscal, que visava
aumentar a arrecadação e assegurar um superávit primário fiscal. Tal questão
possibilitou em 1999, o valor de R$ 31 bilhões (SALVADOR, 2002).
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Com a criação desse pacote, a incidência tributária sobre bens e serviços
aumentou muito, com salto em 1996, de 17,2% do PIB, para 20,8%, em 2005
(CONFAZ, 2005).
Entre as características que tornam a tributação no Brasil mais onerosa estão
às elevadas alíquotas incidente sobre os lucros, quando comparadas às vigentes em
outros países. “A alíquota brasileira fica à frente de países como Alemanha, Canadá
e China, como a inflação no Brasil é significativamente mais elevada que na maioria
dos demais países, a tributação incidente é ainda mais elevada.” (APPY, 2016, p. 11).
Além disso, a legislação tributária brasileira tributa também os lucros
auferidos por controladas de empresas brasileiras localizadas no exterior. Enquanto
em outros países só são tributados os lucros quando são distribuídos no país.
5

Cintra (2014) destaca a importância da criação de um imposto único sobre
movimentação financeira, o que tornaria mais fácil a fiscalização, pois os impostos
seriam gerados a partir de movimentação bancária automaticamente. Além de toda
a facilidade, isso diminuiria a carga tributária brasileira.
Diante toda essa situação tributária, nasce uma manobra para sobreviver e
se destacar a meio de tantos tributos, que os empresários usam. São as brechas na
legislação e até mesmo a omissão de informações para evitar o pagamento de
tantos impostos.
Os tributos originam-se de relações comerciais e monetárias, e o não
recolhimento dos mesmos acarreta as sanções civis e penais, que são impostas à
entidade ou indivíduo não pagador. Segundo Brasil (1990) a lei nº 8.137, que trata
da questão relacionada à omissão de informações, fraude e fiscalização, descreve
que utilizar documentos falsos, entre outros exemplos, resulta em aplicação de
penalidades.
Mesmo com a criação de novos tributos para as empresas na década
passada, o estudo sobre sonegação fiscal não é coisa nova, antes mesmo dos anos
2000 já era uma prática que o governo enfrentava. Historicamente, com a entrada
em vigor da Lei n° 4.729, de 1965 o ornamento jurídico passou a dispor de uma
narrativa penal para os comportamentos da pratica de evasão fiscal. E o crime de
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sonegação sendo concebido a partir de algumas modalidades conforme descrito
em Brasil (1965):
Art. 1.° — Constitui crime de sonegação fiscal: — prestar
declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes das pessoas
jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximirse, total ou parcialmente, do pagamento de tributos,
taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; II — inserir
elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas
leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos à Fazenda Pública; III — alterar faturas
e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com
o propósito de — 91 — fraudar a Fazenda Pública; IV —
fornecer ou emitir documentos graciosos ou
alterar
despesas, major ando-as, com o objetivo de obter
dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem
prejuízo
das
sanções administrativas cabíveis. Pena:
Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco
vezes o valor do tributo. (BRASIL, 1965, p. 6745, col. 1)
Em 1969, três anos depois da lei n° 4.729, de 1965 entrar em vigor, criou-se
a lei n° 5.569, que acrescentou mais uma inciso, o n° V, assim regido como descreve
Brasil (1969, p. 6745): “V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte
beneficiário da paga, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida
do imposto sobre a renda como incentivo fiscal.”
Mesmo com todas as mudanças no código penal a fim de controlar a evasão
fiscal, o governo ainda tinha muito a fazer para ganhar essa guerra fiscal. Foi preciso
criar ferramentas para auxiliar na luta contra a prática sonegatória e facilitar a
fiscalização.
Entre estes procedimentos pode-se citar a implantação de programas de
envio digital de dados, que melhorou o processo de confronto das informações, o
qual ajudou a facilitar a descoberta de muitas fraudes.
Embora, a informatização dos dados seja aliada do governo, por possibilitar
aos órgãos fiscalizadores combater a sonegação e operações ilícitas. Ainda, há
dificuldade no combate à sonegação, pois os mecanismos dependem da
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fiscalização em sistemas eletrônicos, e estes, por sua vez, podem apresentar erros
ou até serem fraudados pelos contribuintes.
Entre os principais órgãos fiscalizadores estão: a Receita Federal, da União; a
Secretaria da Receita Estadual, dos Estados; e as Prefeituras, os Municípios. E, como
meios de controles têm-se: a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), as diversas declarações, entre outros.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As penalidades para quem comete ilícitos tributários, caracterizados pelo
crime de sonegação podem variar entre detenção e reclusão (de 2 a 5 anos) e multa
(com valor estimado de até 225%), previstas no artigo 1º da Lei nº 8.137/ 1990 e no
artigo 44 da lei nº 9.430/1996. (BRASIL, 1990; BRASIL, 1996; ZANLUCA, [2019]).
Entretanto, temos sociedades empresariais e cooperativas que acreditam ter
transparência em suas demonstrações e a prática da honestidade por parte de seus
sócios.
No entanto, presume-se que seja praticamente impossível acabar totalmente
com a sonegação, haja vista a ação encontrar-se arraigada na conduta empresarial.
Como, também se entende que é inevitável o aperfeiçoamento do sistema
5
tributário, ainda mais quando se presencia uma crise financeira, política e
econômica no país. (NUNES, 2014).
2.2 Sonegação fiscal no Brasil
Sonegar, de modo geral é um ato ilícito tributário que segundo Zanluca
([2019], não paginado) consiste em redução de tributação, por meio de
procedimentos que viola a lei fiscal ou regulamentação fiscal, seja por meio da “[...]
omissão, fraude, falsificação, alteração, adulteração ou ocultação [...] no intuito de
beneficiar a si ou terceiros pela sonegação.”
De acordo com a pesquisa realizada em 2009, pelo IBPT (Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação), temos um total de 9.925 empresas de todos os
setores e porte, destas 1.417 são de pequeno porte, 5.783 de médio porte e 2.725
grande porte. A partir da análise desta pesquisa percebe-se que as empresas de
pequeno porte são as que mais omitem o valor real de seus faturamentos, pois os
resultados apontaram que quase 79% do faturamento não declarado (AMARAL et
al., 2009).
Quadro 1 - Faturamento não declarado das empresas pesquisas em 2008.
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Porte Empresas

Faturamento não Faturamento total
declarado
das das
empresas
empresas
brasileiras
R$
pesquisadas
R$ bilhões
bilhões

%
Faturamento
não declarado em
relação
ao
faturamento total
das
empresas
brasileiras

Pequeno porte

253,49

322,27

78,66%

Médio porte

346,53

476,73

72,69%

Grande porte

722,49

4480,22

16,13%

Total

1322,51

5279,22

25,05%

Fonte: AMARAL et al., 2009, p. 3 – 5 (Modificado).
Com a pesquisa também foi possível averiguar quais foram os impostos mais
sonegados, como argumenta Amaral et al. (2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O INSS é o tributo mais sonegado, apresentando índice de 27,75%
(índice 2002: 21,02% e índice 2005: 29,47%).
Em seguida está o ICMS, com índice de 27,14% (índice 2002: 26,54%
e Índice de 2005: 26,95%).
O Imposto de Renda é sonegado em 26,64% (26,77% índice de 2002
e 27,02% índice de 2005) das empresas contribuintes.
ISS em 25,02% (índice 2002: 23,62% e índice 2005: 25,66%).
Contribuição Social sobre o Lucro em 24,89% (índice 2002: 24,31% e
Índice de 2005: 24,81%).
Imposto de Importação em 24,83% (índice 2002: 19,08% e índice 2005:
23,65%).
PIS e COFINS em 22,13% (índice 2002: 25,11% e índice de 2005:
23,43%);
IPI em 19,08% (índice 2002: 21,99% e índice 2005: 18,85%).
IOF em 16,55% (índice 2002: 14,84% e índice 2005: 15,72%). E,
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•

CPMF em 4,03% (índice 2002: 7,06% e índice 2005: 10,86%) das
empresas pesquisadas.

Conforme Amaral et al. (2009), as empresas do setor industriais são as que
mais praticam algum tipo de sonegação. Isso se dá pelo fato de que esse ramo
representa o maior faturamento da economia brasileira.

COMÉRCIO

29,02%

INDÚSTRIA

30,77%

SERVIÇOS

24,22%
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Quadro 2: Indícios de sonegação - % quantidade de empresas

Fonte: AMARAL et al., 2009, p. 4.
Além do ramo empresarial,
5 o agronegócio apresenta grande participação na
economia brasileira, que além de contribuir com empregos, é um mercado
consumidor importante. Em contrapartida, o setor da agropecuária caracteriza-se
por sua elevada sonegação fiscal, resultado da complexidade do sistema tributário
brasileiro e de uma fiscalização defasada.
De acordo com Brugnaro, Bel e Bacha (2003), ITR, Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) ou Imposto de Renda por Pessoa Jurídica (IRPJ), ICMS e Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) são os principais tributos
cobrados na agropecuária brasileira.
O imposto mais sonegado é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), que por sua vez, é o tributo com maior peso no valor dos produtos
alimentares. No entanto, apesar do ICMS ter sido criado como um imposto sobre
valor adicionado acaba sendo cumulativo e, por isso, torna a alíquota efetiva maior
que a alíquota nominal. (BRUGNARO; BEL; BACHA, 2003).
Brugnaro, Bel e Bacha (2003) ainda compara o ICMS ao FUNRURAL, e ainda
diz que os índices da sonegação dos dois são os mesmos, já que o FUNRURAL é
sonegado da mesma forma que o ICMS, com a venda sem a nota fiscal ou com a
nota fiscal apresentando um valor inferior ao da transação.
3. RESULTADOS
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Conforme descreve Lemos (1999) para o representante dos Auditores Fiscais,
Mauro Roberto da Silva, a ação dos servidores voltada à diminuição da sonegação
fiscal é essencial para garantir que não haja queda na arrecadação, e os
compromissos do Estado com a população sejam cumpridos.
Quanto às consequências da sonegação fiscal, necessário é
salientar que este crime tem proporções prejudiciais
incalculáveis comparados com outros previstos no Código
Penal, como, a apropriação indébita e o estelionato. Isto se
deve ao fato de que nestas práticas delitivas o prejuízo é
sempre apurado em desfavor da Fazenda Pública, diminuindo
a capacidade do Estado em prover as mínimas condições
das pessoas que integram a coletividade com saúde,
educação e saneamento básico, ocasionando, por outro lado,
e devido a seu efeito perverso, doenças, analfabetismo,
pobreza, desemprego, oneração daqueles que já contribuem
(LEMOS,1999, p. 213).
Há mais de dez anos o SINPROFAZ, criou o “SONEGOMETRO” para mostrar
a estimativa de quanto o país deixa de arrecadar em tributos por conta da
sonegação. O indicador é similar ao que a (ACSP) Associação Comercial de São
Paulo idealizou para expor a evolução estimada da arrecadação de impostos no
país, iniciativa denominada "IMPOSTÔMETRO".
O Sinprofaz realizou um estudo nominado como, Sonegação no Brasil – Uma
estimativa do Desvio da arrecadação e concluiu-se que “a sonegação poderia
chegar a 28,4% da arrecadação, o que equivale a 10,0% do PIB, representando o
valor de R$ 415,1 Bilhões”. E, diante o resultado argumenta, “se não houvesse
evasão, o peso da carga tributária poderia ser reduzida em quase 30% e ainda
manter o mesmo nível de arrecadação”. (NUNES, 2014, não paginado).
Segundo o Sinprofaz (2014), estima-se que em 2014 a perda com a
sonegação foi de R$ 400 bilhões. Esse valor, se comparado, equivale ao PIB da
cidade de São Paulo no ano anterior. Calcula-se que o valor não arrecadado
representa quase 8,4% do PIB neste ano, ou 22% da arrecadação de 1,8 trilhão. No
levantamento realizado, os tributos que mais foram sonegados foram: o ICMS, o
Imposto de Renda e o INSS.
De acordo com o registro do “Impostômetro”, em abril de 2015 a
arrecadação foi de R$ 2 trilhões e obteve aumento de 2,8% sobre o ano anterior
conforme descreve ACSP (2015).
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Pode-se observar no Portal da Transparência ([2019]), no ano de 2016 que
do montante arrecadado foi destinado o total de R$ 114 bilhões para a saúde,
sendo pouco mais de 46 bilhões destinados a assistência hospitalar e ambulatorial,
quase 5 bilhões com vigilância epidemiológica e o restante gasto com atenção
básica, administração e outros serviços.
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Para as áreas da educação, gastou-se em 2016 o total de R$ 95,18 bilhões,
desse montante, foram destinados 29,5 bilhões para o ensino superior, 10,3 bilhões
para o ensino profissional e para a educação básica foram gastos 4,25 bilhões.
(PORTAL TRANSPARÊNCIA, [2019]).
No mesmo ano, registrou-se no Sonegômetro a estimativa de evasão fiscal
de R$ 474,4 bilhões ou 7,6% do PIB de 2016. Em relação às estimativas do ano de
2014, a evasão fiscal teve um aumento de quase R$75 bilhões. O montante não
recolhido é maior ao destinado a saúde e educação em 2016, sendo mais que o
dobro ao investimento realizado pela União neste ano. (SINPROFAZ, [2019]).
O Impostômetro, em 2018 do montante arrecadado com os impostos
ultrapassou 2,1 trilhões, cerca de 200 bilhões a mais que em 2017. (ACSP, 2015).
Enquanto, na arrecadação em 2018
houve aumento de 9% em relação a 2017, o
5
total de impostos não arrecadados foi de 524,9 bilhões, equivalente a 7,7 % do PIB
em 2018. (SINPROFAZ, [2019]).
De acordo com o Portal da Transparência ([2019]), o total gasto com saúde
no ano de 2018 foi de 108,18 bilhões e, com a educação, o investimento chegou a
95,59 bilhões. A soma dos gastos do governo federal nestas duas áreas não chega
a 50% do que se estima de impostos não arrecadados.
Ao comparar a estimativa de evasão fiscal de 2014 com 2018, percebe-se
aumento da sonegação em 31%, número alarmante, e de acordo com os estudos
do Sinprofaz ([2019]), esse número tende a aumentar consideravelmente a cada
ano. Nos primeiros 8 meses de 2019, o que o Brasil perdeu com a sonegação
chegou a quase 457 bilhões, dinheiro que poderia ser usado para comprar 2,8
milhões de ambulâncias equipadas no estado de São Paulo.
Gráfico 1: Comparação entre arrecadação, sonegação e investimentos em
saúde e educação nos anos de 2014, 2016 e 2018
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Fonte: Dos Próprios autores, 2019.
O gráfico 1 mostra que o índice de inadimplência fiscal supera os recursos
investidos em saúde e educação na sociedade. Dessa forma, a sonegação fiscal não
apenas prejudica o Poder Público e o contribuinte, como o próprio sonegador, pois
se observa que, sem recursos, não haverá melhorias na estrutura socioeconômica
do país.
Gráfico 2: Evolução da evasão fiscal no Brasil
600
400
200
0
2014

2016
evasão fiscal

2018

Fonte: Dos Próprios autores, 2019.
O gráfico 2, demonstra que o índice de inadimplência fiscal de 2014 a 2018,
aumentou drasticamente, isto por sua vez, deixa evidente que a prática sonegatória
pode ter virado uma “tradição”.
CONCLUSÃO
É evidente que a carga tributária nacional é extremamente onerosa, fato este
testemunhado corriqueiramente, pela população ou pelos empresários. Tal questão
é percebida por meio da arrecadação de tributos que, por usa vez, atende uma
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natureza diversificada, seja no âmbito da prestação de serviços, comércio ou
indústria, nas diversas formas de arrecadação, como: moradia, transporte, venda,
compra e industrialização de produtos e outros.
Com o crescimento evolutivo da carga tributária, nota-se igualmente o
crescimento da sonegação tributária e, consequentemente, a pesquisa aponta que
para as empresas sobreviverem no mercado, procuram alguma maneira de reduzir
a tributação recolhida, que acaba por criar um círculo.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Embora exista as manobras fiscais para redução da tributação, considera-se
inconcebível qualquer forma de ação delituosa de se perpetrar sonegação fiscal, tão
pouco, manifestação contra o sistema tributário ou aproveitar-se das lacunas
legais para se beneficiar, por meio do não pagamento, parcial ou total, dos encargos
tributários.
Um fato que passa despercebido no contexto social é que, justamente por
meio desses tributos, é que há desenvolvimento ou melhorias na estrutura
socioeconômica do país, já que os recursos do Poder Público são extraídos,
majoritariamente, da responsabilidade tributária do contribuinte.
5

Logo, pode-se concluir que a sonegação fiscal prejudica não apenas o Poder
Público e o contribuinte, mas também o próprio sonegador, pois nota-se com a
pesquisa que o valor do investimento em educação e saúde, juntos, somam
aproximadamente, metade do valor da evasão fiscal, o que acaba por prejudicar o
crescimento do país.
Como sugestão, deixa-se aqui uma nova proposta de trabalho, que poderia
ser desenvolvida em continuidade a este artigo, sendo o tema de estudo proposto
a partir da discussão de pontos importantes para a reforma tributária que tramita
no Congresso Nacional. Tais pontos poderia destacar a efetiva contribuição da
minimização da sonegação fiscal, porém deveria também em seu escopo incorporar
a redução tributária, para possibilitar a sociedade social mais justa e com
crescimento sustentável.
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A DIFICULDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PSICOPATA SERIAL KILLER E A
NECESSIDADE DE DISTANCIÁ-LO DO CONVÍVIO SOCIAL
ROBSON CORRÊIA PASSOS DE SOUZA CAPONE:
Bacharelando em Direito pela Faculdade Serra do
Carmo.
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(Orientador)
RESUMO: O presente estudo visa analisar e discutir sobre a figura do serial killer no
atual ordenamento jurídico brasileiro, discorrendo sobre a conceituação e a
caracterização dos psicopatas e dos serial killers, em análise: a um dos elementos
da culpabilidade - a imputabilidade, as possíveis sanções penais aplicáveis ao
psicopata criminoso serial killer, a impossibilidade de cura da psicopatia e a
impulsividade do psicopata. Para atingir o objetivo proposto será mister explorar
alguns aspectos teóricos da psiquiatria forense, bem como analisar doutrinas de
direito relacionadas à temática.
Palavras-chave: Psicopatia, Serial killer, Direito Penal, Culpabilidade, Sanção Penal,
Imputabilidade e Autocontrole.
ABSTRACT: This study aims to analyze and discuss a serial killer figure in the current
Brazilian legal system, discussing a conception and characterization of psychopaths
and serial killers, in an analysis: one of the elements of guilt - an imputability, as
possible criminal sanctions related to serial killer criminal psychopath, an inability
to cure psychopathy and impulsiveness of the psychopath. To achieve the proposed
objective, it will be necessary to explore some theoretical aspects of forensic
psychiatry, as well as to analyze the doctrines of law related to the subject.
Key-words: Psychopathy, Serial Killer, Criminal Law, Culpability, Criminal Sanction,
Imputability and Self Control.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo geral demonstrar que há uma grande
dificuldade, senão impossibilidade, na ressocialização do psicopata serial killer e
que não é correto querer considerá-lo como agente imputável só pelo de fato
desse sujeito não sofrer de doença ou transtorno mental, pois não existe tratamento
para a psicopatia e porque ele conhece o caráter ilícito de um fato criminoso mas
não consegue controlar a sua impulsividade (característica da psicopatia) e nem
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sente remorso. Isso ocorrerá através dos objetivos específicos, quais sejam, observar
a conceituação e a caracterização de psicopata e de serial killer frente à
contraposição da análise psiquiátrica a qual considera os psicopatas como
imputáveis em virtude de eles não serem doentes ou transtornados mentalmente.
Esse fator se torna ainda mais embaraçoso devido à questão da impossibilidade de
cura da psicopatia diante do instituto da ressocialização.
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A construção desse artigo tem caráter qualitativo, o estudo sobre esse tema
partiu do problema das discussão se os seriais killers devem ser considerados
imputáveis ou semi-imputáveis, para tanto foi utilizado o estudo documental
(código penal), ao mesmo tempo em que houve o cruzamento destes dados com
outros de pesquisas bibliográficas realizadas nos livros - O Psicopata um Camaleão
na Sociedade Atual, de Vicente Garrido, e A Enciclopédia de Serial Killers, de Michael
Newton que constituem no principal referencial teórico deste estudo. Além destes,
outros autores também foram utilizados para desenvolver este artigo.
O artigo está organizado através da conceituação e da abordagem das
características dos psicopatas e dos seriais killers. Posteriormente analisa a relação
do psicopata com a imputabilidade e a semi-imputabilidade, a impossibilidade de
cura da psicopatia, a impulsividade
do psicopata e por fim estão apresentadas as
5
considerações finais.
Em síntese, o presente trabalho visa esclarecer a atuação do Estado quanto
ao jus puniendi no que diz respeito à aplicação da pena a uma espécie de psicopata
criminoso, o serial killer. Isso porque o Estado os reconhece como potencial
conhecedor da ilicitude do fato. No entanto, por mais que tal espécie de assassino
saiba o que esteja fazendo quando comete o delito de homicídio, este não
consegue controlar-se quanto aos seus atos homicidas. Além disso, ele age movido
pelo transtorno da psicopatia, ou seja, busca atingir seus objetivos (no caso matar
pessoas) simplesmente para a satisfação sádica do desejo de ceifar vidas ou até
mesmo por uma frustração qualquer, de forma inconsequente e isento do
sentimento de remorso.
Isso está ligado a dois problemas. O primeiro problema consiste em
quererem encaixar o psicopata na definição de imputabilidade, já que isso gera
reflexos na definição da sanção penal a ser aplicada a ele. O outro está ligado à
tentativa frustrada de ressocializar o psicopata matador em série face a
impossibilidade de cura da psicopatia e a impulsividade dos psicopatas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Em função de o presente trabalho ter um desdobramento lógico e de ser
necessário conhecer alguns termos e significados, se faz mister iniciá-lo mostrando
os conceitos iniciais e necessários aos cruzamentos de informações que serão
abordadas mais adiante. O primeiro ponto a ser observado consiste em informar
que conforme a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de
Saúde (CID-10) a psicopatia é uma espécie de transtorno de personalidade (padrão
de pensar e de se comportar diferenciado) (CAETANO, 1993).
2.1 Psicopatia
Silva (2008) descreve os psicopatas como pessoas de sangue frio,
inescrupulosas, calculista, dissimuladas, mentirosas, que somente visam o próprio
benefício, não sentem remorso ou culpa e, na maioria das vezes, manifestam-se
como violentos e hostis, transgridem de diferentes formas através de seus atos. Por
isso representam risco às pessoas do mesmo âmbito de convivência. Garrido (2000,
p. 09) acrescenta que:
Os indivíduos com traços psicopáticos são pessoas que agem
somente em benefício próprio, não importando os meios
utilizados para alcançar o seu objetivo. Além disso, são
desprovidos do sentimento de culpa e dificilmente
estabelecem laços afetivos com alguma pessoa – quando
fazem, é simplesmente por puro interesse.
Por sua vez, Trindade (2011, p.166) traz as seguintes considerações acerca do
ser psicopata:
Um indivíduo egoísta, impulsivo, agressivo, sem sentimento
de culpa ou remorso em relação a comportamentos que
seriam estarrecedores para os modelos da sociedade. Tratase de um sujeito impulsivo e agressivo, desprovido do
sentimento de vergonha, de remorso e de consideração pelos
outros. Na realidade, a psicopatia é um transtorno no qual
existe uma fundamental incapacidade de amar ou de se
estabelecer uma relação de confiança.
Seguindo raciocínio similar, para Pinheiro (2016), os psicopatas são
acometidos, cruéis, violadores de direitos alheios, não toleram a frustração, reagem
a ela com violência, tem como mecanismos inconscientes de defesa a racionalização
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e a projeção, sempre culpam a sociedade pelos seus atos, não aprendem com a
punição. Vale destacar conduta reiterada e a habitualidade, juntamente com outros
aspectos indicando a existência do transtorno, e não a atrocidade do crime.
2.2 Características do Psicopata
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Conforme Silva (2018, p. 9), “Cleckley (1988) foi o primeiro a descrever a
psicopatia como um transtorno de personalidade antissocial, apresentando 16
características desenvolvidas clinicamente”:
1. Aparência sedutora e boa inteligência; 2. Ausência de delírios
e de outras alterações patológicas do pensamento; 3.
Ausência de “nervosidade” ou manifestações psiconeuróticas
4. Não confiabilidade; 5. Desprezo para com a verdade e
insinceridade; 6. Falta de remorso ou culpa; 7. Conduta
antissocial não motivada pelas contingências; 8. Julgamento
pobre e falha em aprender através da experiência; 9.
Egocentrismo patológico e incapacidade para amar; 10.
Pobreza geral na maioria das reações afetivas; 11. Perda
específica 5 de insight (compreensão interna); 12. Não
reatividade afetiva nas relações interpessoais em geral; 13.
Comportamento extravagante e inconveniente; 14. Suicídio
raramente praticado; 15. Vida sexual impessoal, trivial e mal
integrada; 16. Falha em seguir qualquer plano de vida
(CLECKLEY, 1988 apud HENRIQUES, 2009, p.289)
Já Garrido (2000), traça as características do psicopata através dos seguintes
termos: eloquente, superficialmente encantador, egocêntrico, sente-se grandioso,
não tem remorso ou sentimento de culpa, desprovido de empatia, mentiroso e
manipulador, impulsivo, deficiente quanto ao controle comportamental, carente de
excitação continuada, irresponsável e antissocial.
Conforme o autor, outra peculiaridade que chama atenção nesse indivíduo é
a capacidade de “camuflagem”, situação de oscilação entra uma pessoa normal e
uma pessoa que tem hábitos antissociais.
Não suspeitamos nada deles, mas na verdade têm uma “vida
dupla”: são pessoas cruéis e ambiciosas, que burlam as leis e
a sociedade sem indício de culpa ou escrúpulo. Quase nos
humilham sua desfaçatez, seu descaramento e ficamos cheios
de medo ao nos depararmos com crimes tão brutais
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cometidos por mãos de pessoas que partilham conosco o
ônibus ou o escritório (GARRIDO, 2000, p. 24).
Silva (2018) complementa que em um primeiro momento esse agente não
causaria uma má impressão às pessoas, não seria visto como um ser humano
maldoso. No dia a dia ele demonstra bom senso e um raciocínio lógico eficaz, com
bons argumentos, sendo capaz de entender as consequências de seus atos
antissociais, ou seja, ele é racional e sabe exatamente o que faz, age livremente.
Ainda sobre essa temática, conforme Garrido (2000), diferentemente do que os
meios de comunicação têm a tendência de apresentar, os psicopatas não são loucos
ou doentes mentais, ou seja, não sofrem de nenhuma psicose.
Visto o quanto pode ser perigoso um ser com psicopatia, pois conforme o
que já foi dito, quando ele deseja atingir um objetivo, usa de qualquer meio para
alcançá-lo. Assim, dependendo dos objetivos que o portador dessa patologia
almeja, fica evidente o risco a determinados bens jurídicos, tais como a vida
(GARRIDO, 2000).
2.3 Relação entre a psicopatia e os serial killers
De acordo com Garrido (2000), os psicopatas são subdivididos entre
claramente criminosos e outros caracterizados por serem antissociais (contrários a
sociedade – não necessariamente infratores). Dentre os criminosos estão os serial
killers, os quais são delinquentes extremamente impetuosos. Morana, Stone e
Abdalla Filho (2006) ressaltam que no caso dos psicopatas criminosos, os assassinos
em série são considerados os mais violentos. Ponto de vista corroborado por Casoy
(2004), pois, para este os matadores em série estão enquadrados em um alto grau
de psicopatia.
Embora o capítulo anterior do trabalho defina e caracterize o psicopata, o
próximo está voltado à definição e caracterização de somente uma espécie desses
sujeitos, o serial killer, assassino em série – tradução da língua inglesa para a
portuguesa.
2.4 Conceito e Características de Serial Killer
Em seu livro, “Enciclopédia de Serial Killers”, Newton (2000) afirma que a
melhor conceituação de assassino serial registrada, foi publicada pelo Instituto
Nacional de Justiça dos Estados Unidos da América (NIJ). O NIJ (1988) define
assassino serial como:
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Uma série de dois ou mais assassinatos, cometidos como
eventos separados, normalmente, mas nem sempre, por um
infrator atuando isolado. Os crimes podem ocorrer durante
um período de tempo que varia desde horas até anos. Quase
sempre o motivo é psicológico, e o comportamento do
infrator e a evidência física observadas nas cenas dos crimes
refletirão nuanças sádicas e sexuais.
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Seguindo um posicionamento parecido, Alvarez (2004), diz que se considera
serial killer, a partir do momento que um ou mais criminosos praticam um segundo
ou até mesmo terceiro homicídio, sendo assim, entre a vítima e o agressor não há
nenhum tipo de envolvimento, assim com os homicídios futuros são realizados em
momentos diferentes. A escolha da vítima geralmente ocorre aleatoriamente, e na
maioria das vezes sem existir qualquer tipo de relação entre a vítima e o agente
delinquente.
Partindo para a caracterização dos assassinos em série, destacam-se os sinais
de aviso quando eles são crianças ou adolescentes, o perfil biográfico, o modus
operandi, a capacidade de camuflagem, a retenção de troféus
ou souvenirs (recordações), a escolha
das vítimas e a tipologia (NEWTON, 2000).
5
Essas características serão explicadas nos próximos parágrafos desse capítulo.
Os psicólogos, de forma generalizada, reconheceram por meio de um único
caso que os criminosos objetos de estudo desse capítulo podem apresentar sinais
de aviso de tendências violentas quando crianças ou adolescentes, quais sejam,
provocação de incêndio criminoso, crueldade com animais, enurese permanente na
adolescência (NEWTON, 2000). Seguindo o mesmo contexto, Casoy (2004)
denomina esse fenômeno de a “terrível tríade”. Além disso, a autora ainda enfatiza
que o isolamento familiar também é uma característica frequente no
comportamento de crianças propícias a se tornarem matadores em série. Também
são características comuns na infância dos assassinos em série:
Devaneios diurnos, masturbação compulsiva, isolamento social,
mentiras crônicas, rebeldia, pesadelos constantes, roubos,
baixa autoestima, acessos de raiva exagerados, problemas
relativos ao sono, fobias, fugas, propensão a acidentes, dores
de cabeça constantes, possessividade destrutiva, problemas
alimentares, convulsões e automutilações relatadas pelos
próprios serial killers em entrevistas (CASOY, 2009, p. 22).
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O FBI – Federal Bureau of Investigation (traduzido para o português como
Departamento Federal de Investigação), por meio de um estudo realizado com 36
assassinos sexualmente motivados, obteve os resultados abaixo acerca dos fatores
que tenham contribuído para que eles tenham se tornado assassinos seriais:
43% dos assassinos foram sexualmente abusados na infância;
73% relataram “eventos estressantes sexualmente”; 72%
admitiram fetichismo na infância; 68% sofreram de enurese
quando criança (60% durante até a adolescência); 56%
colocaram fogo durante a infância (52% em sua adolescência);
36% torturavam animais quando criança (46% na
adolescência); 54% foram cruéis com colegas de infância (64%
quando adolescentes); 71% foram mentirosos crônicos e 38%
agrediram adultos (até um gritante 84% na adolescência)
(NEWTON, 2000, p. 332).
Quanto ao perfil biográfico, o FBI divide os assassinos motivados
sexualmente entre organizados, desorganizados e em categorias mistas. Essa
divisão baseia-se nas características do referido delinquente e nas evidências
encontradas na cena do crime. O organizado é considerado inteligente e
competente quanto às suas ocupações sociais, tem controle emocional quando
“caça”, por meio da mídia ele está sempre atento às investigações ligadas aos crimes
os quais tenha cometido, e por mais que o assassinato não tenha sido planejado, a
escolha das vítimas pelo matador em série está ligada à fragilidade em que
encontrou a vítima, até mesmo pelo fato do tal delinquente preferir domínio pela
“presa” no momento do “abate” (NEWTON, 2000).
Corroborando com o posicionamento anterior, para Casoy (2009, p. 19)
“serial killers também são divididos nas categorias “organizados” e
“desorganizados”, geograficamente estáveis ou não. O denominador comum entre
todos os tipos é o sadismo, desordem crônica e progressiva”.
Tratando-se do Modus Operandi, de acordo com Newton (2000, p. 267), “os
serial killers geralmente matam e caçam suas presas humanas de três formas,
referidas nesse livro como nômades, territorial ou métodos estacionários”.
Conforme o autor “Os assassinos nômades são os viajantes, mudando-se
frequentemente – muitas vezes de forma compulsiva – de um lugar para outro,
matando conforme caminham”, isso é um mecanismo utilizado para se esquivar da
justiça.
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Por outro lado, “os assassinos territoriais são de longe os mais comuns dos
assassinos em série, delimitando um campo de caça particular que varia
grandemente em tamanho de um caso para o próximo”, podendo ser, no limite da vizinhança, da cidade na qual é domiciliado, da cidade vizinha. Por fim, “os
assassinos estacionários são os mais raros de todos, fazendo muitas (se não todas)
de suas vítimas em um local”, ou seja, estão entre os matam no local do trabalho
ou até mesmo em casa (NEWTON, 2000, p. 267-268). Nessa caracterização vale
ressaltar que caso algum deles corram o de risco de serem aprisionados podem
mudar temporariamente de método.
Outro fator que muito chama a atenção no que diz respeito ao
comportamento dos serial killers – psicopatas (ou sociopatas) – é a capacidade de
camuflagem (são considerados “camaleões consumados”), ou seja, são altamente
capazes de esconder as práticas delituosas por meio de um comportamento de uma
pessoa civilizada e charmosa. Isso é denominado de máscara de sanidade pelo
psiquiatra Hervey Cleckley (NEWTON, 2000).
Também é característica comportamental de alguns serial killers manter
“troféus ou souvenirs” (recordações), isso serve para simbolizar momentos e
aumentar o prazer que os retira 5do mundo real. Segundo Newton (2000, p. 350):
Há muito foi reconhecido que alguns assassinos, especialmente
aqueles dirigidos por motivos sexuais e sádicos, retêm objetos
pessoais de suas vítimas como lembranças do evento. Nesses
casos,
os
analistas
do
FBI
fazem
distinção
entre troféus (colecionados por ASSASSINOS ORGANIZADOS
para comemorar uma caçada bem-sucedida) e souvenirs
(mantidos por ASSASSINOS DESORGANIZADOS como
combustível de suas fantasias); mas como os itens e seus
métodos de coleção são idênticos, a distinção é amplamente
semântica. Os itens coletados por assassinos seriais variam de
comuns – fotografias, carteira de motorista, joias, ou alguma
peça de roupa – a estranho e bizarros, incluindo partes
amputadas do corpo.
Já no que diz respeito à escolha das vítimas, os serial killers, de modo geral,
não têm um padrão idêntico, ou seja, cada um mata de acordo com as
características que lhes alimentem o momento do foco em uma fantasia distorcida
de um assassino. Porém, geralmente tais criminosos procuraram alvos de
oportunidade, pegando as vítimas conforme elas venham a minimizar os riscos
pessoais (NEWTON, 2000).
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Por fim, vale acrescentar que Casoy (2009, p. 19) divide os Serial Killers em
quatro tipos:
VISIONÁRIO: é um indivíduo completamente insano,
psicótico. Ouve vozes dentro de sua cabeça e as obedece.
Pode também sofrer alucinações ou ter visões.
MISSIONÁRIO: socialmente não demonstra ser um psicótico,
mas em seu interior tem a necessidade de “livrar” o mundo
do que julga imoral ou indigno. Este assassino escolhe
certo tipo de grupo para matar, como prostitutas,
homossexuais, mulheres ou crianças.
EMOTIVO: mata por pura diversão. Dos quatro tipos
estabelecidos, é o que realmente tem prazer de matar e
utiliza requintes sádicos e cruéis, obtendo prazer no
próprio processo de planejamento do crime.
SÁDICO: é o assassino sexual. Mata por desejo. Seu prazer
será diretamente proporcional ao sofrimento da vítima
sob tortura. A ação de tortura, mutilar e matar lhe traz
prazer sexual. Canibais e necrófilos fazem parte deste
grupo.
Compreendidas as conceituações e as caracterizações iniciais acerca de
psicopata (gênero) e de serial killer (espécie), o próximo passo consiste em explicar
como a justiça, a doutrina e os psiquiatras brasileiros tratam da questão da
imputabilidade dos psicopatas criminosos - matadores em série e quais os reflexos
penais decorrentes de tais entendimentos. Porém, antes disso se faz mister abordar
algumas noções sobre a culpabilidade no que diz respeito ao conceito analítico de
crime (teoria tripartite).
2.5 A Culpabilidade
A culpabilidade consiste na “reprovabilidade da conduta típica e antijurídica”
(MIRABETE; FABBRINI, 2010, p. 182), no entanto, é mister observar se estão
presentes os seus elementos. Assim sendo, necessita-se observar se o autor da ação,
de acordo com as condições psíquicas inerentes a ele, conseguiria moldar a
consciência e a vontade dele de acordo com o direito (imputabilidade), se era
potencial conhecedor da ilicitude (ou antijuricidade) do fato e se nas circunstâncias
era possível exigir do agente uma conduta diferente daquela que praticou, pois
existem circunstâncias ou motivos pessoais em que a conduta diversa do indivíduo
se torna inexigível (MIRABETE; FABBRINI, 2010).
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Segundo Greco (2005), no instituto jurídico-penal, culpabilidade é o juízo de
reprovação pessoal a ser realizado após constatadas as condutas típica e ilícita do
agente. O referido autor também divide a culpabilidade em três elementos, são eles:
a imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de
conduta diversa. Dentre elas somente a imputabilidade será abordada, pois está
diretamente ligada a ideia central do trabalho.
2.6 Imputabilidade, Semi-Imputabilidade e Inimputabilidade
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“Imputabilidade é capacidade de imputação, ou seja, possibilidade de se
atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal” (CUNHA,
2013, p. 260). Por outro lado, para Nucci (2005, p. 254) imputabilidade “é o conjunto
de condições pessoais, envolvendo inteligência e vontade, que permite ao agente
ter entendimento do caráter ilícito do fato, comportando-se de acordo com esse
conhecimento”.
Sendo assim, considera-se imputável o agente são e desenvolvido com
capacidade de optar entre o que é legalmente certo ou errado, que no caso de
escolher ofender os interesses jurídicos alheios deverá sofrer as consequências de
suas ações (JESUS, 2005). Para Prado
(2013, p. 479) “Essa capacidade possui, logo
5
dois aspectos: cognoscitivo ou intelectivo (capacidade de compreender a ilicitude
do fato); e volitivo ou de determinação da vontade (atuar conforme essa
compreensão)”. Sendo assim desde que haja percepção da ausência de pelo menos
um desses dois aspectos dessa capacidade implicaria na caracterização da
inimputabilidade do agente.
Ao contrário disso, no caput do art. 26 do Código Penal está prevista a
inimputabilidade qual ocorre “quando o agente, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento”. Esse instituto é uma das formas
de exclusão da culpabilidade, o qual consiste, segundo Nucci (2005, p. 271), na
“impossibilidade do agente do fato típico e antijurídico de compreensão do caráter
ilícito do fato ou de se comportar de acordo com esse entendimento, uma vez que
não há sanidade mental ou maturidade”.
Por seu turno, a semi-imputabilidade está prevista no parágrafo único do art.
26 do Código Penal da seguinte maneira: “se o agente, em virtude de perturbação
de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento”. Ela encontra-se entre imputabilidade e a
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inimputabilidade, porém não exclui a culpabilidade, pois, conforme Bitencourt
(2011, p. 419), “fica diminuída em razão da maior dificuldade de valorar
adequadamente o fato e posicionar-se de acordo com essa capacidade”. Por tanto,
“nota-se no agente alguma consciência da ilicitude da conduta, situação a qual o
torna parcialmente imputável” (MIRABETE; FABBRINI, 2010, p. 199).
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Emilio (2013, p. 16) analisou o Art. 26 do CP da seguinte maneira:
Analisando-se o caput e o parágrafo único do referido artigo,
verifica-se que são elencadas quatro categorias de transtorno
mental que serão brevemente explicadas. Isso posto, o
desenvolvimento mental retardado trata-se de deficiência
mental que admite níveis de acometimento de diversas
intensidades, desde a inteligência fronteiriça ou subnormal
até graves casos de encefalopatia crônica irreversível.
Abrange os oligofrênicos (idiotas, imbecis e débeis mentais) e
os surdos-mudos (conforme as circunstâncias). Já o
desenvolvimento mental incompleto é uma categoria de
casos especiais que, embora não seja propriamente um
transtorno mental, tem com ele a identidade de também
poder comprometer as capacidades de entendimento ou de
determinação do agente. É o caso dos menores de 18 anos
(conforme art. 27 do CP) e dos silvícolas inadaptados. Por sua
vez, a doença mental se refere a situações nas quais exista, em
maior ou menor grau, a alienação mental e uma inteira
incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. Abrange as
psicoses (orgânicas, tóxicas e funcionais, como paralisia geral
progressiva, demência, senil, sífilis cerebral, arteriosclerose
cerebral, psicose traumática, causadas por alcoolismo,
psicopses maníaco-depressiva, etc.), esquizofrenia, loucura,
histeria, paranóia, etc. Por último, a perturbação da saúde
mental compreende os casos benignos ou fugidios de certas
doenças mentais, as formas menos graves de debilidade
mental, os estados incipientes, estacionários ou residuais de
certas psicopses, os estados interparoxísticos dos epilépticos
e histéricos, certos intervalos lúcidos ou períodos de remissão
e certos estados psíquicos decorrentes de especiais estados
fisiológicos (gravidez, puerpério, etc.).
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2.7 A psicopatia no contexto do art. 26 do código penal
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Por sua vez, tratando-se da psicopatia, os indivíduos psicopatas são
equivocadamente confundidos com pessoas loucas ou doentes mentais, porém eles
não se enquadram na visão tradicional das doenças mentais. Segundo Morana,
Stone e Abdalla Filho (2006, p. 2) “os transtornos de personalidade (TP) não são
propriamente doenças, mas anomalias do desenvolvimento psíquico, sendo
considerados, em psiquiatria forense, como perturbação da saúde mental”.
Pensamento similar é o de Silva (2008, p. 37), conforme o autor:
Esses indivíduos não são considerados loucos, nem
apresentam qualquer tipo de desorientação. Também não
sofrem de delírios ou alucinações (como a esquizofrenia) e
tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a
depressão ou o pânico, por exemplo). Ao contrário disso, seus
atos criminosos não provêm de mentes adoecidas, mas sim
de um raciocínio frio e calculista combinado com uma total
incapacidade de tratar as outras pessoas como seres humanos
pensantes e com sentimentos.
5

No mesmo sentido, Hare (2013, p. 38) acrescenta que:
Os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam
o contato com a realidade; não apresentam ilusões,
alucinações ou a angústia subjetiva intensa que caracterizam
a maioria dos transtornos mentais. Ao contrário dos
psicóticos, os psicopatas são racionais, conscientes do que
estão fazendo e do motivo por que agem assim. Seu
comportamento é resultado de uma escolha exercida
livremente
Por seu turno, explicando a falta de psicose de qualquer tipo, assim como de
manifestações neuróticas no comportamento de um psicopata, Maranhão (2008, p.
87) acrescenta que:
Não apresentam sinais de psicose de qualquer tipo. Seu
pensamento é lógico e convincente. Expressam serenidade e
bem-estar físico. Não se observam indícios de angústia ou
ansiedade, fenômenos histéricos ou atos obsessivocompulsivos.
Comunicam
impressão
de
absoluta
tranquilidade.
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Com base em posicionamentos de psiquiatras forenses, tais como os que
foram utilizados para iniciar esse capítulo, que doutrinadores do Direito afirmam
que a inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Código Penal não deve ser
aplicável a psicopatia, pelo fato desta não ser considerada doença mental ou
transtorno mental. Dessa maneira é o pensamento de Nucci (2014) que destaca que
não se pode falar em excludente de culpabilidade, mormente, pois não chega a
afetar a inteligência e a vontade do agente psicopata. Portanto esse grupo de
estudiosos afirma que os psicopatas devem ser considerados imputáveis.
Em desconformidade com a ideia a qual considera os psicopatas como sendo
imputáveis, é a que entende os psicopatas (consequentemente os serial killers)
dentro do contexto da semi-imputabilidade do parágrafo único do aludido artigo,
tal posicionamento é seguido pelos autores Bitencourt (2011), Fragoso (2003), Jesus
(2005) e Bruno (2005). Eles defendem que a psicopatia encaixa as pessoas em um
estado fronteiriço entre a normalidade mental e a doença mental do parágrafo
único do art. 26 do Código Penal. Nesse sentido Mirabete e Fabbrini (2005, p. 267)
ressaltam que:
Refere-se a lei em primeiro lugar à perturbação da saúde mental,
expressão ampla que abrange todas as doenças mentais e
outros estados mórbidos. Os psicopatas, as personalidades
psicopáticas, os portadores de neuroses profundas, em geral
têm capacidade de entendimento e determinação, embora
não plena.
A esse respeito, o famoso penalista Hungria (1949, p. 505) afirma que “a
responsabilidade penal do psicopata, embora com atenuação facultativa de pena,
não é somente uma ilação da moderna psiquiatria, mas uma necessidade de defesa
social”.
Após observado o entrave acerca de como deve ser considerado o psicopata:
imputável ou semi-imputável, a próxima temática envolve os reflexos penais de tais
considerações. No entanto, antes disso é importante apresentar a conceituação das
modalidades de sanção penal.
2.8 Sanções Penais: Pena e Medida De Segurança
As sanções penais são divididas em duas modalidades: pena e medida de
segurança. Pena é a imposição de uma sanção estatal contra um agente criminoso
a fim de reprovar a conduta delituosa, prevenir novos crimes e ressocializar o
criminoso (BANHA, 2008).
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Por sua vez, medida de segurança é a sanção obrigatoriamente aplicável ao
inimputável, já quanto ao semi-imputável faculta-se ao juiz substituir a pena por ela
quando o acusado necessitar de tratamento curativo especial, ou seja, o magistrado
após observadas a situação pessoal e social do semi-imputável verifica se a solução
mais conveniente para tal sujeito consiste em cárcere penal ou medida de
segurança (MIRABETE; FABBRINI, 2010).
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2.9 Conexão Entre o Artigo 26 do Código Penal e as Possíveis Sanções Penais
Aplicáveis aos Psicopatas
Conforme visto anteriormente, há uma discussão que envolve a psiquiatria
forense e os doutrinadores de direito penal para saber se o matador em série deve
ser considerado imputável ou semi-imputável. Isso importa para saber qual é a
sanção penal a ele aplicável, pois, caso seja reconhecida a sua imputabilidade,
aplicar-se a uma das seguintes modalidades de pena: privativa de liberdade,
restritiva de direitos e pena pecuniária (BITENCOURT, 2014). No entanto, se por
ventura ele for considerado semi-imputável, há a possibilidade de aplicação da
medida de segurança ou da pena de forma reduzida (NUCCI, 2014).
Sabendo da situação anteriormente
analisada, o próximo ponto visa cruzar
5
as informações já explicadas com dois aspectos ligados aos psicopatas, quais sejam,
a impossibilidade de cura da psicopatia no ponto de vista cientifico e a
impulsividade dos psicopatas.
2.10 A Impossibilidade de Tratamento da Psicopatia
Os indivíduos acometidos pela psicopatia entendem que eles não detêm
problemas emocionais ou psicológicos para serem tratados, são completamente
satisfeitos com eles mesmos. Além disso, as psicoterapias e as terapias biológicas
(medicamentosas) em geral são ineficazes para curar ou tratar os psicopatas (Silva,
2008).
Análogo ao pensamento anterior, sobre a impossibilidade de tratamento da
psicopatia, Garrido (2000, p. 9) ensina que:
Trata-se de uma patologia grave e de difícil diagnóstico, pois
para a psicopatia não existe, ainda, nenhum tratamento,
psicoterápico ou medicamentoso, motivo pelo qual esse
transtorno provoca sérios prejuízos à sociedade no que tange
a custos financeiros e, também, muitos danos psicológicos
aos que estão envolvidos diretamente com os portadores do
distúrbio.
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Hare (2013, p. 202), além de ter um posicionamento parecido com o de Silva
(2008) e Garrido (2000), ressalta que as terapias podem aumentar mais ainda o
problema, pois:
A maioria dos programas de terapia faz pouco mais do que
fornecer ao psicopata novas desculpas e racionalizações para
seu comportamento e novos modos de compreensão da
vulnerabilidade humana. Eles aprendem novos e melhores
modos de manipular as outras pessoas, mas fazem pouco
esforço para mudar suas próprias visões e atitudes ou para
entender que os outros têm necessidades, sentimentos e
direitos. Em especial, tentativas de ensinar aos psicopatas
como “de fato sentir” remorso ou empatia estão fadadas ao
fracasso.
Além de não haver um tratamento curativo para os psicopatas, as pessoas
portadoras de tal transtorno de personalidade também não aprendem com as
punições estatais aplicadas aos fatos criminosos por elas cometidos, ou seja, logo
após a liberdade voltam a delinquir. Isso ocorre porque tal característica da
psicopatia é aliada a outra, a persistência em desobedecer à normatização jurídica
e social (GRECO, 2013). Nesse sentido são as palavras de Trindade (2010, p. 172):
De igual modo, medidas puramente punitivas e dissuasórias têm
mostrado pouco efeito sobre a reincidência e, às vezes,
resultado até mesmo negativo (...). A questão que sobressai
novamente é que psicopatas não se intimidam com a
severidade do castigo e nem aprendem com a experiência.
Como visto nas características do serial killer, ele sempre busca atacar uma
vítima que se encontra em um estado de fragilidade, onde ele possa ostentar a
posição de superioridade. Sendo o assassino em série uma espécie de psicopata
criminoso, após o cumprimento de uma pena privativa de liberdade, só esperará o
momento mais oportuno para voltar a cometer os crimes que lhe tragam a plena
satisfação, pois o maior prazer desses sujeitos é causar sofrimento às suas vítimas
(LÓPEZ, 2015).
Através do que foi exposto até agora, surge a necessidade de questionar se
o caráter ressocializador da pena tem eficácia quando se trata dos psicopatas. A
ressocialização consiste na tentativa de fazer com que o criminoso abandone a vida
criminosa, ou seja, busca reintegrá-lo ao meio social, porém o caráter
ressocializador, só pode ser visualizado nos indivíduos os quais se dispunham a
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abandonar a criminalidade (NUCCI, 2014). Quanto a isso, López (2015) afirma que
a resposta dada pela doutrina é que esse agente não consegue de forma alguma
ser ressocializado, pois trata-se de um criminoso incorrigível.
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Percebe-se que em função da impossibilidade de cura da psicopatia e do
não aprendizado com as punições estatais, tanto a aplicação da pena quanto da
medida de segurança tornam-se ações inefetivas. Como visto anteriormente o
psicopata pode ser considerado como imputável ou semi-imputável. Em ambos os
casos ele voltaria ao convívio social, já que após cumprida a pena o agente tem a
liberdade devolvida e por que em 2012, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a
concepção do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a medida de segurança
não pode ultrapassar dos 30 anos (GRECO, 2013; TRINDADE, 2010).
Outra análise necessária para o fechamento da ideia central consiste em
observar uma característica dos psicopatas no que diz respeito ao controle de seus
atos.
2.11 Da Impulsividade do Psicopata
Essa é uma das características reconhecidas por vários estudiosos que
5
merece uma grande atenção, uma vez que, como visto anteriormente, para muitos
estudiosos os psicopatas devem ser considerados imputáveis pelo fato de não
serem loucos ou psicóticos, o que acarreta a eles o conhecimento da ilicitude do
fato. Porém, deixam vago o questionamento se indivíduo em comento consegue
determinar-se, ou melhor dizendo, controlar-se na busca de seus objetivos ou na
reação pelas frustrações sofridas por ele, que no caso dos psicopatas criminosos
que matam em série, atinge a vida que é um bem jurídico fundamental previsto no
caput do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil. (SILVA, 2008)
De acordo com Garrido (2000, p. 44) “o psicopata não costuma pensar em
prós e contras de decisão, nem nas possíveis consequências: simplesmente age”.
Conforme o autor:
A impulsividade não é tanto um aspecto do temperamento
do psicopata como o é do seu desejo permanente de alcançar
a satisfação imediata. Parece um adulto que não foi capaz, na
sua infância, de esperar pela gratificação; ele não modifica os
seus desejos quando as circunstâncias o exigem e não há
consideração pelo desejo dos outros. O resultado de tudo isso
é que muitas das suas condutas ocorrem sem nenhuma
explicação ou expectativa; ele pode abandonar subitamente o
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trabalho, ou golpear alguém, ou ir embora de casa (...) só por
um capricho momentâneo (GARRIDO, 2000, p. 44).
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Hare (1995) apud Garrido (2000, p. 44) denomina a impulsividade do
psicopata como sendo um controle deficiente de comportamento, e acrescenta
que:
Além de agir sem pensar, o psicopata é extraordinariamente
reativo ao que considera que sejam provocações ou insultos
e reage com violência física ou verbal. Não possui a
capacidade que as pessoas têm de se controlar, de inibir-se,
diante do desejo que possam ter de agredir alguém. Ele
simplesmente passa à ação; sua resposta também é muito
violenta quando tem de enfrentar os reveses e as frustrações
que inevitavelmente aparecem, e tolera mal as críticas ou as
tentativas para que cumpra com a disciplina de um lugar, seja
um centro de correção, uma escola ou uma empresa. Ele se
irrita muitas vezes por trivialidades e em contextos claramente
impróprios para os outros. No entanto, seus arrebatamentos
de cólera não costumam ser duradouros; dentro de pouco
tempo ele passa a agir como se nada tivesse acontecido. Na
realidade, seus acessos de fúria não costumam ter carga
emocional que os caracteriza; acontecem de um modo mais
frio e controlado. O psicopata emite uma resposta agressiva
como sendo um modo natural de reagir a uma provocação e,
apesar de assim pode ferir ou maltratar psicologicamente
alguém com grande intensidade, ele não reconhece que tem
dificuldade para controlar seu temperamento.
Seguindo o mesmo raciocínio, para Silva (2008) os psicopatas têm o
autocontrole deficiente, ela também ensina que as pessoas não acometidas pelo
transtorno psicopático possuem o chamado controle arbitrário de comportamento.
Conforme a autora:
Os psicopatas apresentam níveis de autocontrole extremamente
reduzidos. São denominados "cabeça-quente" ou "paviocurto" por sua tendência a responder às frustrações e às
críticas com violência súbita, ameaças e desaforos. Eles
facilmente se ofendem e se tornam violentos por trivialidades
ou por motivos banais. Apesar de a explosão de agressividade
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e violência serem intensas, elas ocorrem em um curto espaço
de tempo, após o qual os psicopatas voltam a se comportar
como se nada tivesse ocorrido (SILVA, 2008, p. 80).
Como demonstrado anteriormente, o psicopata tem conhecimento da
ilicitude do fato. Porém, a característica desse sujeito, objeto de estudo desse
capítulo, mostra que ele não consegue controlar-se de acordo com o entendimento
do fato, pois age de forma impulsiva (GARRIDO, 2000; SILVA, 2008).
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A população mesmo desconhecendo o que de fato é um psicopata serial
killer, e quais as suas características de psicopatia ou de matador em série, fica
preocupada quanto à ideia de retorno desse sujeito ao meio social devido aos
delitos atrozes por eles cometidos. Isso foi o que impulsionou a estudar e
posteriormente formular o tema e a tese propostos por esse artigo. Para o
fechamento da ideia central se faz mister recapitular os pontos mais importantes
de cada capítulo.
O primeiro capítulo desse texto descreveu os seres acometidos pela
5
psicopatia, os quais são pessoas que agem somente visando o próprio benefício,
ou seja, a própria satisfação, não se importando com os meios utilizados para atingilos. Ademais, são desprovidos dos sentimentos de remorso, culpa e geralmente não
criam laços afetivos com pessoa alguma, excetuado o caso de haver um interesse
implícito. Por seu turno, o segundo capítulo demonstrar que os matadores em série
são a pior espécie de psicopatas, pois, conforme observado no segundo capitulo,
os serial killers matam de forma sádica, melhor dizendo, eles assassinam sentindo
prazer.
Por sua vez, o terceiro capítulo trata da culpabilidade do psicopata, no que
diz respeito ao questionamento se o psicopata deve ser considerado imputável ou
semi-imputável. Conforme foi demonstrado, a tendência mais moderna é
considerar os psicopatas como sendo imputáveis pelo fato de serem inteiramente
capazes de conhecer a ilicitude do fato. Porém, outra corrente entende a psicopatia
como um estado fronteiriço, no qual uma pessoa se encontra entre a normalidade
mental e a doença mental, o que a torna a pessoa semi-imputável. Devido aos
diferentes posicionamentos, surgem alguns questionamentos: o psicopata deve ser
considerado imputável ou semi-imputável? Por quê?
Muito embora os psicopatas consigam entender o caráter ilícito do fato, eles
não conseguem se controlar de acordo com esse entendimento, pois, é
característica deles a impulsividade, ou seja, possuem um controle deficiente de
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comportamento (quando querem atingir um objetivo que lhes traga prazer ou
satisfação ou que combata uma frustração, eles somente agem, sem pensar ou se
importar com as consequências). Isso faz com que o melhor entendimento seja o
que enquadra o psicopata criminoso que pratica assassinatos em série na condição
de inimputável. Consequentemente, a sanção cabível aos serial killers deve ser a
medida de segurança.
Ainda assim não é uma solução exata, pois ainda que seja cumprida medida
de segurança por 30 anos, pena máxima determinada pelo STF como medida de
segurança, uma hora ele terá que voltar a sociedade, e não se pode garantir que
não cometerá outro crime, o certo é que existe uma lacuna jurídica que precisa ser
preenchida em casos como este, pois como não há cura para psicopatia, a
sociedade sempre estará a mercê do psicopata quando ele sair de sua pena.
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Resumo: O presente artigo faz uma análise dos dados levantados referente aos
casos de violência contra a mulher. A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da
Penha foi um marco na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher,
porém, conforme análise, constatou-se que nos primeiros 05 anos da lei em
vigência, houve um crescimento no número de denuncias de casos de violência
doméstica. As autoridades acreditam que o aumento se deu em decorrência das
ações governamentais que tinham como finalidade orientar sobre a importância da
denúncia. Com o intuito de minimizar a violência contra a mulher, foi sancionada a
Lei 11.104/15, que complementou a Lei Maria da Penha, que qualifica o crime de
homicídio praticado contra mulheres em decorrência do fato dela ser mulher, como
feminicídio, incluindo-o como crime hediondo. Portanto, esse trabalho, faz uma
análise dos porquês da não redução da violência contra a mulher que
consequentemente culminam com
5 o óbito que é o último estágio do crime.
Palavras-chave: Violência. Maria da Penha. Feminicídio.
Abstract: This article analyzes the data collected regarding cases of violence against
a woman. Law 11.340 / 06, known as the Maria da Penha Law, was a milestone in
the fight against domestic and family violence against women. number of reports
of domestic violence cases. Authorities believe the increase could result in actions
that have been used to guide the importance of the complaint. In order to minimize
violence against women, Law 11.104 / 15, which complements the Maria da Penha
Law, which qualifies or commits the crime of homicide against women as a result of
the fact that she is a woman, as a femicide, was sanctioned. it as a heinous crime.
Therefore, this paper analyzes the cases of non-reduction of violence against a
woman, which eventually culminates in death, which is the last stage of crime.
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1.

Introdução

O óbito é a culminância máxima da violência contra a mulher. No Brasil, a
violência de gênero é um fator histórico que se iniciou no Brasil Colônia, República
e se estendeu até os dias atuais. No Brasil, as primeiras manifestações feitas por
grupos que abraçaram a causa da violência contra a mulher, iniciou-se na década
de 70, nos anos 80 surgiu o SOS vida, mas de fato, não havia uma lei específica que
tratasse o assunto de forma específica, apesar de que em 1995 surgiu os Juizados
Especiais Criminais – JECRIMs, cujo objetivo era tratar crimes “leves”, no qual
agressões leves e ameaças enquadraram-se como crime de menor potencial
ofensivo.
No início dos anos 2000 o tema da violência contra a mulher ganhou força
que culminou com a criação da Lei 11.340/06 denominada de Lei Maria da Penha.
A Lei é tida como um marco no combate a violência de gênero, pois cria mecanismo
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Outro ponto
importante, foi a publicação da portaria nº 05 de 20/09/2016 que instituiu a criação
dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar – TJFD, cuja finalidade foi
julgar especificamente casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Contudo, mesmo com criação da Lei Maria da Penha, o mapa da violência
teve um levantamento entre o período de 2006 a 2011, e constatou-se que houve
um aumento no número de registros de casos de violência doméstica. Segundo,
Monteiro (2014) havia uma lacuna a ser preenchida, uma vez que as políticas de
combate a violência contra a mulher, atacam a causa, ou seja, o crime consumado.
Nesse cenário, há poucas medidas para quebrar o paradigma da violência como
fator cultural, o empoderamento feminino é uma das saídas para enfrentar a
violência e consequentemente o crime, pois 95% dos casos de feminicídio são
praticados por cônjuges e ex-cônjuges.
Com o intuito de preencher a lacuna existente, foi sancionado a Lei 13.104/15
que inclui o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, cujas
penas são mais severas para os infratores. Por outro lado, Lima (2016) salienta que
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qualificação do feminicídio como hediondo não terá o efeito esperado para
diminuir os números da violência contra a mulher.
O presente artigo será dividido em duas seções, na primeira serão
apresentados o histórico de violência, a violência contra a mulher como um fator
histórico, conceitos e paradigmas da violência doméstica, o feminicídio como
último estágio da violência, e na, segunda seção serão apresentados a metodologia
e análise e resultados. Por fim a conclusão.
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2. Revisão de literatura
2.1 A violência contra mulher como fator histórico
A violência contra mulher não é um fato recente, no Brasil, é um fator
histórico, oriundo dos séculos passados, onde a mulher era tida como propriedade
do homem. O sentimento de posse atrelado a cultura machista, desencadeou e
continua a desencadear inúmeros casos de violência contra a mulher,
principalmente no âmbito familiar, cujo os cônjuges lideram o ranking de agressões.
Na época do Brasil colônia, a Lei permitia que o marido assassinasse a
esposa, em caso de adultério, essa lei continuou em vigência no império. Nesse
5
contexto, a função social da mulher era ser subserviente ao marido, e essa cultura,
ou melhor, esse paradigma de posse que o homem tem da mulher, continua até os
dias atuais. O pensamento de superioridade do gênero masculino sobre o feminino,
ambientou-se nos lares e na sociedade em geral, que vai da desigualdade salarial a
questões sócio culturais.
Para Oliveira, Costa e Sousa (2015), a dominação do masculino sobre o
feminino abrange aspectos culturais, psicológicos, morais e também sexuais. Esses
fatores são remotos, que ultrapassam gerações, onde a superioridade masculina em
face a feminina, sempre foi exposta de forma abrupta, onde se legitimam o
protagonismo masculino, em todos os contextos sociais e no âmbito familiar.
Matos e Paradis (2014) salientam que é histórico as relações envolvendo
homens e mulheres situam-se na esfera entre a dominação masculina e a submissão
feminina. Logo, essa submissão aparente, se arrasta até os dias atuais, que está
fortemente enraizada na sociedade.
O reflexo de séculos do “domínio” masculino no seio familiar e nos demais
contextos sociais, reflete na atual forma de pensar, fruto de uma cultura machista
que perdurou por gerações. Nesse sentido, Meneghel e Portella (2017) afirmam que
o assassinato de mulheres é habitual no regime patriarcal, no qual são submetidas
ao controle dos homens.
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Essa cultura da superioridade masculina enraizada na sociedade, refletiu em
uma matança generalizada, que afligiu mulheres de todas as classes sociais.
Segundo Oliveira, Costa e Sousa (2015), no Brasil, somente a partir da década, a
violência contra a mulher ganhou visibilidade no meio social. Ainda, Oliveira, Costa
e Sousa (2015), apesar dos avanços e políticas públicas de proteção e promoção
dos direitos femininos, na prática, pouco avançou, as mulheres continuam sendo
alvo de todos os tipos de violência, das quais muitas culminam com óbito.
Segundo o mapa da violência, em 2012 de 84 países pesquisados, o Brasil
ocupava a sétima colocação no ranking com taxa de 4,4 homicídios para cada 100
mil habitantes. Essa pesquisa que coletou dados dos anos de 2006 a 2010, colocou
o Brasil como sendo um dos que mais matam mulheres.
Segundo Oliveira, Costa e Sousa apud Waiselfis (2015), entre os anos de 2001
e 2011, os índices de homicídio de mulheres aumentaram 17,2%, contabilizando 48
mil mortes de mulheres no país.
Em 2015, novamente houve uma nova publicação do mapa da violência, dos
83 países pesquisados o Brasil alcançou o quinto lugar no ranking, com 4,8 mortes
por 100 mil habitantes. Conforme os dados apresentados em 2012 e 2015, a
incidência de homicídios entre as mulheres, está relacionado a várias causas,
principalmente a violência doméstica que culmina com o óbito.
Ressalta-se que o feminicídio compreende uma gama de situações e não
apenas as que ocorrem no ambiente familiar, no Brasil, somente no ano de 2018
houve 14.285 feminicídio registrados conforme o mapa da violência contra a
mulher.
Salienta-se que a pesquisa realizada pelo mapa da violência, não faz um
apanhado se o agressor foi preso ou não. No contexto do feminicídio, há um fator
agravante, é quando o crime é cometido no âmbito familiar, que segundo o mapa
da violência, geralmente é um crime reincidente que fatalmente culmina com o
assassinato, que poderia ter sido evitado se medidas tivessem sido tomadas.
2.2 Conceitos e paradigmas da violência doméstica
Muito tem-se discutido sobre a violência doméstica praticada contra as
mulheres. No Brasil, apesar de avanços na política, voltada para a proteção das
mulheres, os dados de violência contra as mulheres não surtiram efeito. Segundo
Batista e Gomes (2015) faltava regulamentação de algumas normas, para o poder
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judiciário processar com eficácia, para que as mulheres não fiquem a mercê da
sociedade.
A sensação de impunidade somado ao número de casos de violência contra
a mulher, que na maioria das vezes acabavam em óbito, surge a Lei 11.340/2006,
que ficou conhecida como Lei Maria da Penha.
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Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código
de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal;
e dá outras providências.
Nesse contexto, cria-se uma lei para tratar de medidas protetivas a em
caráter de urgência com relação a violência doméstica contra as mulheres. Nesse
caso, a finalidade da Lei Maria da
5 Penha era aplicar com mais rigor as penalidades
aos agressores, quando os mesmos agredirem suas parceiras.
Entretanto, conforme o mapa da violência divulgado em 2012, desde a
sanção da Lei até em 2011, se passaram 5 anos e o Brasil, ficou na sétima colocação
com 4.4 homicídios para cada 100 mil habitantes, isso, sem computar a quantidade
de agressões e tentativas de homicídio. Logo, se fez necessário repensar a forma de
combate não só a violência doméstica, mas também a qualquer violência praticada
ou tentada contra a mulher, nesse sentindo-se foi sancionada a Lei 13.104/2015.
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º
da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o
feminicídio no rol dos crimes hediondos.
Essa lei veio para qualificar o crime cometido contra mulheres em hediondo.
Machado e Elias (2016) salientam que a Lei n° 13.104/15 tem antecedentes
históricos muito específicos, todos relacionado com a luta pela garantia dos direitos
das mulheres brasileiras.
Qualificar como hediondo um homicídio praticado contra a mulher, foi a
resposta que as autoridades encontraram para implementar a política de proteção
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e segurança contra pessoas do sexo feminino. Dessa forma acreditou-se que a Lei
n° 13.104/15 estendeu a Lei Maria da Penha, fortalecendo a política de segurança
em favor das mulheres.
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2.3 O feminicídio como último estágio da violência
O feminicídio é considerado o último estágio da violência contra a mulher,
que culmina com o assassinato. A lei Maria da Penha tinha como objetivo proteger
a mulher vítima de violência familiar, geralmente praticada pelo cônjuge e
companheiros. Discute-se muito a eficácia da lei, que desde quando entrou em
vigência a Lei n° 11.340/2006, os índices de violência vêm aumentando Deskat
(2019).
Segundo informações do Deskat (2019) a Lei Maria da Penha completou 12
anos, mas desde sua instituição os índices de violência contra a mulher vêm
aumentando. Nesse cenário, surgem uma dicotomia, ou as vítimas estão perdendo
o medo e denunciando cada vez mais, ou os agressores ainda vêm a fragilidade da
lei e o sentimento de impunidade os domina.
São duas questões difíceis de serem respondidas, pois de um lado, acreditase que o aumento da estatística se deu porque a mulher passou a denunciar, ou
seja, passou a repudiar os atos de violência. Segundo o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), comparou-se os anos de 2016 e 2017, e houve um aumento de 12%,
em 2016 foram registrados 402.695 e saltaram para 452.988 em 2017, esses
registros são de todos os tribunais de justiça do país.
A causa para o crescente aumento são incertas, mas de acordo com a fala
Rita Polli Rebelo, Coordenadora da Procuradoria da mulher no senado, o aumento
dos casos tem a ver com o encorajamento que as mesmas estão tendo para
denunciar o agressor Deskat (2019). Ainda com relação ao empoderamento Rebelo
salienta:
"Com certeza, as mulheres agora sentem-se mais seguras para
denunciar, o que justificaria este aumento (de registros). E
agora temos mais preparo para receber estas mulheres que
estão sofrendo ou sofreram algum tipo de violência doméstica.
Nós temos, por exemplo, a Rede de Enfrentamento, onde as
instituições e serviços governamentais, não-governamentais e
a comunidade agem juntas para amparar as vítimas".

298

www.conteudojuridico.com.br

Apesar dos números de denúncias registradas, não tem informação da
conclusão dos processos, tampouco se as companheiras continuam a viver com os
agressores e/ou quantas medidas protetivas foram expedidas.
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Segundo um levantamento feito pelo mapa da violência contra a mulher,
dados divulgados em 2018 dão conta de que 95.2% dos casos de feminicídio são
praticados por companheiros, ex-companheiros, namorados e esposos. Nesses
casos, o óbito é a culminância da violência, que não se sabe ao certo, mas que
provavelmente a vítima já tinha algum histórico de agressão por parte dos algozes.
Segundo a Agência Brasil (2018) a violência contra a mulher, a maioria dos
casos são reincidência, se faz necessário a quebra do ciclo, de maneira que a
agressão não se traduza em assassinato. O governo, por meio de campanhas e
orientações vem tentando diminuir o número de casos de feminicídio, em algumas
capitais, foram implantados o botão do pânico onde a vítima de medida protetiva,
aciona o botão quando o agressor se aproxima.
3. Metodologia
Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o feminicídio e seus
5
aspectos, no qual se fundamenta que o feminicídio é o último estágio da violência
contra a mulher, e que é um fator cultural. Para contextualização e análise do
problema, realizou-se um levantamento bibliográfico em sites, revistas e artigos
que coletam as informações que são registradas em órgãos oficiais como os
Tribunais Estaduais. Ressalta-se que essa coleta de dados foi levantada junto ao
mapa da violência, IPEA e relatórios divulgados pelo Panorama da violência.
Após o levantamento da bibliografia, realizou-se uma leitura exploratória
para extrair as informações mais relevantes aderente ao tema pesquisado. De posse
das informações, selecionou-se as que poderiam responder a problemática deste
trabalho. A metodologia utilizada foi a quantitativa e qualitativa, quantitativa, pois
utilizou-se dados numéricos que quantificam o problema que é o aumento no
índice violência contra a mulher, qualitativo, pois embasa-se busca de opiniões e
pensamentos inerentes ao tema. Por fim, foi realizado uma síntese que será
apresentada na categoria análise e resultados.
4. Resultados
O feminicídio no contexto da violência de gênero ganhou vital importância
em relação ao combate da violência contra a mulher. A Lei nº 13.104/15 veio para
concretizar a política de proteção a mulher, mas algumas ponderações podem ser
feitas. De acordo com a Constituição Federal o art. 5, caput, dispões que:
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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.
Logo, tal indagação poderia ser feita, levando-se em consideração o art. 5,
caput, onde todos são iguais perante a lei. Logo, a partir de uma visão generalista,
o assassinato de mulheres se enquadram em crime comuns. Entretanto, não se trata
de um crime comum, pois a violência de gênero é fruto de um processo histórico
Lima (2016).
No Brasil, as primeiras manifestações de lutas combatendo a violência contra
a mulher surgiram nos anos 70 do século passado. Com a promulgação da
Constituição Federal, direitos individuais foram garantidos, mas não havia nenhuma
lei específica que de fato, coibisse com mais rigor o homicídio praticado contra o
gênero feminino. No início dos anos 2000, o país caminhava para diminuir os casos
de violência contra a mulher, nesse contexto a Lei 11.340/06 foi promulgada, a qual
entrou em vigência a partir do dia 26 de setembro de 2006.
Segundo Lima (2016) a lei é composta por medidas protetivas a mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar, e proibia a aplicação das chamadas penas
alternativas. Nesse contexto, houve um ganho na proteção das mulheres que
passaram por algum tipo de agressão. Ainda Lima (2016) outro ponto marcante foi
a instituição dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher. A Figura 1 mostra o quantitativo de serviços especializados de atendimento
à mulher.
F IGURA 1: QUANTITATIVO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À
MULHER

Fonte: Mapa da violência 2015 mulher

300

www.conteudojuridico.com.br

Segundo o Engel (2015), apesar do crescimento da oferta de serviços, os
mesmos continuam sendo insuficientes para atender às mulheres brasileiras.
Ressalta-se que o cumprimento da Constituição federal é um dever do estado, mas
é de responsabilidade de todos. Logo, para reduzir os números de casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, se faz necessário que a haja
colaboração da sociedade, principalmente por parte da agredida, que deverá
registrar ocorrência para que a justiça seja consumada.
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Ainda o Engel (2015), conclui-se que existe uma delegacia para cada 246.012
mulheres, apesar de um crescimento significativo e dos esforços do estado para
garantir proteção às mulheres, o país precisa implementar mais políticas que irão
além da repreensão.
Garcia et.al. (2013) afirmam que a existência da lei Maria da Penha não teria
impactado na mortalidade de mulheres por agressão.
Garcia et.al. (2013) “afirmam que a existência da Lei Maria da
Penha, e a consequente rede institucional de proteção e
enfrentamento, não teria impactado na mortalidade de
mulheres por
5 agressão. Apesar de ter havido uma queda da
mortalidade de mulheres em 2007, essa voltou a aumentar
depois desse período e as autoras afirmam não ter sido
encontrada evidência de que a lei tenha impactado na
diminuição da mortalidade de mulheres por agressão. Não há
como negar a visibilidade dada ao fenômeno, ou mesmo a
possibilidade que mulheres em situação de violência tenham
de denunciar, mas isso poderia ser insuficiente para diminuir
os homicídios de mulheres.
Mesmo com a lei e o aumento nas políticas públicas destinadas a proteção
e acolhimento de mulheres vítimas de violência, houve um aumento no registro de
novos casos de agressões, que muitas das vezes resultam no óbito da mulher.
Segundo Monteiro (2014), ainda existe uma lacuna de investimentos na prevenção
da violência e em espaços de tratamento ou acompanhamento de homens
agressores.
Em suma, a lei torna-se um instrumento de proteção, mas de caráter punitivo,
ou seja, voltada para atender as ocorrências de violência. Percebe-se que há pouca
preocupação na prevenção para que novos casos não aconteçam. Atualmente,
existem propagandas abordando o caso de violência contra a mulher, algumas com
a seguinte expressão “denuncie”. Didaticamente, falta um engajamento maior do
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estado e dos movimentos sociais que levantam a bandeira da violência contra a
mulher.
Nesse sentido, Monteiro (2014) salienta que as políticas tendem a focar
quase que exclusivamente nas consequências de uma relação de violência já
estabelecida. Isso reforça o que foi dito no parágrafo anterior, que a lei Maria da
Penha atua nos casos de violência que já foram consumados, mas não trabalha no
desmantelamento das relações ou na quebra desse ciclo vicioso que é agressão
contra a mulher nos diversos contextos, seja no âmbito familiar, ou nos demais
locais.
Nos primeiros 5 anos após a criação da Lei Maria da Penha, segundo o Mapa
da violência, no ano de 2012, de 84 países pesquisado o Brasil ocupava o sétimo
lugar do ranking de violência contra a mulher. Novamente, em 2015 foi realizado
um novo levantamento e o país saltou da sétima posição para a quinta, de um total
de 83 países pesquisados.
5. Discussão
Os dados apresentados no item 4, reforçam a ideia de que a lei por si só,
apesar de alguns benefícios, não foi eficaz no combate à violência contra a mulher.
Sabe-se que havia uma lacuna a ser preenchida. O ministério público e movimentos
femininos, alegam que o número de casos se deu em decorrência do
empoderamento da mulher, que criou coragem e passou a denunciar o agressor.
De acordo com o Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016),
no campo jurídico e legislativo, a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, é
considerado o principal marco do enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra as mulheres no Brasil. Esse enfrentamento caminhou a passos lentos,
conforme salientou Monteiro (2014). Na Tabela 1 há um relatório do Conselho
Nacional de Justiça, no qual trata-se de números de aplicações da lei Maria da
Penha.
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TABELA 1: RELATÓRIO DE REGISTROS DE AGRESSÃO CONTRA AS MULHERES POR ESTADO

Fonte: Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016)
Entretanto, o objetivo do panorama não é avaliar o desempenho do poder
5 da Penha, mas sim comparar os casos entre as
judiciário na aplicação da Lei Maria
entidades federativas. Após observar a Tabela 1, os quantitativos de registros de
violência são altos em comparação a concessão de medidas protetivas.
Com o intuito de reduzir o quantitativo, em 2015 foi sancionada a Lei
13.104/15, a qual altera o art. 121, do Código penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, bem como o art. 1º da Lei no
8.072, incluindo tal circunstância no rol dos crimes hediondos Lima (2016). Então o
artigo 121 passou a contar com a seguinte redação:
Art. 121. Matar alguém:
(...)
Homicídio qualificado
(...)
Feminicídio (Incluído pela Lei no 13.104/15)
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
(Incluído pela Lei nº 13.104/15)
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VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144
da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da
Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função
ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro
ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa
condição: (Incluído pela Lei no 13.142/15)
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Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei no
13.104/15)
I – violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei no
13.104/15)
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
(Incluído pela Lei no
13.104/15).
O parágrafo 2º -A as explicações de homicídios que se enquadram são
decorrentes de violência doméstica e familiar, ou seja, quando o crime resulta da
violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou quando o autor do crime já
manteve algum tipo de laço afetivo com a vítima. Outro fator é quando é por motivo
de menosprezo ou discriminação de gênero.
Algumas indagações podem ser feitas, entre as quais qualificar o feminicídio
como crime hediondo diminuirá a quantidade de homicídios praticados contra a
mulher? A resposta é não, conforme expõe Lima (2016), “analisa-se que a inclusão
de qualificadora ao delito do homicídio por si só não terá impacto suficiente para
diminuir os índices de violência sem a implementação de políticas públicas capazes
de efetivar a mudança legislativa”.
Por se tratar de algo cultural, se faz necessário que o governo implemente
políticas que vão além da repreensão, nesse sentido, a mudança de pensamento é
uma saída para a quebra do paradigma, mas isso só ocorrerá com uma nova forma
de pensar, e isso, passaria pelo processo educativo. A mudança deverá ocorrer no
âmbito familiar e consequentemente na escola.
6.Considerações finais
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Tal como apresentado neste artigo, no Brasil, a violência contra a mulher é
algo histórico e consequentemente é encarada como um fator cultural, que na
maioria das vezes a dominação imposta é alicerçada em um sistema que legitima a
sujeição do outro, mesmo que empiricamente. Esse modelo social, ou melhor, essa
forma de pensar fomenta os casos de violência contra a mulher, essa cultura errônea
implica na violação dos direitos, dentre os quais podemos citar o sentimento de
“posse”, no qual, o cônjuge pensa que detém sobre as mulheres, gerando o
sentimento de posse ou guarda, a prova disso, são 95% dos casos de feminicídio
são cometidos por homens que têm ou já tiveram algum tipo de relacionamento
com a vítima.
Desse modo, na tentativa de minimizar a violência contra as mulheres,
primeiro sancionou-se a 13.340/206, mas conhecida como Lei Maria da Penha que
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. As
autoridades, alegam que após a lei entrar em vigência, houve um empoderamento
da mulher, ou seja, a mesma passou a denunciar o agressor, que levou ao aumento
do número de registros dos casos de violência contra a mulher.
Passou nove anos, e novamente se fez necessário implementar medidas mais
severas para punir o agressor que
5 pratica homicídio contra as mulheres. Então, foi
sancionado a Lei 13.104/15, a Lei do feminicídio que torna mais pesada a pena do
infrator, também qualifica o homicídio praticado contra mulheres em decorrência
do fato dela ser mulher como feminicídio, o caracterizando como crime hediondo.
Em face a luta por justiça, a criminalização do feminicídio, é visto como uma
forma de resposta a violência praticada contra a mulher, a Lei 13.104/15 é uma das
formas para efetivar a igualdade entre os gêneros. Também é importante salientar
que por si só, a lei do feminicídio não terá impacto para reduzir a violência contra
a mulher, sendo assim, se faz necessário a implementação de políticas eficazes que
possam colaborar na forma de pensar que culminará gradativamente com a
mudança cultural e consequentemente reduzirá o número de casos de agressões a
mulher.
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LUCIANA ALMEIDA DA COSTA PONTES[1]
(Coautora)
Considerado um dos temais mais delicados no direito de família, o fenômeno
da alienação parental se faz presente em muitos casos que envolvem brigas
matrimoniais, guarda, visitação e até mesmo dentro das famílias onde não há litígio,
de forma que seus efeitos já vinham sendo frequentemente discutidos nos âmbitos
do Direito e da Psicologia, muito antes de virar lei.
O conceito de alienação parental é bastante antigo e ganhou notoriedade
em meados dos anos 80, quando o médico psiquiatra norte-americano Richard
Gardner desenvolveu a teoria da “Síndrome da Alienação Parental” – a chamada
SAP. Para ele, a síndrome da alienação parental é um distúrbio originado quase
sempre no contexto dos litígios pela guarda e resulta da combinação entre a
programação de um dos genitores sobre a criança, realizando uma espécie de
“lavagem cerebral” com a contribuição da própria criança para prejudicar o outro
genitor (GARDNER, 1998).
Apesar da conceituação proposta por Gardner, a existência de uma síndrome
foi bastante rechaçada pela ciência em razão da impossibilidade de sua
comprovação. Assim, enquanto o termo síndrome equivaleria a um distúrbio não
reconhecido pela ciência médica que, por sua vez, se instalaria na vítima menor de
idade em razão de práticas alienatórias por um adulto, a denominada alienação
parental diz respeito aos atos levados a efeito a partir da campanha
desmoralizadora e negativa praticada por aquele que aliena contra o outro genitor.
Contudo, e apesar das controvérsias geradas a partir das teorias de Gardner, o
termo Alienação Parental atualmente configura-se como um transtorno, já
configurado no novo Código Internacional de doenças (CID-11) e com aprovação
da Organização Mundial de Saúde (OMS) a reconhecendo como uma doença.
No ano de 2008, o STJ se deparou com o 1º caso de alienação parental,
evolvendo uma mãe que implantava falsas memórias contra o pai na cabeça das
crianças de forma equivocada e irresponsável (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
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94.723 - RJ (2008/0060262-5)), e em 2010 foi previsto em lei (lei 12.318 de 26 de
agosto de 2010).
De acordo com a lei 12.318/10, considera-se ato de alienação parental a
interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
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Também segundo a referida lei, dentre as práticas que configuram a alienação
parental, podemos encontrar:
- Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício
da paternidade ou maternidade;
- Dificultar o exercício da autoridade parental;
- Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor;
- Dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar;
5

- Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre
a criança ou o adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de
endereço;
- Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou
contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança
ou o adolescente;
- Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar
a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com
familiares deste ou com os avós.
Entretanto, apesar da sua regulação legal e das consequências estabelecidas
para quem praticasse alienação parental contra os seus, como por exemplo,
alteração da guarda ou sua inversão, suspensão da autoridade parental,
advertência, dentre outras trazidas com o art. 6º da LAP, há quem diga que foi
somente a partir da Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, que se impôs àquele que
pratica atos de alienação parental à prática de crime.
A Lei 13.431[2] entrou em vigor em 05 de abril de 2018, estabelecendo o sistema
de garantia de direitos da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de
violência, alterando a Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e
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prevendo, para tanto, a alienação parental no rol das formas de violência
psicológica contra crianças e adolescentes em seu artigo 4º, inciso II, letra b.
Também no seu artigo 6º, possibilitou às vítimas de tais atos, o direito de
pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da
violência. Ante a ausência de previsão legal dessas medidas, o parágrafo único
trouxe a possibilidade de aplicação de medidas protetivas típicas da Lei Maria da
Penha em interpretação conjunta com o ECA (Lei 8.069/1990) aos que interferem
de forma ardilosa na formação psicológica do menor, utilizando seus sentimentos
para afastá-lo do convívio do outro genitor.
Para alguns militantes na área do Direito de Família, a exemplo da jurista Maria
Berenice Dias: “Pela vez primeira, é possível penalizar quem — ao fim e ao cabo —

deixa de atentar ao melhor interesse dos filhos.”

Nesses casos, e sob a égide da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, poderá o
agressor psicológico, ora alienante, e aqui considerados mãe, pai, ou qualquer
responsável pela criança ou adolescente, que por sua vez, pratique alienação
parental, sofrer processo criminal, com a aplicação das medidas protetivas cabíveis.
Assim, para garantir a execução dessas medidas, o juiz, estará autorizado a
aplicar as medidas protetivas previstas sempre que as circunstâncias do caso
concreto exigirem para garantir a segurança da vítima, inclusive decretar a prisão
preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação da autoridade policial.
No entanto, a criminalização dos atos de alienação parental não é consenso no
mundo do direito. Alegam, os contrários a essa tese, que a Lei 13.431/2018, por sua
vez, reconhece a alienação parental como forma de violência psicológica contra a
criança e/ou adolescente, mas, não tipifica o crime, o que, de logo, afastaria as
medidas de natureza penal, como a prisão preventiva, incidindo apenas, nesses
casos, medidas de natureza cível, aqui abrangidas aquelas previstas nas Leis
12.318/10 e 11.340/06, tudo sob o fundamento de melhor atender aos interesses
da criança e do adolescente.
Para nós, militantes na esfera policial, a prática do dia a dia nos mostra o quão
frágil ainda é o sistema em casos como esses, já que não se trata de previsão
expressa em lei, mas tão somente, previsão sujeita a interpretação conjunta de leis.
Efetivamente, diante do caso concreto, o mais difícil seria distinguir os tão
propalados conceitos de conjugalidade de parentalidade, ou seja, diferenciar as
práticas utilizadas por um dos genitores para denegrir a imagem do outro frente a
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sua prole e afastá-lo do seu convívio, sob alegação de proteção ao filho e em
flagrante exercício abusivo de seu poder familiar, tolhendo o pleno exercício do
poder familiar do outro e violando o artigo 1.634 do CC, daqueles que procuram
proteger suas crianças, vítimas de violência psicológica.
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Não obstante, o dissenso acerca da criminalização dos atos de alienação
parental, a intenção da lei é positiva e louvável, e o que se espera, é que, com sua
aplicação, normatização de procedimentos, integração das instituições, e
capacitação dos profissionais por parte do Estado, de modo a amplificar a eficácia
e eficiência do dispositivo legal, conforme destaca a psicanalista Giselle
Groeninga[3], injustiças sejam minoradas e a violência psicológica, nesse espectro
da alienação parental, assunto ora tratado, seja gradativamente recrudescida.
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RESUMO: O presente artigo trata de um instituto conhecido na doutrina por
“progressão de regime per saltum”, que seria a possibilidade do preso que cumpre
sua pena em regime fechado ser transferido de forma direta ao regime aberto
quando o mesmo tiver completado os requisitos necessários ao regime semiaberto,
mas em razão da indisponibilidade de vagas no regime intermediário, ele continua
cumprindo sua pena em regime fechado. Dessa forma, por meio de impetração de
remédio constitucional, o condenado ingressa “por salto” ao regime aberto,
cumprindo o resto de sua pena em casa de albergado. Diante do reconhecido
quadro de estado de coisa inconstitucional em que o sistema carcerário brasileiro
está mergulhado, busca-se dar 5efetividade ao instituto supracitado para que esse
parâmetro caótico seja amenizado.
Palavras-chave: Sistema progressivo de penas. Direito Penal. Regime penal.
Progressão de regime per saltum. Estado de coisa inconstitucional.
Sumário: 1 Introdução. 2 Progressão de regime per saltum. 3 Súmula Vinculante n.
56, estado de coisas inconstitucionais e inércia do poder público. 4 Conclusão. 5
Referências.
1 INTRODUÇÃO
O sistema progressivo de penas consiste na transferência de regime
de penas feito de forma escalonada entre o mais gravoso (regime fechado) para o
mais brando (regime aberto). Para obter tal benefício são necessários alguns
requisitos legais. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) exige dois requisitos para
progredir de regime: o primeiro, de ordem objetiva, é o cumprimento de 1/6 (um
sexto) da pena ou, tratando-se de crimes hediondos ou assemelhados, 2/5 (dois
quintos) para os primários ou 3/5 para os reincidentes em crimes dessa natureza. O
segundo requisito da progressão é de ordem subjetiva: bom comportamento
carcerário, provado por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento.
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Uma vez adotado o sistema progressivo de penas, a competência para
examinar pedidos de progressão, seja para o regime semiaberto, seja para o regime
aberto, será do juiz da execução da pena. Não obstante, em caso de inconformismo,
a decisão poderá ser submetida ao juízo de segundo grau, por meio do recurso de
agravo em execução.
Em apartada síntese, é esse o sistema progressivo adotado pelo
Código Penal Brasileiro. Em um plano abstrato de ideias, o condenado atingiria as
duas finalidades trazidas com a sanção penal: repressora e ressocializadora. Em um
primeiro momento o condenado seria submetido ao regime mais rigoroso e,
progressivamente, seria inserido novamente à vida em sociedade após o
cumprimento dos requisitos legais de progressão, até estar definitivamente pronto
para o citado convívio. Entretanto, esse sistema de progressão de regimes não
possui aplicabilidade plena no plano concreto. Tal problemática se dá em razão da
triste realidade carcerária brasileira, já reconhecida pelo STF como um verdadeiro
estado de coisa inconstitucional, uma vez que não possui a mínima estrutura para
fazer este movimento progressivo funcionar, pois ao mesmo tempo em que prevê
o direito do preso ir ao regime semiaberto, o Estado o priva de gozar desse direito
ao não oferecer vagas suficientes para o regime supracitado.
O poder público, em razão desta omissão, tem gerado inúmeros casos
de constrangimento ilegal aos condenados, uma vez que eles, com seu direito
individual ao semiaberto concedido, precisam continuar aguardando a abertura de
vaga em regime fechado e, muitas vezes, acabam por cumprir o coeficiente objetivo
da progressão novamente, o que cria uma situação anômala de condenado com
direito ao regime aberto cumprindo pena em regime fechado de penas. Importante
destacar que em situações ainda mais alarmantes o preso chega a cumprir toda a
sua pena em regime fechado enquanto aguarda a abertura dessa vaga no regime
semiaberto.
Para sanar essas arbitrariedades a jurisprudência, de forma tímida, tem
admitido um instituto conhecido como “progressão de regime per saltum”, que será
o objeto central deste artigo, bem como sua influência na problemática atravessada
pelo sistema carcerário brasileiro, tudo sendo abordado cronologicamente após
uma passagem pela história das penas e sistemas de progressão, bem como do
estudo da progressão de regimes em vigor no Brasil.
2 PROGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM
No Brasil, o sistema progressivo de cumprimento de penas adotado
pelo Código Penal de 1940 prevê o direito do preso se transferir do regime mais
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gravoso para um regime mais brando, desde que atingidos os requisitos objetivo e
subjetivo trazidos pela norma penal.
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Dessa forma, iniciando o cumprimento da pena em regime fechado,
após o lapso de um sexto da pena, somado ao bom comportamento carcerário, o
detento terá direito a progredir ao regime semiaberto (regime intermediário) e,
novamente cumprindo os mesmos requisitos, fará jus ao regime aberto de
cumprimento de pena, o mais brando dentre os trazidos pelo sistema progressivo
brasileiro.
Esta é uma simples síntese das regras de progressão de regime
trazidas pela Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), especificamente no artigo
112 da citada lei. Porém, ao fazer uma análise da real condição do sistema carcerário
brasileiro é possível perceber que o que se encontra positivado na maioria das vezes
não possui aplicabilidade nenhuma, dada a tamanha ineficiência do Estado no
cumprimento de seu dever. Dessa forma, o ônus dessa omissão do poder público
acaba ficando a cargo do condenado, que se vê obrigado a suportar um flagrante
constrangimento ilegal resultante da ineficiência do sistema carcerário.
Para dar fim a essa
5 ilegalidade surge uma corrente doutrinária que
passa a admitir de modo excepcional a aplicação de um instituto conhecido
como progressão de regime “per saltum”, ou “por salto”, que seria a possibilidade
do condenado que cumpriu devidamente os requisitos objetivo e subjetivo da
progressão de regime, ir direto do regime fechado para o regime aberto de
cumprimento de pena quando inexistir vaga no regime intermediário, fazendo com
que o preso, que faz jus ao benefício, não precise aguardar em regime fechado a
abertura de vaga no semiaberto, evitando assim a concretização de um verdadeiro
constrangimento ilegal ao detento. Entende-se que a medida deve ser excepcional
em razão da necessidade do preso ser submetido corretamente a cada regime de
pena para uma efetiva ressocialização.
A essência do sistema progressivo é fazer com que o condenado
possa ser reinserido na sociedade gradativamente provando a cada um dos regimes
de que está apto a retornar à vida em sociedade. A principal crítica à progressão de
regime “per saltum” é a quebra dessa preparação gradativa do condenado, ou seja,
admitindo essa forma progressão o condenado estaria pulando uma etapa que o
sistema progressivo e o legislador consideram essenciais para ressocialização do
preso. Neste sentido, Cleber Masson:
O sistema progressivo acolhido pelo direito brasileiro é
incompatível com a progressão “por saltos”, consistente na
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passagem direta do regime fechado para o aberto. Não se
pode pular o estágio no regime semiaberto, em atenção à
necessidade de recuperação gradativa do condenado para
retorno à sociedade. Como bem acentua o item 120 da
Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal: Se o
condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão
depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no
regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e
merecimento, demonstrados no curso da execução (MASSON,
2011, p. 569-570).
O entendimento do renomado professor também é compartilhado
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a súmula 491: é inadmissível a chamada
progressão de regime per saltum de regime prisional.
Essa súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça usa como
fundamento a aplicação do Princípio da Legalidade através de uma interpretação
sistemática das regras de progressão.
Parte considerável da doutrina também entende inconstitucional essa
passagem direta ao regime aberto.
O caráter progressivo do sistema, consistente na transferência
do regime mais rigoroso para o imediatamente menos
rigoroso, veda, por raciocínio lógico, a progressão “por saltos”,
isto é, a passagem direta do regime fechado para o aberto
(BARROS, 2011, p. 466).
Em um plano abstrato, sem dúvida alguma, a progressão de regimes
“per saltum” não é a forma ideal para reabilitar um detento, pois o ideal seria sua
passagem gradual para que se dê uma efetiva ressocialização, onde o condenado
prova a cada regime que está apto a retornar à vida em sociedade. Porém, a análise
deve ser feita em um plano concreto, levando-se em conta as reais condições
carcerárias do Brasil.
Como é cediço, o sistema carcerário brasileiro funciona à
margem das regras internas e internacionais pertinentes. Há
um enorme e inadmissível distanciamento entre o ideal
normativo e a realidade prática (MARCÃO, 2019, p. 169).
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Com a altíssima população carcerária no país, constantemente são
deferidos após cumprimento dos requisitos legais os pedidos de transferência ao
regime semiaberto. Entretanto, em diversos casos esse deferimento não ocorre sob
o pretexto de ausência de vagas em colônia agrícola, ou seja, o condenado continua
a cumprir sua pena em regime mais rigoroso do que aquele a que tem direito.
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Dessa forma, cria-se um enorme contrassenso, uma vez que para
encarcerar presos em regime fechado não existe limite de vagas, ao passo que para
transferência ao regime semiaberto existe um rigoroso controle para sua concessão,
o que inviabiliza milhares de condenados a gozarem de seu direito legitimamente
garantido.
O mínimo que o poder público deve garantir é a equiparação do
número de vagas em cada um dos regimes de cumprimento de pena para que se
evite essas coações ilegais, fruto desse afunilamento de presos em um só regime
de cumprimento de pena.
É inadmissível que o condenado suporte sozinho o ônus das falhas do
sistema penitenciário, pois esse encargo deve ser suportado pelo próprio Estado, e
não pela parte hipossuficiente dessa
relação. É de extrema importância que o poder
5
público garanta como medida de justiça o cumprimento deste direito, uma vez que
o réu já cumpriu a sua parte exigida pela lei (o cumprimento de um sexto da pena
e o bom comportamento carcerário), restando ao Estado-juiz realizar a sua, que é
se estruturar devidamente para garantir a cada acusado, de forma individualizada,
o regime de cumprimento de pena de que tem direito.
Entendimento este compartilhado pelo professor André Estefam:
Entende-se proibida a chamada “progressão por salto”,
consistente na transferência do regime fechado diretamente
para o aberto. Nesse sentido, A Súmula 491 do STJ. De ver,
contudo, que se não houver vaga disponível em colônia penal,
o sentenciado que faz jus a progressão não pode aguardar em
regime fechado a abertura da vaga no semiaberto. Nessa
excepcional situação, facultar-se-á ao agente esperar a
abertura da vaga em Casa do Albergado (estabelecimento
adequado para o regime aberto). Não se trata, porém, de
“progressão por salto”, tanto que, assim que houver vaga, será
o sentenciado imediatamente transferido para colônia penal
(ESTEFAM, 2018, p. 372).
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Para os defensores desta corrente, a impossibilidade da progressão
de regime “per saltum” constitui, além do já citado constrangimento ilegal, flagrante
afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo de certa forma cruel
impor ao condenado que cumpra sua sentença integralmente no regime mais
severo por faltar vaga no regime adequado.
A noção de dignidade humana está atrelada à concepção de
que cada ser humano tem, pois, um lugar na sociedade
humana. Um lugar que lhe é garantido pelo direito, que é a
força organizadora da sociedade. Como sujeito de direitos, ele
não pode ser excluído da sociedade e como sujeito de
obrigações, ele não pode prescindir de sua pertinência à
sociedade, na qual é chamado a exercer um papel positivo
(ARAÚJO e SERRANO, 2009, p. 102).
Outra lesão comum a direito resultante da demora na prestação
jurisdicional na fase de execução penal ocorre quando o indivíduo, após cumprir o
requisito objetivo do cumprimento de um sexto da pena e do requisito subjetivo, o
Estado-juiz demora demasiadamente na apreciação do pedido de progressão para
o regime mais brando. Acontece que na realidade carcerária brasileira a prestação
judiciária pode ser tão morosa que quando o benefício ao semiaberto for concedido
ao condenado ele já teria cumprido os requisitos para progredir novamente, dessa
vez ao regime aberto, o mais brando do sistema progressivo. Nesta hipótese fica
ilustrada a flagrante ilegalidade resultada da demora do Estado, mais uma vez
atribuindo o ônus desta omissão ao condenado. Parte da doutrina entende que
essa seria a única hipótese de concessão da progressão de regime “per saltum”.
3 SÚMULA VINCULANTE N. 56, ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAIS E
INÉRCIA DO PODER PÚBLICO
De modo a pacificar esse debate que impera na doutrina e na
jurisprudência há tempos, o Supremo Tribunal Federal, no dia 29 de junho de 2016,
editou a Súmula Vinculante n. 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendose observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
No julgamento do RE 641.320/RS, de que foi relator o Min.
Gilmar Mendes, ficou decidido que o cumprimento de pena em
regime mais rigoroso que o devido configura violação dos
artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º, XXXIX
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(legalidade) e XLVI (individualização da pena), da Constituição
Federal (MARCÃO, 2018, p. 171).
Os parâmetros fixados pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário
supracitado são os seguintes:
a) “A ausência de estabelecimento adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”;
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b) “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos
destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como
adequados a tais regimes”;
c) “Havendo déficit de vagas, determinar-se:
i. A saída antecipada de sentenciado no regime com falta de
vagas;
ii. A liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas;
5
iii. O cumprimento de penas restritivas de direito.
No que pese a súmula vinculante ter pacificado o tema dentro do
judiciário (ainda que de forma parcial), ela não resolve o problema de violação do
direito de o condenado progredir gradativamente por todos os regimes para uma
efetiva ressocialização, conforme o espírito do sistema de progressão de penas
estabelece.
Há pouco o STF, no julgamento da ADPF 347 MC/DF, reconheceu que
o sistema carcerário brasileiro vive um flagrante estado de coisa inconstitucional,
ou seja, verificou-se a existência de um quadro de violação generalizada e sistêmica
de direitos fundamentais dos presos causados pela inercia ou incapacidade das
autoridades públicas em modificar a conjuntura. Entendeu o Supremo que apenas
transformações estruturais da atuação do poder público, bem como a atuação de
uma pluralidade de autoridades podem alterar a situação de estado inconstitucional
que o sistema penitenciário brasileiro atravessa.
Essa violação sistêmica gera um verdadeiro “litígio estrutural”, ou seja,
há um farto número de pessoas que são atingidas por essas coações geradas pela
inércia do poder público e, para saná-los, a Corte deve adotar uma postura de
ativismo judicial estrutural diante da omissão dos poderes Executivo e Legislativo
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O Supremo ainda não julgou definitivamente o mérito dessa ADPF,
mas já apreciou o pedido liminar concedendo parcialmente os pedidos tutelados
pelo autor da ação. Foi reconhecido que o sistema carcerário brasileiro realmente
viola direitos fundamentais de forma generalizada, gerando uma reprimenda
muitas vezes cruel e desumana por parte do Estado.
ADPF 347 MC / DF CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E
MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL –
ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de
preceito fundamental considerada a situação degradante das
penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL –
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE
CUSTÓDIA
–
VIOLAÇÃO
MASSIVA
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE
COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente
quadro de violação massiva e persistente de direitos
fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de
políticas públicas e cuja modificação depende de medidas
abrangentes de natureza normativa, administrativa e
orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser
caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”.
Dessa forma, os cárceres brasileiros, além de não servirem a
ressocialização dos presos fomentam o aumento da criminalidade. A prova dessa
ineficiência se encontra nas altas taxas de reincidência.
Importante ainda ressaltar que a responsabilidade por essa situação
que o sistema penitenciário atravessa não é de exclusiva responsabilidade dos
Poderes Executivo e Legislativo. O Poder Judiciário também possui sua parcela de
responsabilidade nesse cenário, pois ao editar uma súmula vinculante como a de n.
56 ele não resolve o problema dos presos que se encontram encaixotados no
regime fechado, uma vez que a ressocialização do preso fica prejudicada com a
relativização das regras de progressão.
A ressocialização do condenado deve ser o centro da atenção do
Estado, devendo a progressão “per saltum” ser utilizada sempre de forma
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excepcional, e não como uma regra a ser seguida, conforme estipulou a própria
súmula vinculante.
O Supremo ao relativizar as normas do sistema progressivo, ao
mesmo tempo em que prejudica a ressocialização do preso, cria uma verdadeira
“muleta” para o poder público, que se apoia nesse entendimento para não garantir
a construção de colônias agrícolas e casas de albergado suficientes para a demanda
carcerária.
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Dessa forma, a ausência de medidas legislativas, administrativas,
orçamentárias e judiciais acabam por representar uma verdadeira falha estrutural
que gera incontáveis ofensa aos direitos dos presos, além, claro, de uma
perpetuação do agravamento do estado de coisa inconstitucional que o sistema
carcerário brasileiro atravessa.
4 CONCLUSÃO
Conclui-se, dessa forma, que é de extrema necessidade a imediata
adequação entre a lei e a realidade social para que se possa assegurar o
cumprimento de direitos individuais básicos e essenciais dentro de qualquer Estado
5
de Direito.
Deve-se erradicar essas lesões à dignidade da pessoa humana
provocadas pela omissão do poder público e dirigi-lo ao que realmente interessa
dentro do sistema de progressão: a ressocialização do condenado.
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O COMPLIANCE, SUA CONSTITUCIONALIDADE E A POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO
DE SEUS MÉTODOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO MEIO DE REDUÇÃO
DE CORRUPÇÃO
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RESUMO: Apresentado à Faculdade Serra do Carmo. A corrupção é um fato que
vem assolando civilizações desde a gênese da história humana. Observa-se que em
países subdesenvolvidos seus níveis são assustadores, em todas as ordens privada,
pública, em todas as áreas, econômicas e sociais. Mais especificamente no Brasil,
nos últimos anos, viu-se explodir em noticiários os níveis alarmantes de corrupção
5
a que chegamos graças a operação Lava-Jato. Descobriu-se bilhões e bilhões de
reais do erário desviados. Pode-se observar também que não há só um polo
envolvido e que a corrupção não se faz de forma unitária. Ocorreu principalmente
o envolvimento de pessoas públicas, políticos, do mais alto ao baixo escalão. Mas
não só, a também, é claro, o envolvimento de empresas públicas e privadas, pois se
assim não fosse, o envolvimento de pessoas e empresas públicas e privadas, talvez
não houvesse a corrupção. É nessa esteira de tentativa de barrar ou ao menos
amenizar os índices de corrupção que surgiu no mundo o termo Compliance,
origina-se do verbo inglês “to comply”, que significa cumprir, executar, obedecer,
observar, satisfazer o que lhe foi imposto, chegando no Brasil por volta dos anos
90, mas só agora tomando força, inclusive influenciando no surgimento de Leis
Anticorrupção. Assim, está pesquisa busca demonstrar os benefícios de
implantação do Compliance na iniciativa privada sua constitucionalidade e a
possível implantação de seus métodos na administração pública como meio de
redução de corrupção. O item macro do artigo envolve a publicidade na
administração pública, princípio este esculpido na Constituição Federal em ser art.
37, porém o objetivo aqui é demonstrar como se desenvolve a publicidade interna
dos órgãos públicos.
PALAVRAS CHAVE: Compliance, administração, pública, iniciativa, privada,
implantação.
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ABSTRACT: Presented to the Serra do Carmo College. Corruption is a fact that has
been plaguing civilizations since the genesis of human history. It is observed that in
underdeveloped countries their levels are frightening, in all private, public,
economic and social areas. More specifically in Brazil, in recent years, the alarming
levels of corruption we have reached thanks to the Car Wash operation have
exploded in the news. It turned out billions and billions of dollars of misguided
treasury. It can also be observed that there is not only one pole involved and that
corruption is not done in a unitary way. There was mainly the involvement of public
people, politicians, from the top to the bottom. But not only, but also, of course, the
involvement of public and private companies, for if it were not so, the involvement
of public and private people and companies, there might not be corruption. It is in
this wake of an attempt to block or at least mitigate the rates of corruption that the
word Compliance has arisen in the world, which comes from the English verb “to
comply”, which means to fulfill, execute, obey, observe, satisfy what has been
imposed on it. , arriving in Brazil around the 90s, but only now taking strength,
including influencing the emergence of Anti-Corruption Laws. Thus, this research
seeks to demonstrate the benefits of implementing Compliance in private
enterprise its constitutionality and the possible implementation of its methods in
public administration as a means of reducing corruption. The macro item of the
article involves public administration publicity, a principle sculpted in the Federal
Constitution to be art. 37, but the objective here is to demonstrate how the internal
publicity of public agencies develops.
Keywords: Compliance, administration, public, initiative, private, implementation.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Aspectos Históricos do Compliance – 3. O
Compliance: 3.1conceito; 3.2. O Compliance Público; 3.3. O Compliance um Sistema;
3.4. Os Pilares de Implantação do Compliance; 3.5. A Lei de Acesso A Informação e
o Compliance. 4. O Compliance e as Regras Internas. 5. Conclusão. 6. Bibliografia
1.INTRODUÇÃO
Com as ondas de corrupção que ocorreram no mundo, principalmente no
Brasil, nas últimas décadas, viu-se a necessidade de mecanismos que estancassem
ou reduzissem a corrupção.
Desenvolveram-se vários métodos de busca de uma melhor gestão e
redução de custos acompanhado de diminuição de corrupção, dentre eles gestão
de riscos, gestão de contratos e etc.
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A primeira ideia de programas de Compliance tem origem nos Estados
Unidos, na virada do século XX, quando as agências reguladoras começaram a
emergir. Em 1906, com a promulgação do Food and Drug Act e a criação do Food
and Drug Administration (FDA ou USFDA)[2], o governo norte-americano criou um
modelo de fiscalização centralizado, como forma de regular determinadas
atividades relacionadas à saúde alimentar e ao comércio de medicamentos.
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Com as mudanças que vêm sendo introduzida nas empresas privadas, na
administração pública, nas duas últimas décadas, em vários países, o combate a
corrupção tornou-se fundamental para a redução de custos no setor privado e
principalmente no setor público.
Quando se fala em eficiência e eficácia na gestão pública, alguns desafios
se apresentam. Um deles está no entendimento do papel da instituição pública, e o
outro em buscar conceitos de como verificar se seu papel está sendo cumprido.
Mais especificamente no Brasil, nos últimos anos, com o surgimento da
operação Lava Jato, ficou notório que o sistema de Administração Pública atual é
ineficiente, haja vista os bilhões desviados do erário, e que, até o surgimento da
operação lava-jato, não se tinha5conhecimento.
O surgimento desta operação mostrou uma rede complexa envolvendo
servidores públicos, políticos, empresas públicas, empresas privadas, “laranjas” e
etc., uma rede que tinha se mostrado eficiente em mais de 20 anos e não havia sido
descoberta pelos sistemas atuais de administração pública.
Assim sendo, o controle nos procedimentos administrativos, através de
regras internas e externas, é fundamental para a redução da corrupção, criando
assim um ambiente favorável para o sucesso no cumprimento da missão da
organização pública em entregar serviços de qualidade com eficiência para o
cidadão.
Neste contexto, o Compliance surge como um sistema, de regras internas
e externas, que tem se mostrado eficaz ao redor do mundo no combate a corrupção
e melhoria dos serviços públicos.
O sistema surge com a ideia de fazer com que o setor público só contrate
com empresas que tenham o Compliance implantado, e por sua vez os países só
passam a comercializar com países que tem o Compliance implantado na
Administração Pública. Buscando assim criar uma rede integrada através do
Compliance, onde pessoas e/ou empresas que não praticam o estipulado nas regras
são punidas e deixam de contratar com o setor público e os países deixam de
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comprar de outros países que quebraram as regras do Compliance e se envolveram
em corrupção.
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Sendo assim, por pressão internacional e para não ficar de fora do comércio
exterior, o Brasil se viu obrigado a criar leis anticorrupção como a Lei Anticorrupção,
nº 12.846/2013, que pune empresas por atos de corrupção contra a administração
pública, o que não ocorria antes.
Por fim, o programa de Compliance resulta: em redução da corrupção,
melhor chance de entrega de serviços no prazo, no custo e na qualidade esperada;
redução de surpresas, crises e “apagar incêndios”; aumento de chances de sucesso
de Programas e Projetos da Instituição, além de maior transparência e eficiência.
O objetivo deste trabalho reside na necessidade de demonstrar os
benefícios da implantação de Compliance na Administração Pública, principalmente
no tópico que se refere a comunicação, publicidade, tendo como escopo a
introdução e sistematização de práticas relacionadas ao Compliance, combate à
fraude e a corrupção, e sua adoção pelos servidores da administração pública e sua
importância para a Instituição como um programa de melhoria e inovação
administrativa.
2. ASPECTOS HISTÓRICOS DO COMPLIANCE
No Brasil, desde 09/1998, com a publicação da Resolução no 2.554 do
Banco Central do Brasil (Bacen), incorporaram-se aqui as regras trazidas da Europa
(Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, 1975), e dos Estados Unidos da
América (SEC – Securities and Exchange Commission, 1934), onde já existia a
filosofia compliance.
Pouco antes, em 1997 o Comitê da Basiléia, do qual o Brasil participa, havia
lançado princípios para uma “Supervisão Bancária eficaz” (Core Principles for
Effective Banking Supervision), os quais deveriam ser aplicados por todos os
integrantes daquele órgão de cooperação e Supervisão Bancária internacional.
Nesse avançar de mecanismos de combate a corrupção, foi publicada no
Brasil a Lei no 9.613/98, conhecida como a Lei de Combate aos Crimes de “Lavagem”
de Dinheiro. Com relevante importância penal, além disso, a lei cuidou de criar o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – órgão da administração
pública federal, no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências
suspeitas de atividades ilícitas.
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Da combinação da Lei no 9.613/98, mais os princípios do Comitê da Basiléia,
surge, o início da Resolução no 2.554/98, que obrigou os bancos brasileiros a criar
estruturas e mecanismos efetivos de controles internos e de riscos. Que se mostrou
uma tarefa desafiadora no campo prático, no cumprimento das obrigações
impostas pela resolução.
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Começa a surgir um arcabouço nos anos (1999/2000), onde as instituições
financeiras foram obrigadas a criar em seus organogramas áreas específicas de
Compliance.
Elaborou-se códigos de ética, cartilhas de conduta no atendimento aos
clientes, treinamentos em agências, analise matricial de riscos operacionais e de
mercado, entre outras tarefas. Inaugura-se, nesse período, uma nova era cultural
sempre voltada para a ética e para a completa atenção à conformidade de todos os
atos e contratos as leis e demais normas aplicáveis ao ramo de atividade financeira.
Assim, a noção e mesmo a existência de áreas de complane no sistema
financeiro brasileiro ocorreu 14 anos antes da entrada em vigor da Lei
Anticorrupção no Brasil. Isso demonstra que não há nada de novo no conceito de
Compliance, ainda que agora aplicado
a um leque muito mais vasto de atividades
5
e com técnicas mais novas.
Observando o que estava acontecendo no mercado financeiro, outras
empresas, fora do segmento financeiro, foram incorporando em suas estruturas
pessoas responsáveis pela área de Compliance, mesmo antes da Lei no 12.846/13.
O que a Lei nº 12.846/13 (Lei Anti Corrupção) traz de inovação, e que não
havia antes de 2014 em relação ao complane, e este ponto vem despertando o
interesse do empresariado brasileiro, são os benefícios que podem ser obtidos com
a implementação da cultura de ética e de controles internos. Pois em empresas que
estiverem implantado o paradigma de comportamento de Compliance poderão ter
sanções menores aplicadas se a empresa estiver cumprindo o Compliance.
Sendo assim, quanto mais ética e em conformidade as leis e regulamentos
estiver de fato a empresa, menor poderá́ ser a sanção a ela imposta.
Ademais, contribuíram para a expansão do Compliance, infelizmente, os
escândalos ético/políticos pelos quais o Brasil vem atravessando, descobertos
sobretudo, em operações como a operação Lava-jato, dentre outras conduzidas
pela Policia Federal e pelo Ministério Público Federal, sob o crivo do Judiciário.
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Em consequência, o Brasil vem experimentando um bem-vindo aumento
em progressão geométrica da implantação das áreas de Compliance nas empresas
brasileiras.
Diante de tudo isso, fica um questionamento, se o setor privado tem
buscado agir com ética e em conformidade com as leis, como passa a agir a
administração pública, através do seu gestor e servidores? Pois temos visto em
noticiários dia a dia o crescimento de escândalos e desvio de erário público, a
administração pública e o setor privado junto.
Diante desse quadro, não seria importante e o momento de também alinhar
a administração pública ao Compliance? Criando regras internas e externas, e assim
como a Lei Anti-Corrupção ameniza a pena para empresas que tem o programa de
Compliance aplicado amenizar também a pena para gestores e servidores que
implantaram o Compliance em sua gestão?
Vê-se um caminho sem volta, onde por fazer parte de órgãos internacionais
e vislumbrar a necessidade de implantação, por correr o risco de não mais poder
fazer parte do mercado internacional, o Brasil através do Ministério do Estado da
Transparência e Controladoria Geral da União publicou a Portaria de nº 1.089 de 25
de abril de 2018[3], onde em sua ementa, aduz o seguinte:
“estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional
adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o
monitoramento de seus programas de integridade e dá outras
providências”.
Nesse interim, o objetivo específico será analisar se o setor público tem
regras internas, publicidade interna de combate a corrupção. Haja vista ser um dos
pilares do Compliance a informação e desenvolvimento de regras internas.
É o que queremos trazer a reflexão neste trabalho.
3. O COMPLIANCE
3.1CONCEITO
Inicialmente, destaca-se que o objetivo específico deste trabalho é analisar
se as regras de informação, publicidade interna de Compliance são utilizadas no
setor público.
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Para isso, deve-se definir o conceito e buscar um entendimento mais amplo.
Sendo assim, PINHO traz a seguinte definição sobre Compliance:
“é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e
legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra
que orientará o comportamento da instituição no mercado
em que atua, bem como a atitude dos seus
funcionários” (CANDELORO; RIZZO; PINHO, 2012, p. 30).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Não se trata de um mero cumprimento de regras formais e informais, o seu
alcance é bem mais amplo, deve ser uma cultura pública, algo que trabalhe o modo
de ser e agir dos “Stakeholders[4]”.
Podemos dizer que o Compliance está para o comportamento do setor
público assim como o “dever ser” de Hans Kelsen[5], está para as Leis e o
comportamento social.
Já Coimbra e Manzi (2010), trazem a seguinte definição:
“O termo Compliance origina-se do verbo inglês to comply,
5 cumprir, executar, obedecer, observar, satisfazer
que significa
o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de cumprir, de
estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes,
regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco
atrelado a reputação e o risco legal/regulatório (2010, p. 2).”
O Compliance mostra-se como instrumento responsável pelo controle dos
riscos legais ou regulatórios e de reputação. Envolve questão estratégica e se aplica
a qualquer organização, visto que cada vez mais o mercado tende a exigir condutas
legais e éticas, obrigando as empresas a assim agirem, para a consolidação de um
novo comportamento por parte das empresas, que devem buscar lucratividade de
forma sustentável, focando no desenvolvimento econômico e socioambiental na
condução dos seus negócios[6].
Após uma breve explanação acerca do conceito do Compliance, passam a
ser descritos seus objetivos e métodos de implantação
3.2 O COMPLIANCE PÚBLICO
Segundo Mesquita o compliance público poderia ser conceituado:
“como sendo o programa normativo de integridade ou
conformidade elaborado pelos órgãos e entidades da
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Administração Pública que, abarcando um conjunto de
mecanismos e procedimentos setoriais, se destinaria a
promover uma eficaz, eficiente e efetiva análise e gestão de
riscos decorrentes da implementação, monitoramento e
execução das políticas públicas, procuraria promover um
fortalecimento tanto da comunicação interna, como da
interação entre os órgãos e entidades da Administração
Pública na gestão das políticas públicas, traria uma maior
segurança e transparência das informações e, por essa razão,
promoveria um incentivo à denúncia de irregularidades e
controle da corrupção, focado no resultado eficiente, ou seja,
na maximização do bem-estar social e na realização dos
direitos fundamentais, sobretudo os de natureza social.”[7]
Parece desnecessário associar o Compliance com a Administração Pública
enquanto destinatária de tais normas, haja vista que teoricamente, este sistema
nasceu para adequar empresas privadas à conformidade legislativa vigente. Ocorre
que essa visão, torna-se equivocada, ainda mais nos dias atuais, pois o Poder
Público não só deve se submeter à legislação em comento, como deve dar o
exemplo de boa-fé, legalidade e boa governança.
Observa-se uma crescente de legislação de controles na tentativa de
melhorar os recursos públicos e parar a sangria da corrupção.
Parece redundante falar sobre Compliance, tendo em vista que a Carta
Magna já traz em seus princípios administrativos, no Art. 37, o que deveria ser
necessário para uma boa administração, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e eficiência (este último incluído pela Emenda
Constitucional 19/98).
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 foi ratificada pelo
Brasil através do Decreto 5.687/065. A finalidade da presente Convenção é
promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficazmente e
eficientemente a corrupção; promover, facilitar e apoiar à cooperação internacional
e a assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a
recuperação de ativos; e promover a integridade, a obrigação de render contas e a
devida gestão dos assuntos e dos bens públicos.
Nesse sentido, no avanço e busca de melhorar ainda mais a Administração
Pública, foram surgindo outras legislações para controle, tais como Código de Ética
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Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171, de
22 de Junho de 1994); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4
de maio de 2000); Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
(GesPública), instituído em 2005; Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
chamada de Lei do Acesso a Informação; Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013,
chamada de Lei de Conflito de Interesses no exercício de cargo ou emprego do
Poder Executivo Federal; Lei n.º 12.846 de 1º de agosto de 2013, intitulada Lei
Anticorrupção, com seu respectivo Decreto regulamentador de nº 8.420 de 18 de
março de 2015; Decreto 8.793 de 29 de junho de 2016 que institui a Política
Nacional de Inteligência; e recentemente, o Ministério do Estado da Transparência
e Controladoria Geral da União publicou a Portaria de nº 1.089 de 25 de abril de
2018, que trata de programas de integridade no Governo Federal.
Importante ressaltar que o rol não é exaustivo, pois dispositivos de outros
diplomas também podem e devem ser invocados para compor todo o
ordenamento pertinente à matéria.
Observa-se que existe a necessidade e busca de melhoria constante, onde
o foco, a partir deste ponto será relacionar a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, chamada de Lei do Acesso5 a Informação, com um dos pilares do Compliance
que é a informação/publicidade interna.
3.3 O COMPLIANCE UM SISTEMA
Como já dito anteriormente, Compliance não é um método, mas um
sistema, uma política, uma mentalidade administrativa, que visa reduzir a corrupção
e os problemas que a administração enfrenta.
3.4 OS PILARES DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLIANCE
Segundo a Legal Ethics Compliance – LEC, em sua cartilha os nove pilares
de um programa de compliance, os pilares seriam:
“As bases da instituição de um sistema complexo voltado para
assegurar a integridade dentro de uma organização. Eles
servem para orientar os gestores e os profissionais de
compliance na criação de um programa de conformidade.”[8]
Segundo a LEC, esses pilares seriam: 1. Suporte da Alta Administração; 2.
Avaliações de riscos; 3. Código de conduta e políticas de compliance; 4. Controles
internos; 5. Treinamento e comunicação; 6. Canais de denúncia; 7. Investigações
internas; 8. Due diligence; e 9. Auditoria e monitoramento.
331

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O nosso objetivo aqui, é analisar o pilar que trata de treinamento e
comunicação, no sentido de demonstrar que a falha na comunicação interna dos
órgãos públicos potencializa a corrupção e a má gestão do erário.
Uma vez que é patente ver que os setores muitas vezes trabalham
apagando incêndios, em uma pesquisa é possível observar que as áreas não sabem
quantos contratos o órgão possui, quando os contratos vencem, quantos destes
contratos estão sofrendo aditamento e etc. Questões simples que um setor de
Compliance dentro do órgão poderia responder e solucionar.
Já para a InfoMoney[9], um programa de conformidade integridade é
composto de 07(sete) pilares, que seriam: 1. Compromisso da liderança; 2. Um CCO
(“Chief Compliance Officer); 3. Processo de avaliação de risco para identificar, medir
e classificar as operações; 4. Treinamento periódico e comunicação constante sobre
o programa de ética e conformidade; 5. Políticas e procedimentos de conformidade;
6. Relatórios internos e disciplina; e 7. Monitoramento continuo e teste do programa
de conformidade.
Observa-se que, a questão da comunicação e informação se repetem
independentemente da empresa ou Officer que implanta ou propõe o sistema de
integridade/Compliance.
É neste norte em relação a informação, comunicação interna dos órgãos
públicos que este artigo propõe o debate.
3.5 A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E O COMPLIANCE
A Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, Inciso XXXIII, aduz:
“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
(Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)”
Ainda o art. 37 da mesma Carta Magna, preconiza:
“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,
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também, ao seguinte: (Redação
Constitucional nº 19, de 1998).”

dada

pela

Emenda

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, chamada de Lei do Acesso a
Informação (LAI), traz o seguinte em sua ementa:
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“Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do
art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá
outras providências.”
Pode-se observar claramente, nos ordenamentos citados acima, qua houve
uma reocupação do legislador em relação a informação, publicidade, são termos
que se repetem nos ordenamentos citados, constantemente.
Nesse interim temos a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, que traz em sua
ementa o seguinte:
5
“Regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.”

E em seu artigo 1º o que se descreve abaixo:
“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.”
Sabe-se que uma das formas de publicidade é o edital, através deste
mecanismos, as empresas e a sociedade em geral tomam conhecimento de como
o erário está sendo investido e dá informação as empresas interessadas de
participar de uma licitação, de como elas devem proceder e qual o objeto da
licitação.
Observa-se assim que externamente a informação e a publicidade são
aplicadas a contento, mesmo porque se não houvesse essa publicidade, a licitação
se tornaria nula.
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Pois bem, e internamente, como os servidores tomam conhecimento dos
contratos, dos programas do órgão? Essa informação é divulgada entre os
servidores?
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Evidentemente que não, pois poucos são os órgãos públicos que possuem
setor de Compliance implantado, além do que qualquer cidadão pode verificar essa
informação empiricamente, fazendo uma simples pergunta no setor de contratos,
como por exemplo, quantos contratos deste órgão vencem daqui a 06(seis) meses?.
Importante observar que a própria Lei de Acesso a Informação, traz o
conceito do que é informação em seu artigo 4º, incisos, vejamos:
“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer
que seja o suporte ou formato;
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente
à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado;
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à
produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,
transporte,
transmissão,
distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
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VIII - integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
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Nesse sentido o Compliance aparece com seu conceito de regras externas,
que já estão bem definidas e em desenvolvimento na nossa legislação, e as regras
internas que são altamente deficientes.
Como visto segunda a LAI, informação são dados, processados ou não, que
podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato. A Lei é bem fundamenta, pois, podemos
observar que a informação não se restringe a transmissão de conhecimento apenas
externamente.
Entendemos, e o Compliance corrobora, que o empenho, o esforço,
aplicado pelo legislador para divulgar a informação externamente, também deve
ser aplicado internamente pelo gestor público.
5 Hobbes[10]: “Conhecimento é poder”
Afinal, como disse Thomas

Sendo assim, pode-se compreender então que quanto mais a informação
é divulgada internamente, nos órgãos públicos, menos ela será manipulada e mais
poder o gestor terá para tomar decisões em relação a políticas públicas e contratos
na administração pública. Mais poder os servidores terão para praticar e aplicar a
ética em suas atribuições e tomadas de decisão, diminuindo assim o “poder” da
corrupção.
Esse é o objetivo do Compliance público, e como exigido pela Portaria de
nº 1.089 de 25 de abril de 2018, que trata de programas de integridade no Governo
Federal,
“deve existir nós órgãos um setor de integridade/Compliance
Público, que converse/dialogue com todos os outros setores
e de onde se tem conhecimento de todos os andamentos e
desenvolvimentos do órgão.”.
Assim determina o item 9 do guia de integridade pública, vejamos:
“9. INSTITUA UMA INSTÂNCIA INTERNA DE INTEGRIDADE
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A definição de uma identidade própria para a gestão da
integridade é uma iniciativa útil para inseri-la na agenda do
órgão, tornando o problema que se pretende enfrentar e as
soluções propostas para combatê-lo visíveis para os
tomadores de decisão, os servidores e o público em geral.”
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Segundo Anderson Pomini (2018):
“O berço das definições sobre o alcance do Compliance no
setor público pode ser localizado no ano de 2006, na
Convenção das Nações Unidas (ONU) contra a Corrupção. Em
tal oportunidade, o Brasil foi signatário do documento e, na
sequência, publicou o Decreto n° 5.687/2006. A citada
Convenção foi regulamentada com as seguintes finalidades: i)
promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater
mais eficaz e eficientemente a corrupção; ii) promover,
facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência
técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a
recuperação de ativos; iii) promover a integridade, a
obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e
dos bens públicos; Ante tal cenário, a Assembleia-Geral da
ONU definiu que cada Estado-Parte, em conformidade com
os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico,
formularia políticas coordenadas e eficazes contra a
corrupção, promovendo a participação da sociedade e
refletindo os princípios do Estado de Direito, a devida gestão
de assuntos e bens públicos, a integridade, transparência e a
prestação de contas. Em seu art. 5°, a normativa em comento
estabeleceu que compete ao EstadoParte estabelecer e
fomentar práticas eficazes encaminhadas a prevenir a
corrupção e avalizar periodicamente os instrumentos jurídicos
e as medidas pertinentes a fim de determinar se são
adequadas para combater a corrupção. Cabe mencionar que
a ONU, desde aquela época, já indicava que cada Estado-Parte
procuraria aplicar, em seus próprios ordenamentos
institucionais e jurídicos, códigos ou normas de conduta para
o correto, honroso e devido cumprimento das funções
públicas”(POMINI, 2018, p.156-157)
4. O COMPLIANCE E AS REGRAS INTERNAS
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A ideia de governança pública originou-se da governança corporativa
(Corporate Governance). Segundo a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OECD), a governança corporativa é definida como o
conjunto de relações entre a administração de uma empresa, seu conselho de
administração, seus acionistas e outras partes interessadas. Significa dizer que é um
conjunto de práticas que têm por objetivo regular a administração e o controle das
instituições. Vejamos a definição dada pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC)[11]:
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“Governança Corporativa é o sistema pelo qual as
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho
de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas
práticas de governança corporativa convertem princípios em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a
finalidade de preservar e otimizar o valor da organização,
facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua
longevidade”.
A lei brasileira em comento
trouxe como um de seus pilares, normas sobre
5
a Boa Governança por parte da Administração Pública em todas as esferas de
Governo (Federal, Estadual e Municipal).
Como já visto, a expressão Governança deriva do termo Governo, e pode
ter várias interpretações, dependendo do enfoque que lhe é dado. Dessa forma,
deixamos consignado, desde já, que adotamos o contexto de Governança, como
observância das normas de boa conduta para a Administração Pública, bem com o
respeito às medidas adotadas pelas leis para governar o país em questão dentro de
uma política ética e de combate à corrupção, ao suborno e às irregularidades
administrativas. Entre as principais características para se alcançar a ideia de boa
governança podemos citar, como exemplo, a transparência, a integridade, a
equidade, a responsabilidade dos gestores e da alta administração e, sobretudo, a
transparência e a prestação de contas. Nesse sentido, a lei no parágrafo sétimo do
artigo primeiro afirmou que na participação em sociedade empresarial em que a
empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham
o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de
governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do
negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim:
“I - documentos e informações estratégicos do negócio e
demais relatórios e informações produzidos por força de
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acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para a
defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;
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II - relatório de execução do orçamento e de realização de
investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto
ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os
custos de mercado;
III - informe sobre execução da política de transações com
partes relacionadas;
IV - análise das condições de alavancagem financeira da
sociedade;
V - avaliação de inversões financeiras e de processos
relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da
sociedade;
VI - relatório de risco das contratações para execução de
obras, fornecimento de bens e prestação de serviços
relevantes para os interesses da investidora;
VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os
interesses da investidora;
VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade,
de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos
órgãos ambientais;
IX - avaliação das necessidades de novos aportes na
sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade
esperada do negócio;
X - qualquer outro relatório, documento ou informação
produzido pela sociedade empresarial investida considerado
relevante para o cumprimento do comando constante do
caput.”
Segundo a concepção de Governança Corporativa estabelecida pelo
PSC/IFAC[12] temos os seguintes princípios correlatos ao tema:
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a) Transparência – serve para garantir que as partes interessadas possam
ter confiança na tomada de decisões e nas ações das entidades do setor público,
na gestão de suas atividades e nos gestores.
b) Integridade – baseia-se na honestidade (retidão) e objetividade, e
elevados padrões de decência e probidade na gestão dos fundos públicos e dos
assuntos de uma entidade. É dependente da eficácia da estrutura do controle e dos
padrões de profissionalismo.
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c) Accountability – é o processo através do qual as entidades e os gestores
públicos são responsabilizados pelas próprias decisões e ações, incluindo o trato
com os recursos públicos e todos os aspectos de desempenho, e submetem-se ao
exame minucioso de um controle externo.
Resumidamente, podemos afirmar que Governança no Setor Público diz
respeito a um conjunto de mecanismos práticos de controle que envolvem temas
afetos à liderança, estratégia e informação com o objetivo de executar as quatro
etapas:
a) Identificar as questões sensíveis;
5

b) Tratar as dados (informações) obtidos;
c) Redimensionar o sistema corrigindo
implementando os modelos pendentes;

as

falhas

e

d) Monitoramento periódico. As quatro fases elencadas visam
à adequação dos instrumentos para a concretização de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade.
Por fim, podemos dizer que a governança no setor público deve ser
analisada sob algumas perspectivas que otimizarão o campo de observação e que
vão proporcionar a eficácia no cumprimento das etapas a serem seguidas:
a) A sociedade (destinatário) e Estado (agente);
b) Federalização – A implementação do Compliance Público
carece ser adaptado de acordo com a realidade dos entes
federativos;
(c) Órgãos estruturantes e entidades envolvidas no processo
de gestão.
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5. CONCLUSÃO
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Conclui-se que é notória a busca dos países e empresas por uma
transparência e ética nas relações.
Assim o Compliance surgiu como sistema de busca a esse fim, onde a
informação deve ser muito bem analisada, trabalhada, discutida, antes da tomada
de decisão. E para que assim aconteça é necessário a divulgação interna da
informação, com treinamentos e busca de resultados éticos.
Vivemos em um mundo onde a corrupção se alastrou por séculos, e não foi
diferente no Brasil, temos visto os números através da operação lava jato.
Sempre a corrupção envolvendo órgãos públicos, o erário sendo desviado,
políticas públicas não conseguindo ser desenvolvidas por desvio de verbas,
hospitais sem medicamento, estradas sem estrutura e etc. É infinito a gama de
problemas que surgem devido a corrupção.
E podemos vislumbrar que ocorrem, porque não há, primeiramente,
internamente, nos órgãos públicos, políticas de divulgação, de treinamento e de
busca de resultados éticos. Mas o que se vê, são tentativas frustradas de depois do
problema instalado, tentar-se “apagar o fogo”, onde seria melhor ter evitado seu
início.
Assim surgiu o sistema de Compliance, que busca integrar setores como
gestão de risco, contratos, assessoria jurídica, auditoria, entre outros buscando a
minimização de desvios e redução de problemas de contrato, formando assim um
verdadeiro sistema de combate ao desvio de verbas públicas e a ineficiência do
serviço público.
Mas acima disso, surge como uma forma de mentalidade em busca da ética,
onde deve começar essa busca pelo gestor público, que já deveria ser o natural,
porém, o que se tem visto é a não realização da ética, então surge o Compliance
como um sistema que força a administração pública a se enquadrar no sistema,
uma vez que as empresas privadas já se enquadram, e uma vez que o não
enquadramento traz sérios problemas ao gestor, a administração pública, e ao país.
Sendo assim é patente a necessidade de implantação do sistema de
Compliance em todos os setores públicos, uma vez que já vem mostrando
resultados eficientes na iniciativa privada, e um dos princípios da administração
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pública é eficiência. Pois que busque-se essa eficiência, com transparência, ética e
boa governança. E isso deve partir do gestor público.
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[1]

sigla de Food and Drug Administration, que significa Administração de Comidas
e Remédios (em português). FDA é um órgão do governo dos Estados Unidos,
criado em 1862, com a função de controlar os alimentos e medicamentos, através
de diversos testes e pesquisas.
[2]
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O objetivo do FDA é ter o controle dos alimentos e medicamentos, que podem ser
de humanos e animais, suplementos alimentares, cosméticos, equipamentos
médicos e materiais biológicos. Cada novo produto, antes de ser lançado, tem que
ser testado e aprovado pelo órgão, senão não tem sua comercialização liberada, e
caso a empresa insista, pode ser autuada e, inclusive ter de pagar uma multa.
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A FDA controla todos os novos e antigos produtos, todos são minuciosamente
estudados e testados para poderem ir para as lojas para serem aprovados. É
também função da FDA testar não apenas alimentos, mas também medicamentos
e cosméticos, para evitar que consumidores sejam lesados, prejudicados, ou até
mesmo tenham a saúde prejudicada
1Disponível
em:
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-lancaregulamentacaopara-programas-de-integridade-no-governo-federal/portariacgu-1089-2018.pdf/view. Acesso em: 03.11.2019
[3]

Stakeholder é um termo da língua inglesa que tem como significado "grupo de
interesse", pois são pessoas que possuem algum tipo de interesse nos processos e
resultados da empresa. Um dos criadores deste termo foi o filósofo Robert Edward
Freeman que o definia como os grupos que podiam afetar ou serem afetados pelos
5
objetivos da organização. Estes interesses podem ser, além dos processos e
resultados, mas também no planejamento dos projetos ou dos negócios, de modo
positivo ou negativo.
[4]

Hans Kelsen foi um jurista e filósofo austríaco, nasceu em 11 de outubro de 1881
em Praga, Tchéquia. Considerado um dos mais importantes e influentes estudiosos
do Direito. Por volta de 1940, a reputação de Kelsen já estava bem estabelecida nos
Estados Unidos, por sua defesa da democracia e pela Teoria Pura do Direito.
[5]

“No cenário mundial, casos como os atos terroristas nos Estados Unidos, em
2001, os escândalos de governança, como, por exemplo, os relacionados ao Banco
Barings, Enron, WordCom e Parmalat e a mais recente crise financeira mundial, além
da divulgação de casos de corrupção envolvendo autoridades públicas e também
desvios de recursos em entidades do terceiro setor, acentuaram a necessidade de
maior conformidade a padrões legais e éticos de conduta. O aumento da pobreza,
dos problemas sociais, ambientais, e, neste último caso, a chamada crise ambiental
ampliou a abrangência do Compliance para novos padrões desejáveis de
comportamento” (COIMBRA; MANZI, 2010, p. 1-2).
[6]

Camila Bindilatti Carli de Mesquita - O que é Compliance público? Partindo para
uma Teoria Jurídica da Regulação a partir da Portaria nº 1.089 (25 de abril de 2018)
da Controladoria-Geral da União (CGU). (pág. 150)
[7]
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http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-decompliance/ - Acessado em 07/11/2019
[8]

https://www.infomoney.com.br/colunistas/crimes-financeiros/os-sete-pilaresdo-compliance/ - Acessado em 07/11/2019
[9]

Thomas Hobbes nasceu na aldeia de Westport, na Inglaterra, em 1588. Em 1608,
já formado em arte, passou a trabalhar como preceptor na poderosa família
Cavendish, um importante lorde inglês, o que lhe permitiu fazer viagens de
aprimoramento cultural. Visitou a França e a Itália em 1610 e estudou literatura e
filosofia. Entre 1621 e 1626, trabalhou como secretário de Francis Bacon, para quem
traduziu algumas obras.
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[10]

Hobbes vivenciou grande parte do longo processo da Revolução Inglesa (16401689), quando o povo inglês lutou contra o absolutismo da dinastia Stuart.
Fervoroso defensor da Monarquia, escreveu seu primeiro tratado sobre o regime,
Elementos da Lei Natural, em 1640, e foi obrigado a se refugiar em Paris. Retornou
à Inglaterra pouco tempo depois, mas voltou a se refugiar na França, por causa dos
ideais absolutistas expostos em Leviatã, em 1651. Um ano depois, voltou à
Inglaterra, então governada por Oliver Cromwell. Morreu em Hardwick, em 1679
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Código das melhores
práticas de governança corporativa. 4. ed. / Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa. São Paulo: IBGC, 2009. 73 p. Disponível em: Acesso em: 10 novembro
de 2016. P. 19 e seguintes.
[11]

International Federation of Accountants – PSC/IFAC. Study 13. Governance in the
Public Sector: A Governing Body Perspective. 2001. Disponível em: Acesso em: 10
nov. 2016 . p. 12 e seguintes
[12]
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RESUMO: O número de demandas que chega ao Poder Judiciário transformou-se
em alerta para que se buscasse mecanismos para a consecução de uma Justiça
célere e econômica. A tecnologia da informação, via Inteligência Artificial - IA,
apresenta um importante caminho transformador dessa realidade. Muitos são os
países que lançam mão da IA no cotidiano litigioso, e várias são as suas utilizações.
Entretanto, observa-se uma resistência pelos profissionais do Direito, que remonta
ao movimento ludismo ocorrido no bojo da Revolução Industrial. O caminho posto
oscila, então, entre resistir ou convergir à transformação em curso.
judiciário;

5
ABSTRACT: The number of demands
that come to the judiciary became a warning
to seek mechanisms to achieve a speedy and economic justice. Information
technology, via Artificial Intelligence - AI, presents an important transforming way
of this reality. There are many countries that use AI in the contentious daily life, and
its uses are many. However, there is a resistance by legal professionals, which goes
back to the Luddism movement that occurred at the heart of the Industrial
Revolution. The path set then oscillates between resisting or converging on the
ongoing transformation.

KEYWORDS: Right; artificial intelligence; justice; judicial power; technology.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Inteligência Artificial e Seu Histórico: 2.1. Conceitos
de Inteligência Artificial; 2.2. Principais Características da Inteligência Artificial; 2.3.
Inteligência Artificial Aplicada ao Direito. 3. Conclusão. 4. Referência
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a cada ano são ajuizadas cerca de 25 milhões de ações, sem falar
em outros 74 milhões de casos que se encontram em andamento nas diversas
instâncias jurídicas, o que ao final, somam juntas cerca de 100 milhões de processos
que aguardam julgamento. Em média leva-se 11 anos para tramitação até que o
mesmo alcance a segunda instancia, sem falar nos gastos para manutenção e
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expansão do aparato legal que fica em média R$: 79.2 bilhões (FELIPE; PERROTA,
2018).
Percebe-se que os números são grandes, demonstrando que existe um sério
problema no que diz respeito ao alcance de uma justiça rápida e econômica e isto
faz com que se busque ferramentas auxiliadoras que possam minimizar este
problema. A tecnologia da informação é uma maneira existente que pode contribuir
para a agilidade das atividades judiciais, ofertando menor gasto de tempo dos
profissionais envolvidos no processo e ainda trazendo uma economia de recursos.
Sabe-se que a programação de computadores chegou com o intuito de
realizar determinadas atividades desenvolvidas pelos próprios seres humanos e é
neste aspecto que estas tecnologias são introduzidas no mundo jurídico, como é o
caso da inteligência artificial, que nada mais é do que uma inteligência exibida por
meio de um software.
É dentro deste contexto e diante do grande potencial que a inteligência
artificial possui em transformar e revolucionar os mais variados setores da
sociedade, que se abre questionamentos sobre a necessidade de regulação
específica pelo direito dos sistemas de inteligência artificial de maneira a evitar
conflitos e diminuir possíveis danos provenientes da interação entre estes sistemas
e as pessoas.
Sendo assim questiona-se: Quais são as principais características da
inteligência artificial dentro do direito? Como a inteligência artificial pode ser
utilizada dentro do direito?
De frente a esta problemática, ressalta-se que o presente trabalho justificase devido o mesmo ser um tema de grande relevância para a área do direito, uma
vez que irá disponibilizar informações que poderão ser utilizadas como base para o
conhecimento mais aprofundado sobre inteligência artificial na área do direito.
Outro fator que justifica, é que, uma boa pesquisa sempre irá contribuir para que
outros pesquisadores busquem mais informações sobre algo que instiga e que
merece destaque devido a sua grande relevância para a área.
Desta maneira, o trabalho traz como objetivo geral analisar os aspectos que
compõe a inteligência artificial dentro do direito brasileiro. Os objetivos específicos
foram avaliar os conceitos de inteligência artificial, como ela se faz dentro do
ordenamento jurídico e quais as suas características.
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho pautou-se
na revisão de literatura, onde buscou-se por publicações em sitio como: Google
acadêmico; UNB – Universidade de Brasília; UniCEUB, dentre outros. Para a
realização da pesquisa utilizou-se como palavras chave: inteligência artificial e
direito. Após a busca, foram selecionados 15 (quinze) publicações sobre o tema,
sendo que 5 (cinco) publicações foram excluídas por não estarem ligadas ao tema
abordado.
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2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEU HISTÓRICO
A IA é um dos campos mais recentes em ciências e engenharia. O trabalho
de desenvolvimento da IA começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Porém
foram nos anos de 1950 a 1970 que a IA. tomou realmente impulso, sendo que este
período ficou conhecido como anos de ouro da inteligência artificial. Isso aconteceu
devido pesquisas lideradas por Walter PITTS e Warren McCulloch que
desenvolveram neurônios artificiais capazes de executar funções lógicas simples.
Foram responsáveis pela modelagem da inteligência humana através de simulações
de componentes e conexões do cérebro.
Com todas estas descobertas,
o ano de 1956 ficou marcado, pois foi neste
5
ano que o campo passou a ser chamado de Inteligência Artificial, que se deu devido
uma sugestão de John McCarthy no Projeto de Pesquisa de Verão de Darthmouth,
na Universidade de New Hampshire nos Estados Unidos (FACELI et al., 2011).
Esse projeto foi apresentado em uma conferência que reuniu grandes nomes
da área pelo período de oito semanas, sendo que esse evento foi somente para
trabalhar o tema Inteligência Artificial.
Foi neste período que a IA. começou a ser inserida na área do direito por
meio de estudos como o de Lee LOEVINGER em 1948; Layman ALLEN em 1956 e L.
MEHL em 1958, porém somente na década de 70 que iniciativas práticas
começaram através dos projetos de LEGOL e TAXMAN. Na década seguinte
ocorreram importantes iniciativas, como é o caso de convenções e oficinas que
discutiram métodos da aplicação desta tecnologia no meio jurídico (SANTOS;
CARVALHO, 2008).
Felinto (2016) afirma que um dos maiores eventos, e mais importantes,
realizados naquele período foi a Convenção Internacional de Inteligência Artificial
e Direito (ICAL) que ocorreu em 1987, tornando-se palco de importantes discussões
e publicações sobre o tema. Após essa convenção, deu-se origem a Associação
Internacional de Inteligência Artificial e Direito (IAAIL), que se tornou responsável
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pelas demais convenções que viessem a acontecer. Foi a IAAIL que criou o Diário
de Inteligência Artificial e Direito, que teve sua primeira publicação no ano de 1992.
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Após essa primeira conferência, aconteceu a Conferência de JURIX na Europa
no ano de 1988, que foi organizada pela Fundação Jurix de Sistemas Baseados em
Conhecimento Legal. Ressalta-se que a Conferência de JURIX, desde o ano de 2007
vem sendo sediada no Japão e organizada pela Sociedade Japonesa de I.A
(CARVALHO, 2018).
2.1. CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Nos Estados Unidos, o desenvolvimento da modelagem de computadores,
levou-se a criação do campo da ciência cognitiva[2]. Pode-se dizer que o campo
teve início em um seminário em setembro de 1956 no MIT. No seminário, George
Miller apresentou The Magic Number Seven, Noam Chomsky apresentou Three
Models of Language e Allen Newell e Herbert Simon apresentaram The Logic
Theory Machine.
Esses três documentos influentes mostraram como modelos de
computadores podiam ser usados para tratar a psicologia da memória, a linguagem
e o pensamento lógico, respectivamente. Agora é comum entre os psicólogos a
visão de que “uma teoria cognitiva deve ser como um programa de computador”
(Anderson, 1980), isto é, ela deve descrever um mecanismo detalhado de
processamento de informações por meio do qual alguma função cognitiva poderia
ser implementada.
Dentro da ciência cognitiva está a ideia de Inteligência Artificial, sendo que a
mesma está ligada a engenharia de sistemas e tem como objetivo utilizar o
conhecimento a respeito do funcionamento de processos cognitivos para produzir,
artificialmente, cognição, ou seja, reproduzir processos humanos de aprendizagem,
tomada de decisão, memorização, dentre outros.
Observa-se que a IA busca reproduzir a atividade mental do homem em
tarefas como a compreensão da linguagem, a aprendizagem e o raciocínio. Essas
tarefas estão associadas à ciência da informação e à ciência cognitiva no padrão de
representação e nas atividades de processamento da informação, estabelecendo
limites nos modelos de construção da representação do conhecimento.
Segundo (Searle, 1984, p.20) “O cérebro é somente um computador digital e
a mente é somente o programa de computador”.
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Para Minsky (1980), citado por Siqueira & Pereira (1989, p.42):
“A inteligência artificial é a ciência que permite fazer com que
as máquinas realizem tarefas que necessitariam de
inteligência, se elas fossem efetuadas pelos homens”.
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Observa-se segundo o conceito de Minsky, que é possível vislumbrar o uso
da IA no ramo do direito, uma vez que é uma área que necessita de inteligência
para ser realizada.
Já Siqueira e Pereira (1989, p.42) afirmam que
“Inteligência artificial é a arte de escrever programas capazes
de exibir um comportamento inteligente... é um ramo da
engenharia do conhecimento e está ligada à ciência cognitiva,
mantendo ligações privilegiadas com a lógica, a linguística, a
psicologia, a psicolingüística, a biologia e outras ciências”.
Já Gardner (1996, p.55) diz que a IA é
“... a ciência5 construída em torno da simulação computacional,
é por muitos considerada a disciplina central da ciência
cognitiva e a que tem maior probabilidade de excluir, ou
tornar supérfluos, outros campos de estudo mais antigos. ”
Já no conceito da empresa Hewlett Packard Enterprise (HP Enterpeise)
Inteligência artificial (AI) é um campo da ciência da computação em que máquinas
realizam tarefas como a mente humana, tais como aprender e raciocinar. O termo
inteligência artificial representa um conjunto de software, lógica, computação e
disciplinas filosóficas que visa fazer com que os computadores realizem funções
que se pensava ser exclusivamente humanas, como perceber o significado em
linguagem escrita ou falada, aprender, reconhecer expressões faciais e assim por
diante. O campo de AI tem um longo histórico, com muitos avanços anteriores,
como reconhecimento de caracteres ópticos, que agora são considerados rotina.[3]
Finalmente, Russel e Norvig (2013, p. 7) conceituam a IA
“como o estudo de agentes que recebem percepções do
ambiente e executam ações. Cada agente implementa uma
função que mapeia sequências de percepções em ações, e
abordaremos diferentes maneiras de representar essas
funções, tais como sistemas de produção, agentes reativos,
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planejadores condicionais em tempo real, redes neurais e
sistemas de teoria de decisão. ”
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Observa-se em todas as definições de IA, que o objetivo final é fazer com
que as máquinas aprendam e pensem logicamente como seres humanos, na busca
de tomadas de decisões, usando para isso a mesma lógica de aprendizado humano,
receber percepções do ambiente e executar a melhor ação.
2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A Inteligência Artificial vem ganhando destaque mundialmente devido a
sua capacidade de compreender e englobar diversos campos do conhecimento,
sendo que seu objetivo é simular a inteligência humana. A I. A. tem mostrado que
é um campo que engloba estudos interdisciplinar e multidisciplinar, ao qual é
aplicado a evolução e o conhecimento de outras áreas, sendo desenvolvida,
especialmente, a partir do surgimento da informática (JESS, 2014).
A partir da IA. é possível se conseguir métodos e técnicas que levam ao
desenvolvimento de programas que simulam nas máquinas comportamentos
humanos, ou seja, tornam os computadores capazes de pensar e tomar decisões.
Assim, as técnicas de I. A. precisam de mecanismos e conhecimentos de
manipulação de símbolos. Esses conhecimentos deem ser capazes de modificá-lo,
ampliá-lo e representá-lo (CELLA; WOJCIECHOWSKI, 2018).
Para (Russell e Norvig) a IA possui oito definições dispostas em duas
dimensões. Essas dimensões se relacionam a processo de pensamento e raciocínio,
e outras se referem ao comportamento.
A inter-relação dessas definições e dimensões medem o sucesso em termos
de fidelidade ao desempenho humano, e o sucesso comparando-o a um conceito
ideal de inteligência, chamado de racionalidade.
Assim, para Russel e Norvig (2013, p. 24)
“Um sistema é racional se “faz a coisa certa”, dado o que ele
sabe.”.

Tabela 1: - .Definições de Inteligência Artificial[4]
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Pensando como um humano

Pensando racionalmente

Agindo como seres humanos
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“O novo e interessante esforço para “O estudo das faculdades mentais pelo
fazer os computadores pensarem uso de modelos computacionais.”
(...) máquinas com mentes, no sentido (Charniak e McDermott, 1985)
total e literal.” (Haugeland, 1985)
“O estudo das computações que
“[Automatização de] atividades que tornam possível perceber, raciocinar e
associamos ao pensamento humano, agir.” (Winston, 1992)
atividades como a tomada de decisões,
a resolução de problemas, o
aprendizado...” (Bellman, 1978)
Agindo racionalmente

“A arte de criar máquinas que executam “Inteligência Computacional é o estudo
funções que exigem inteligência
do projeto de agentes inteligentes.”
5
quando executadas por pessoas.” (Poole et al., 1998)
(Kurzweil, 1990)
“AI...
está
relacionada
a
um
“O estudo de como os computadores desempenho inteligente de artefatos.”
podem fazer tarefas que hoje são (Nilsson, 1998)
melhor desempenhadas pelas pessoas.
” (Rich and Knight, 1991)
Ressalta-se que um sistema de I. A. possui grandes capacidades de
armazenamento e manipulação de dados, além de ser capaz de adquirir, manipular,
representar o conhecimento. Quando se fala em manipulação, fala-se na
capacidade de inferir ou deduzir novos conhecimentos, novas relações sobre fatos
e conceitos, tudo isso realizado a partir do conhecimento já existente e da utilização
de métodos de representação (FACELI et al., 2011).
2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICAL APLICADA AO DIREITO
Quanto a aplicação da Inteligência Artificial no direito, diversas iniciativas já
utilizaram dessa tecnologia para proporcionar soluções em diferentes atividades.
Desde os anos 40, que a articulação da I. A. no direito vem sendo pensada, porém
foi somente a partir da década de 70 que a mesma ganhou maior expressão,
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trazendo inovações no campo da revisão contratual e formalização da legislação, o
que influenciou a discussão a respeito da aplicação da I. A. no direito.
Fernandes e Carvalho (2018) explicam que na prática, a aplicação das
inovações tecnológicas no direito, tem ganhado espaço tanto no âmbito privado
por meio de empresas startups que desenvolvem produtos e serviços tecnológicos
voltados à prática jurídica, denominadas de Lawtechs e Legaltechs; quanto no meio
governamental, por meio de empresas startups com atuações voltadas para
inserção tecnológicas na gestão pública, denominadas de Govtechs.
Para Portilho; Souza (2017) a aplicação da I. A. no ambiente jurídico, devido
a sua grande produção de dados, se articula de maneiras diferentes a depender da
matéria, sendo estas articulações:
a) No âmbito cível, administrativo e comercial: visualiza-se a utilização de I.
A. para realização de pesquisas jurídicas, através da utilização de mecanismos
de pesquisas que fazem ligações entre doutrinas, jurisprudências, leis, dentre
outros; e análise de contratos;
b) No campo criminal: I. A. já é aplicada inclusive no sentenciamento e nas
políticas e prevenção e previsão de crimes, porém isto tem gerado certa
insegurança sobre a qualidade dos dados e os riscos de inclinações dos
sistemas inteligentes.
c) No campo da advocacia, um exemplo da utilização da IA. é a utilização do
robô advogado denominado ROSS, que é uma tecnologia Watson da IBM e
consiste em uma fonte de consulta jurídica em legislações e jurisprudências
com uma alta tecnologia que adquire conhecimento à medida que é
utilizado. Quanto ao resultado referente ao uso dessa tecnologia, os
escritórios que utilizam o ROSS relatam uma redução de 30% no tempo de
pesquisa,
encontrando
resultados
40%
mais
relevantes
(<https://transformacaodigital.com/ross-o-primeiro-robo-advogado-domundo/> - Acessado em 05/11/2019).
Atheniense (2017) destaca outros exemplos de programas inteligentes
utilizados juridicamente, sendo estes:
1) Contract Intelligence ou COIN: tecnologia com capacidade para analisar
contratos financeiros de empréstimos comercial por meio da análise de padrões e
relacionamentos. Com essa tecnologia, é possível economizar tempo na atividade
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laboral dos advogados, além de permitir que os bancos reduzam erros de
manutenção de empréstimos;
2) LawGessx: tecnologia com capacidade de revisar contratos. É um sistema
que providencia análise detalhada das cláusulas que precisam de revisão a partir
dos interesses dos clientes;
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3) Assistente Digital do Promotor, que é um software desenvolvido pela
empresa Softplan. É uma tecnologia que ajuda a organizar o volume de processos
e fornece análises eficientes e objetivas que auxiliam no trabalho dos promotores.
Quanto a utilização da I. A. nos tribunais, a mesma iniciou em 2018 por meio
da utilização de tecnologias disruptivas, como é o caso da IA. denominada VICTOR,
primeiro projeto de IA. em supremas cortes do mundo. A este respeito, Silva (2018)
acrescenta que:
O projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D), intitulado
VICTOR, tem como objetivo aplicar métodos de AM
[aprendizado de máquina] para resolver um problema de
reconhecimento de padrões em textos de processos jurídicos
5
que chegam ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Especificamente, o problema a ser resolvido é a classificação
(vinculação) de processos em temas de Repercussão Geral
(RG) do STF. Isto é, trata-se de um problema de
Processamento de Linguagem Natural (PLN), o que
especificamente requer o desenvolvimento de um sistema
composto por algoritmos de aprendizagem de máquina que
viabilize a automação de análises textuais desses processos
jurídicos. Isso está sendo feito com a “arquiteturação” de
modelos de AM para classificar os recursos recebidos pelo STF
quanto aos temas de RG mais recorrentes, com o objetivo de
integrar o parque de soluções do STF para auxiliar os
servidores responsáveis pela análise dos recursos recebidos e
identificar os temas relacionados com eficiência e celeridade
(SILVA, 2018, p. 89).
A ferramenta de inteligência artificial VICTOR é resultado da iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, em conhecer e aprofundar a discussão sobre as
aplicações de IA no Judiciário. Cuida-se do maior a mais complexo Projeto de IA do
Poder Judiciário e, talvez, de toda a Administração Pública Brasileira.
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Na fase inicial do projeto, VICTOR irá ler todos os recursos extraordinários
que sobem para o STF e identificar quais estão vinculados a determinados temas
de repercussão geral. Essa ação representa apenas uma parte (pequena, mas
importante) da fase inicial do processamento dos recursos no Tribunal, mas envolve
um alto nível de complexidade em aprendizado de máquina.
VICTOR está na fase de construção de suas redes neurais para aprender a
partir de milhares de decisões já proferidas no STF a respeito da aplicação de
diversos temas de repercussão geral. O objetivo, nesse momento, é que ele seja
capaz de alcançar níveis altos de acurácia – que é a medida de efetividade da
máquina –, para que possa auxiliar os servidores em suas análises. A expectativa é
de que os primeiros resultados sejam mostrados em agosto de 2018.
O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de
Brasília – UnB, o que também o torna o mais relevante Projeto Acadêmico brasileiro
relacionado à aplicação de IA no Direito. A UnB colocou na equipe pesquisadores,
professores e alunos de alto nível, muitos com formação acadêmica no exterior, de
3 centros de pesquisa de Direito e de Tecnologias. Dentro de pouco tempo teremos
publicações sobre o desenvolvimento de VICTOR e as suas perspectivas. Os artigos
científicos, que já estão sendo confeccionados, serão publicados nos mais
importantes centros de pesquisa do mundo. Tecnologia brasileira incentivada e
destacada
no
mundo.
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038.
Acessado em 17/11/2019.)
O Tribunal de Contas da União é outro órgão público que utilizada
tecnologias disruptivas, sendo que esta utilização dentro do TCU acontece desde o
ano de 2015, sendo que as tecnologias utilizadas são provenientes de sistemas
desenvolvidos por servidores do tribunal. A este respeito, Felisdório e Silva (2018)
colocam que:
O desafio era processar aproximadamente 30 mil acórdãos
publicados anualmente, identificar e classificar as
deliberações (decisões) presentes em seu conteúdo, bem
como extrair informações específicas dos 54 tipos de
deliberações possíveis, possibilitando o monitoramento do
cumprimento das decisões pela Corte de Contas. A solução
desenvolvida utilizou como base de treinamento cerca de 257
mil acórdãos de 1993 a 2013 e classificou deliberações
contidas no texto de 5.300 acórdãos proferidos entre 2014 e
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2015. O resultado obtido revelou acurácia média superior a
96%. Pretendeu-se com a solução aprimorar o processo de
trabalho existente e possibilitar a realocação de parte da
equipe (composta por 10 servidores) responsável pela
execução das atividades de forma manual, contribuindo para
o aprimoramento da eficiência institucional (FELISDÓRIO;
SILVA, 2018, p. 96).
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Assim, entende-se, ao pensar na aplicação da I. A. no direito, especialmente
no âmbito das decisões judiciais, deve-se considerar que a viabilidade desse sistema
implica na orientação por objetivos claros e em conformidade com os requisitos
constitucionais.
3 CONCLUSÃO
Conclui-se que a evolução e desenvolvimento humano, nos fizeram chegar
aos direitos de 4ª geração, que envolve dentre outros direitos o direito a
informação, que perpassa, automaticamente pela Tecnologia da Informação e
Comunicação – TIC.
5

Surge o computador, a internet, Big Datas, busca por velocidades cada vez
mais ágeis de processamento, processadores quânticos, como o processador
quântico lançado recentemente pela google, e outros concorrentes que buscam a
mesma tecnologia, como IBM, Microsoft e tantas outras.
Nesse avanço tecnológico, passou-se a buscar soluções cada vez mais
avançadas, e as tecnologias desenvolvidas passaram a criar sistemas, computadores
cada vez mais rápidos e potentes, chegando à última e mais avançada tecnologia
atual a IA.
O que a IA busca é reproduzir a atividade mental do homem em tarefas
como a compreensão da linguagem, a aprendizagem e o raciocínio. Essas tarefas
estão associadas à ciência da informação e à ciência cognitiva no padrão de
representação e nas atividades de processamento da informação, estabelecendo
limites nos modelos de construção da representação do conhecimento.
A necessidade de velocidade na busca e consequentemente resposta da
informação, tem influenciado todos os setores da sociedade, escolas, empresas,
pessoas, de pequenos a grandes comércios, a vida em geral tem sido influenciada
pela velocidade da informação.
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Na área jurídica não seria diferente, pois só no Brasil, a cada ano são
ajuizadas cerca de 25 milhões de ações, sem falar em outros 74 milhões de casos
que se encontram em andamento nas diversas instâncias jurídicas, o que ao final,
somam juntas cerca de 100 milhões de processos que aguardam julgamento. É um
crescimento geométrico progressivo, onde os atores do direito (advogados, juízes,
desembargadores e etc) não conseguem dar conta e solucionar a crescente
demanda.
Para tentar solucionar, agilizar e acabar, ou ao menos diminuir a
morosidade do judiciário, surgem sistemas eletrônicos para ajuizamento de
processos como o sistema E-proc, usado pelo judiciário do Estado do Tocantins,
que buscou digitalizar todos os processos de 2011 em diante, agilizando e fazendo
com que as demandas consigam ser mais céleres.
Enquanto a circulação da informação crescer no mundo, cresce também a
necessidade de tomadas de informações mais rápidas, cresce a necessidade de
máquinas que processem trilhões ou mais de informações.
Nesse interim surge a Inteligência artificial (AI) como uma ciência
tecnológica nova, que pesquisa e desenvolve técnicas, métodos e aplicações para
simular, expandir e estender a teoria da inteligência humana. A I. A. é um ramo da
computação que tenta entender a essência da inteligência e produzir uma máquina
que seja inteligente e capaz de realizar reações semelhantes à inteligência humana.
A I. A. inclui reconhecimento de fala e imagem, robótica, processamento de
linguagem natural e sistemas especialistas, um fenômeno tecnológico que vem
avançando e influenciando em várias áreas de trabalho e desenvolvimento humano.
Conforme já exposto no desenvolvimento deste artigo, o objetivo da IA.
não é atacar a autonomia, soberania e desenvolvimento humano, mas auxiliar as
várias áreas da vida humana em tomadas de decisão, já que a IA aprende cada vez
que executa uma tarefa, assim como a lógica humana, aprende por repetição.
Nesse sentido, pode-se vislumbrar uso da IA auxiliando os envolvidos no
Direito, em tomadas de decisão, na celeridade do judiciário, uma vez que máquinas
não cansam, não adoecem, não tiram férias e podem processar uma quantidade de
informações superior a capacidade do ser humano e com uma maior velocidade.
A IA busca reproduzir a atividade mental do homem em tarefas como a
compreensão da linguagem, a aprendizagem e o raciocínio. Essas tarefas estão
associadas à ciência da informação e à ciência cognitiva no padrão de
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representação e nas atividades de processamento da informação, estabelecendo
limites nos modelos de construção da representação do conhecimento.
Ora, e o que são as petições e decisões jurídicas senão mais do mesmo,
uma vez que os problemas são aparentemente iguais, mudando-se aqui e ali os
atores e peculiaridades de alguns fatos.
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Assim a AI, pode aprender com petições e decisões jurídicas, aprender leis
e ajudar nas decisões judiciais. É o que se pretende e se busca.
Não se pode, contudo, pensar que a AI veio para substituir advogados, nem
magistrados, mesmo porque o direito não se baseia em apenas lei seca, mas no
momento do julgamento, na perspicácia e análise emocional do magistrado frente
as partes. Mas a AI surge como mais uma ferramenta, um meio de auxiliar os atores
jurídicos em petições e tomadas de decisões.
O direito não é algo frio, estanque, ele envolve a Lei, mas envolve também
costumes, envolve comportamento e aceitação humana e nesse sentido a IA não
consegue influenciar pois não possui sentimento, mas segundo alguns autores
pode aprender e armazenar emoções, de acordo com expressões do rosto, tom de
5
voz, tics-nervosos e etc.
Nesse desiderato, e foi o objetivo deste trabalho, buscou-se demonstrar
que a IA, a tecnologia, em geral, veio para ficar. Porém, não vieram para substituir
o homem, mais para servir de aliado ao ser humano, servir como complemento e
não como aquilo que domina e manda.
A IA aprende por repetição e a área jurídica deve buscar aprender a
intensificar pesquisas na busca de soluções tecnológicas a seu favor, para acelerar
e dinamizar processos, tentando através dessas ferramentas minimizar a
morosidade do judiciário, afinal a justiça que tarda não e justiça.
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo avaliar o perfil de encarceramento
de mulheres nos crimes previsto na lei de antitóxicos, bem como as possíveis causas
para o envolvimento nas atividades delituosas observando as particularidades
jurídicas incluindo os estudos sobre o primeiro censo carcerário feminino e os
impactos na vida das apenadas, já que mulheres com histórico de maior
vulnerabilidade social, econômicas possuem maior probabilidade de se envolverem
em atividades criminosas e ainda de que forma os relacionamentos contribuem
para a infração penal, uma vez que ao serem condenadas mulheres recebem
sentenças de tripla dimensão, pois são consideradas delinquente antes mesmo de
qualquer processo judicial e com penas desproporcionais, tendo em vista que não
existe um critério objetivo do magistrado ao aplicar à pena e por sua maioria terem
relacionamentos dentro do sistema prisional
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Tráfico de Drogas; perfil criminal; Censo Carcerário.
ABSTRACT: The present article has as objective values the profile of
women's imprisonment at the crimes predicted in the antipoisons law, as well as the
possible causes for the involvement in the criminal activities observing the legal
peculiarities including the studies on the first census carcerário feminine and the
impacts in the life of the punished ones, since women with historical of bigger social
vulnerability, economical have bigger probability of becoming involved in criminal
activities and still of what it forms the relationships they contribute to the penal
breach, as soon as when women were condemned they receive sentences of triple
dimension, since they is considered delinquent before same of any judicial process
and with disproportionate feathers, having in mind that there is not an objective
criterion of the magistrate while applying to the feather and since his majority has
relationships inside the prison system
KEYWORDS: Women; Drug trafficking; criminal profile; Census Carcerário
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 PERFIL DE ECARCERAMENTO. 3 TRÁFCO DE
DROGAS POR MULHERES EM PALMAS. 4 IMPULSIONADOR PARA O
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APRISIONAMENTO. 4.1 SENTENÇAS DE TRIPLA DIMENSÃO. 5 PENAS
DESPROPORCIONAIS APLICADAS AS MULHERES. 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
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A cada ano percebe-se o aumento da criminalidade no Brasil e, quando se
trata do perfil da mulher encarcerada, é possível observar que a cada dia amplia-se
o encarceramento feminino por tráfico de drogas. Em Palmas, segundo o Primeiro
Censo Carcerário, realizado pela Faculdade Serra do Carmo o Presídio Feminino,
observa-se uma realidade: o envolvimento dessas mulheres em atividades ilícitas,
em especial ao tráfico de drogas.
Se por um lado a mulher cada vem ganhando espaço nas estruturas sociais,
postos de trabalho, posições políticas, em relação ao submundo do crime não é
diferente. No Brasil, em 2006, foi promulgada a Lei 11.343, nomeada “Lei das
Drogas”, modificando o tratamento penal dado ao traficante e ao usuário de
drogas, e por consequência observou-se um aumento no encarceramento feminino
relativo ao tipo. Com relação ao encarceramento feminino em decorrência do
tráfico, antes de vigorar a lei de5 drogas 13% dos presos cumpriam sentença por
tráfico, enquanto, atualmente, no estado de São Paulo, esse contingente chega a
60%. (VARELLA, 2017).
Como hipótese, pode se aventar que o aumento do encarceramento
feminino se deu, principalmente, à maior delegação de poder a políticas de
repressão às drogas no Brasil e à subalternização da mulher na hierarquia do tráfico.
Em relação ao gênero feminino e as causas de encarceramento que em sua maioria
estão ligados à submissão dos relacionamentos, uma possível reprodução das
relações pessoais para o crime.
De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 1995, “a pobreza
tem o rosto de uma mulher – de 1.3 bilhões de pessoas na pobreza, 70% são
mulheres.” Centro Internacional de Pobreza CIP (2008). Contudo, este não é um
fator que se reduz ao Brasil. Em um estudo realizado em 176 países, chegou-se à
conclusão de que mulheres com formação escolar até o secundário se veem
forçadas a recorrer ao tráfico de drogas para a subsistência. O desemprego entre
as mulheres também é um fator considerável para o engajamento em atividades
ilegais.
Apesar do avanço no nível educacional feminino, o que tende a aumentar
suas chances de inclusão no mercado de trabalho, elas também possuem,
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concomitantemente, maiores oportunidades no submundo do crime, o que
explicaria o aumento da criminalidade feminina (CLOUTIER, 2016).
Consoante ao Censo Carcerário realizado pela Faculdade Serra do Carmo,
em Palmas, a maioria das detentas se autodeclaram pardas ou negras, e detém
baixo índice de escolaridade, possuindo, em sua maioria, filhos. Ainda informaram
possuírem outros relacionamentos dentro do sistema prisional. Acerca dos
antecedentes e o que as levou ao encarceramento, percebe-se a participação dos
companheiros nos crimes cometidos, bem como de outros familiares, tendo tal
fator influenciado e sua entrada no mundo do crime. Aparentemente há uma
afinidade entre o relacionamento com criminosos e a entrada de muitas mulheres
no mundo do crime.
A problemática do presente trabalho está voltada ao seguinte ponto: quais
os fatores contribuem para as condenações que envolvem o tráfico de drogas
praticado por mulheres, de que forma os relacionamentos influenciam para a
prática de e reincidências do ilícito?
O objetivo geral visa analisar qual a responsabilidade dos relacionamentos
para o aumento do encarceramento feminino, bem como traçar um perfil das presas
mulheres na cidade de Palmas, com base no Censo Carcerário da Faculdade Serra
do Carmo.
Como metodologia foi feita uma análise pontual de processos, na
modalidade qualitativa, relacionados ao encarceramento feminino relacionado ao
tráfico de drogas, correlacionando a temática com artigos de especialistas no
encarceramento feminino, buscando, com esta correlação, chegar-se de forma
dedutiva as possíveis causas do aumento do encarceramento feminino nos últimos
anos no Brasil.
Justifica-se a presente pesquisa exatamente pelo aumento o encarceramento
feminino nos últimos anos do Brasil, e as possíveis causas correlacionadas ao
patriarcado e as estruturas sociais de relacionamentos na sociedade atual.
2 PERFIL DE ENCARCERAMETO
Os níveis de mulheres encarceradas no Brasil estão aumentando
significativamente a cada ano, dados do Departamento Penitenciário Nacional Depen apontam que entre 2000 e 2016 a taxa de aprisionamento de mulheres
aumentou em 525% no Brasil. No Tocantins, a população de mulheres entre 18 e
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29 anos dentro do sistema prisional excede a marca de 70% da população carcerária
feminina. (DEPEN, 2016).
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Com base no 1º Censo Carcerário, a unidade Prisional Feminina tem
capacidade para abrigar até 24 reeducadas e atualmente conta com 66, entre presas
provisórias e condenadas. Não há separação de presas por crimes, tão pouco
distinção por etapas de cumprimento das penas. A estrutura física apresenta-se
precária, a exemplo dos presídios masculinos tradicionais. (1º CENSO, Carcerário,
Faculdade Serra do Carmo, 2019)
Soma-se a este cenário de déficit de vagas ao número cada vez maior do
encarceramento feminino na cidade de Palmas, o que potencializa os problemas
naturais decorrentes do encarceramento. No mesmo documento, é possível
identificar que existem 41.087 mulheres privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais que compõem o sistema prisional estadual no ano de
2016. (INFOPEN MULHERES, 2016)[2]
O 1º Censo Carcerário Feminino do Tocantins, divulgado pela Secretaria de
Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e Faculdade Serra do Carmo (Fasec),
identificou que,entre os anos de52016 e 2018, o perfil das mulheres pouco mudou,
apontando que 67% estão privadas de liberdade pelo crime de tráfico de drogas,7%
ligadas à associação ao tráfico, seguidos ainda por crimes contra a vida e o
patrimônio. (1º CENSO, Carcerário, Faculdade Serra do Carmo, 2019)
A maioria das encarceradas são mães, 51% declararam ter filhos maiores de
12 anos e 49% têm filhos menores de 12 anos. Dentro dessa perspectiva os crimes
previstos na lei de drogas também estão no topo do Ranking. Tanto nos dados
disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional, quanto no 1º Censo
Carcerário Feminino do Tocantins, ficou demostrado que a maior causa de
encarceramento nas unidades prisionais femininas se dá pela traficância, aliada aos
fatores sociais e econômicos. (1º CENSO, Carcerário, Faculdade Serra do Carmo,
2019)
Durante a abertura do Encontro Nacional sobre o Encarceramento Feminino,
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília,
a corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon frisou que mulheres
submetidas ao sistema prisional sofrem dois tipos de discriminação: por serem
presas e por estarem presas -, já que o sistema prisional a priori foi pensado
principalmente nos homens edefiniu o perfil da mulher presa como:
Basicamente são mulheres não brancas, têm entre 18 e 30
anos, baixa escolaridade e, na maioria, condenadas por tráfico
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de drogas. Afirmou, muitas vezes a mulher entra na
criminalidade por influência do marido ou do namorado.
Geralmente as mulheres presas por tráfico de drogas são
aquelas que tentaram entrar nos presídios para levar
entorpecentes para os companheiros. Há, aí, um componente
afetivo, típico das mulheres. Muitas delas cometem crimes por
amor. (CALMON, 2011).
Os índices de presas com o ensino fundamental incompleto e médio
incompleto equivalem a 59% sendo que apenas 1% possui nível superior. Foi
possível observar, que 83 % tem entre 18 e 40 anos, sendo que destas, 82% se auto
declararam pretas ou pardas, 16 % possuem o ensino médio completo, são casadas
ou em relação de convívio em famílias que contam em 89% dos casos, com dois ou
mais filhos. 100% das mulheres recenseadas declararam possuir parentes no
sistema Prisional. Dados levantados pelo Primeiro Censo Carcerário Feminino do
Tocantins. (1º CENSO, Carcerário, Faculdade Serra do Carmo, 2019)
A renda média destas famílias é de um Salário Mínimo, o que denota
dificuldades financeiras para manutenção da família.
Ainda que aparentemente a vida no tráfico aponte ao empoderamento
destas mulheres, o que se verifica é que, na traficância, grande parte das
encarceradas atuavam como partícipes de seus companheiros, sendo usadas por
eles para a atividade ilícita, ainda que se identifiquem mulheres que atuavam
autonomamente no cometimento dos ilícitos.
Neste sentido, ao se ocuparem do envolvimento de mulheres em atividades
criminosas, autores enfatizam a participação dos homens na iniciação criminosa
feminina. O comportamento das mulheres é resultado relação com parceiros
criminosos. Posicionadas exclusivamente como vítimas dos homens ao seu redor,
essas mulheres passam a exercer o papel de co-autoras dos crimes cometidos por
seus parceiros. (ALMEIDA, 2013).
A docilidade e a fragilidade naturais das mulheres as tornariam menos
capacitadas a cometer crimes do que os homens (Faria, 2008). As mulheres que se
envolvem no submundo do crime em sua maioria não estão associadas a atividades
de maior violência,
Investigar as diferenças entre as práticas violentas cometidas por homens e
mulheres, bem como as especificidades da criminalidade feminina, no entanto,
constitui passo importante para reconhecer o papel de gênero na prescrição de
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comportamentos em nossa sociedade. Steffensmeier e Allan (1996) apontam, como
mencionado acima, para o caráter relacionados dos crimes cometidos por mulheres.
Segundo os autores supracitados, mulheres envolvidas em atividades criminosas
tendem a assumir o papel mais vulnerável da relação para justificar sua participação
no crime como estratégia de manter seus relacionamentos.
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Conforme Baratta, isso ocorre porque as malhas do sistema são entrelaçadas
de forma rigorosa quando se trata de crimes que atentam contra os interesses das
classes dominantes e, em contraposição, de forma frouxa quando se refere a outro
tipo de criminalidade, cuja clientela é, em regra, isenta de punição.
Nesse contexto, os índices de aprisionamentos por mulheres em situações
de vulnerabilidade operam de modo associados aos relacionamentos afetivos e
ainda contam com o agravante da instabilidade social.
3 TRÁFCO DE DROGAS POR MULHERES EM PALMAS
Os verbos nucleares do tipo do Art.33[3] “caput”, da Lei n. 11.343/2006,
demonstram ser este um delito de ação múltipla, pois basta a prova da prática de
um dos dezoito verbos descritos no tipo penal para a sua configuração.
5

Segundo CAPEZ, Fernando (2019, p.742)
O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, descreve 18 formas
dife-rentes de se praticar o tráfico ilícito de entorpecentes,
tratando-se, assim, de um tipo misto. A prática de mais de
uma conduta prevista nesse tipo incriminador, por parte do
agente, pode configurar crime único ou concurso material
entre as condutas, dependendo da exis-tência de nexo causal
entre elas.
O Supremo Tribunal federal foi no sentido que:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo
penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização
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do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração
de dolo específico, notadamente quanto ao fim de
comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido,
para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente,
restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp: 1361484 MG
2013/0010498-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 10/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 13/06/2014)
Neste sentido, para a ocorrência de adequação típica o sujeito deverá
praticar qualquer uma das condutas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. (CESAR, 2016, p. 76).
Em levantamento estatístico realizado junto a 4ª Vara Criminal responsável
pelo tráfico de drogas em Palmas foi possível perceber uma vinculação entre
mulheres e seus esposos, amasios. Principalmente tipo penal previsto no caput da
referida lei.
4 IMPULSIONADOR PARA O APRISIONAMENTO
Parte das mulheres inseridas no sistema prisional apresenta um histórico de
vulnerabilidade e violências até mesmo no seu próprio meio familiar, portanto o
ciclo de, representa um liame sequencial de inúmeros acontecimentos que acabam
traçando a trajetória de um futuro potencialmente criminoso.
A vida dessas mulheres presas, verificamos que há, de fato, estreita ligação
entre a classe social, econômica e, sobretudo uma subordinação aos
relacionamentos; as práticas femininas relacionadas às drogas. O envolvimento
afetivo surge como características comum nos interrogatórios de mulheres
condenadas por tráfico em palmas, em sua maioria durante audiência de instrução
e julgamento declararam já haver se relacionado com presos por tráfico de drogas
ao menos uma vez na vida.
Na esteira das punições que enchem cadeias de pobres – a subjetividade da
lei permite que o preso em flagrante seja olhado pela visão do preconceito,
segundo a qual o crime é uma reserva de valor para pobres, pretos, moradores de
favela e da periferia – também as prisões femininas vêm sendo reforçadas por um
grande contingente vindo do tráfico. (BOKANY, VILMA, 2015, p. 58).
Mello citado por Dutra (2018, p. 10), expõe que:
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O comércio ilegal de drogas não exige técnica ou qualificação,
até porque se estas mulheres tivessem tais possibilidades, a
probabilidade era de não estarem incluídas nesta estatística
da marginalidade. Vender drogas não requer idade, ou seja,
podem ser recrutadas mulheres novas ou de idade bem
avançada, realmente é um mercado onde o fator idade
elevada, não prova a exclusão para o trabalho como ocorre
no mercado formal, ou onde a tenra idade, não importa para
fins trabalhistas, surgindo como possibilidade de auferir
renda.
Quando se trata do submundo do tráfico, não é exigível qualificação
profissional nem habilidades específicas para lhe dar com tal função, e é justamente
por isso que mulheres mais vulneráveis estão inseridas no top da lista pelo
aprisionamento com as altas taxas de desemprego e pouca qualificação, são
aliciadas com a promessa de ganho financeiro rápido então cometem as infrações
penais com a esperança de mudar a situação financeira.
O mercado de trabalho a cada ano vem exigindo funcionários com níveis de
qualificação elevados e paradoxalmente,
o tráfico de drogas oferece àqueles que se
5
encontram em situação de vulnerabilidade econômica e falta qualificação, um
posicionamento dentro do "mercado", com tentadoras propostas e a facilidade no
acesso, bem como a desnecessidade de "experiência no ramo". As "lucrativas
ofertas" e a possibilidade de ganhos "rápidos", que não são encontrados facilmente
em outras "modalidades de trabalho", incitam a mulher a adentrar no crime, visando
com esta prática aumentar sua renda "sem sacrificar" a família.
Segundo Novaes (2010), muitos estudiosos consideram como fator
propulsor para a inserção e envolvimento feminino no tráfico de drogas a presença
masculina. Demonstrando que, em estudos realizados no âmbito prisional, há
relatos da participação masculina em alguns momentos do episódio criminoso,
sendo direta ou indiretamente responsáveis pelo envolvimento feminino na
criminalidade. Salientando, que tas condutas delituosas são movidas pela emoção
e situação socioeconômica.
Essa vinculação se dá principalmente com as prisões dos maridos e
amasiados, diante dos relatos de algumas detentas, fica evidente a participação dos
amasiados principalmente nos casos em que mulheres são flagradas em dia de
visitas tentando transportar entorpecentes em suas vestes para dentro das casas de
prisões provisórias.
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4.1 SENTENÇAS DE TRIPLA DIMENSÃO.
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Para a pesquisadora do Centro de Investigaciones Jurídicas da Universidad
Autónoma de Chiapas, México Giacomello (2013, p. 17), as mulheres presas por
delitos relacionados a drogas são afetadas por três níveis de exclusão que se
traduzem em uma sentença de tripla dimensão.
A primeira ocorre antes da instauração de qualquer processo e se dá pela
exclusão da mulher antes mesmo da sentença, uma vez que está sujeita a fatores
de discriminação se manifestam já na fase de recrutamento para o tráfico, tendo
em vista geralmente mulheres e não ocupam cargo de hierarquiano submundo do
tráfico de entorpecentes. (GIACOMELLO, 2013)
O segundo aspecto da tripla dimensão trata das mulheres condenadas por
tráfico de drogas, pois estão sujeitas a sentenças e regimes penais desproporcionais
quando comparados com homens e outros crimes, entretanto a cada ano esses
crimes de antitóxicos crescem de maneira considerável. (GIACOMELLO, 2013)
Por fim, o terceiro aspecto da tripla sentenciação feminina recai sobre as
mulheres que já foram condenadas ou ainda estão respondendo ao processo e
estão submetidas ao ambiente carcerário, já que dentro da prisão, as mulheres
sofrem formas específicas de discriminação, sofrendo com a omissão do Estado que
não consegue dispor um ambiente adequado as necessidades básicas incluindo os
planos de ressocialização que são falhos e negando direitos e garantias
fundamentais às apenadas. (GIACOMELLO, 2013)
5 PENAS DESPROPORCIONAIS APLICADAS AS MULHERES
As sanções aplicadas pelo art. 33 da lei de antitóxicos são desproporcionais
ao gênero feminino em comparação ao sexo masculino e a real participação da
mulher nos crimes, verifica-se que o magistrado ao fazer a dosimetria da pena não
possui um fundamento objetivo para presidir sua decisão.
Conforme entendimento de Moraes ( 2008, p. 36).
O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as
discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos
desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência
tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que
realmente protege são certas finalidades, somente se tendo
por lesado o princípio constitucional, quando o elemento
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discriminador não se encontrar a serviço de uma finalidade
acolhida pelo direito.
Sendo verificado a partir desse contexto o tratamento penal gera penas
desproporcionais, uma vez que não se encontram em concordância com o princípio
da igualdade, visto que possuem uma margem social com baixíssimos recursos
financeiros, ainda sofrem duplo preconceito por serem mulheres e por possuir
condenações.
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O Ministro Ricardo Lewandowski STF (2016), constatou, também, que a
grande maioria das mulheres está presa por delitos relacionados ao comércio ilegal
de drogas, e quase todas sofreram sanções desproporcionais às ações praticadas,
sobretudo considerada a participação de menor relevância delas nessa atividade
ilícita. Segundo o ministro, “muitas participam como simples ‘correios’ ou ‘mulas’,
ou seja, apenas transportam a droga para terceiros, ocupando-se, o mais das vezes,
em mantê-la, num ambiente doméstico, em troca de alguma vantagem econômica”,
ressaltou.
De acordo com Athayde, mulheres que se vêem envolvidas com o tráfico
geralmente não trabalham para5ele; algumas delas são mães cujos filhos estão na
vida do crime traficando, tomando conta das bocas ou trabalhando para o tráfico
de outras maneiras.
Pode parecer absurdo, mas tem aquelas [mães] que, para
protegê-los, passam a noite por perto, nos seus plantões, com
receio de que eles sejam surpreendidos pela polícia, e vão
dormir na madrugada quando o perigo e o risco de invasão
são menores. Elas se tornam cúmplices de seus filhos
marginais, porém, para elas, trata-se simplesmente da
vontade de proteger e instintos maternais. (ATHAYDE, 2007,
p. 75)
O tráfico interpõe-se em todas as classes sociais, não obstante a repressão
se dá principalmente a população menos provida financeiramente, e está pactuada
diretamente com pessoas de baixa escolaridade, entretanto em contra partida o
Estado exerce o seu poder punitivo de forma desmedida e desproporcional e
violando direitos de cidadão, por aplicarem as penas de maneira subjetivasem
mulheres com perfil supostamente criminosa.
A legislação sobre drogas no Brasil é genérica e deixa o juiz sem critérios
para distinguir a dosimetria da pena.
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Nesse sentido:Telma de Verçosa Roessing, (2013), em entrevista à Agência
CNJ de Notícias durante o II Encontro Nacional do Encarceramento Feminino em
Brasilia.
Realmente não há como comparar a mulher que é flagrada
levando drogas para o marido na prisão com uma pessoa que
fica vendendo grande quantidade de drogas nas chamadas
bocas de fumo. Ocorre que os tipos penais previstos na Lei de
Drogas são genéricos e não fazem diferença em relação à
posição ocupada pelo agente na rede do tráfico, não havendo
proporcionalidade das penas. O juiz fica sem critérios
objetivos para nortear sua decisão.
Diante de tal situação mulheres são submetidas a situações degradantes já
que o sistema carcerário não foi pensando para as mulheres. Então o magistrado
ao sentenciar mulheres pelo tráfico de drogas se baseia somente em critérios
objetivos ao fazer a dosimetria da pena, o que na maioria das vezes são penas
desproporcionais a real situação da presa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou demonstrar que as principais causas que levam
a mulher a cometer o crime de tráfico drogas são principalmente por influência dos
relacionamentos e da situaçãosocioeconômica em que a estão inserida e aliada a
pouca instrução escolar. Notou-se, também que a mulheres encarceradas se auto
declaram em maioria como pretas ou pardas, jovens, mães e com baixa
escolaridade.
Quando se vêem encarceradas, mulheres perdem sua liberdade, e sobram
preconceitos já que ao serem condenadasnão conseguem se afastar da exclusão
social e discriminação por ser de fato descrever uma taxa da população carcerária.
Além disso, entretanto a maioria das apenadas chegam às prisões trazendo
um histórico familiar com antecedentes criminais, relações familiares desgastadas,
e muitas vezes são vítimas de abusos, tornando a criminalidade um ciclo vicioso já
que ao serem sentenciadas e com antecedentes criminais e sem expectativa para
mudar de vida voltam a traficar seja por necessidade ou por imposição dos
relacionamentos.
Conclui-se, portanto que com a vulnerabilidade social aliada a altas taxas de
desemprego e um mercado de trabalho cada vez mais seletivo junto com as
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necessidades financeiras muitas mulheres não vêem em outra posição a não ser
cometer novos crimes para custear muitas vezes o sustento de toda sua família.
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RESUMO: O presente artigo intenta abordar a legalidade da conversão, no todo ou
em parte, das férias de servidor público estatutário em pecúnia diante da omissão
em determinados regimes estatutários sobre a existência desse direito. A presente
temática se justifica diante do recorrente questionamento de alguns servidores
públicos que não tem esse direito expressamente previsto em seus estatutos do
servidor. Nessa linha, alguns princípios emergem na tentativa de conferir essa
possibilidade como o princípio da legalidade no âmbito da Administração Pública.
De outra banda, evoluindo na abordagem dessa problemática, os tribunais
superiores vêm destoando dessa posição, de modo a atribuir maior proeminência
à vedação ao enriquecimento ilícito
5 pela Administração Pública, principalmente em
hipóteses em que ao servidor não é mais ofertada a oportunidade de gozar os
períodos de férias adquiridas e vencidas. Para a realização desse estudo, lançar-seá mão do método dialético, abordando as hodiernas jurisprudências dos tribunais
superiores, bem como o tratamento dos diplomas legais à temática.
Palavras-chave: Conversão das férias de servidor público em pecúnia. Regime
estatutário. Lacuna legislativa. Princípio da legalidade. Direito administrativo.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Princípio da legalidade na Administração Pública. 3.
Férias vencidas e não gozadas. 4. Considerações Finais. 5. Referências
bibliográficas.
1 Introdução
Inicialmente, faz-se necessário tecer breves considerações sobre a previsão
normativa da conversão de parte do período de férias em abono pecuniário. É
passível de verificação que tal direito está expresso na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), em seu art. 143, estando destinado aos trabalhadores regidos pela
sistemática celetista. Vejamos sua literalidade:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço)
do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário,
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no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias
correspondentes.
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[...]
A doutrina trabalhista majoritária, interpretando o dispositivo legal acima
transcrito, tem entendido que a conversão das férias em pecúnia constitui direito
potestativo do empregado, ou seja, direito contra o qual não cabe nenhuma espécie
de oposição por parte do empregador e que se concretiza mediante simples
declaração unilateral de vontade do empregado.
Ocorre que os servidores públicos estão submetidos ao um regime jurídico
único do respectivo ente, o qual exclui qualquer aplicação dos dispositivos da
legislação celetista aos seus servidores, justamente, por prever, em sua
integralidade, um orgânico regimento incompatível com a legislação trabalhista
prevista na CLT.
Assim, no que tange a uma possível conversão de parte das férias em abono
pecuniário, alguns estatutos de servidores públicos preveem categoricamente o
direito de opção na conversão em pecúnia de seu período, total ou parcialmente.
Porém, a problemática exsurge quando o referido estatuto não dispõe sobre esse
direito, emergindo uma lacuna tormentosa a ser elucidada.
Com relação ao regime estatutário, vale lembrar a situação dos servidores
públicos das Universidades Federais que eram regidos pela CLT, mas tiveram seu
regime transmudado para o estatutário, isto é, para a Lei nº 8.112/90, a qual
revogou tacitamente o Decreto n.º 94.664/87, impedindo-os de pleitear direitos
celetistas.
Nessa toada, cabe rememorar que havia previsão da conversão de 1/3 das
férias do servidor público federal em abono pecuniário. No entanto, tal dispositivo
foi revogado pela Medida Provisória nº 1.1995/95, posteriormente convertida na
Lei nº 9.527/97, impossibilitando tais servidores a requererem tal benesse após a
edição de famigerada medida provisória. Nesse sentido, há diversas jurisprudências
do STJ uníssonas em não conceder tal conversão aos servidores públicos federais,
dentre elas:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTE. ABONO
PECUNIÁRIO. REQUERIMENTO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA
N.º 1.195/95. DIREITO INEXISTENTE.
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1- Esta Corte definiu que os servidores das Universidades
Federais, ex-celetistas, passaram a ser regidos pela Lei n.º
8.112/90, a qual revogou tacitamente o Decreto n.º 94.664/87,
razão pela qual não é devida a conversão de um terço de
férias em pecúnia, salvo se pleitearam o benefício antes do
advento da Medida Provisória n.º 1.195/95.
2- Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no REsp 783.673/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009)
A situação fática tratada acima guarda, de certa forma, uma similitude com o
regimento dos servidores estaduais e municipais que não hajam previsto
legalmente a conversão das férias em abono pecuniário, bem como nas situações
em que havia o regime celetista vigorando anteriormente, com posterior conversão
em regime jurídico único.
2 Princípio da legalidade na Administração Pública
5

De antemão, ao se adentrar na seara do Direito Administrativo, sobressai-se,
de imediato, a aplicação do princípio da legalidade na hipótese de ausência de
previsão legislativa sobre determinado instituto.
Isto é, no que tange a uma hipotética omissão legal, o tratamento dado,
assim, recairá na incidência do princípio da legalidade dentro do Direito Público. E,
portanto, o princípio da Legalidade limita a atuação da Administração Pública
àquilo que é permitido por lei e direito, de acordo com os meios e formas por ela
estabelecidos.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
A legalidade, como princípio de administração, significa que
o administrador público está, em toda sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, conforme o caso.[1]
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Seguindo esse raciocínio, Henrique Savonitti Miranda compara as atividades
de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) às de um gestor público
de forma esclarecedora:
O administrador privado conduz seu empreendimento
com dominus, agindo com os poderes inerentes à
propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não
é proibido, é permitido ao gestor privado, ao passo que o
gestor público não age como “dono”. Diz-se, então, que ao
Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei
autorize, de forma prévia e expressa.[2]
Daí decorre aduzir, segundo o saudoso doutrinador Hely Lopes Meireles que
“na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.
Todavia, conforme será demonstrado a seguir, a despeito da majoritária
aplicação do princípio da legalidade no Direito Administrativo, a temática aqui
esboçada sobre a possibilidade de conversão das férias em pecúnia em
determinadas situações poderá implicar em outra solução devidamente justificada
no princípio da vedação do enriquecimento ilícito pela Administração Pública.
3 Férias vencidas e não gozadas
Surgem, então, os questionamentos com relação às férias adquiridas, mas não
gozadas, isto é, aquelas que ultrapassaram os dois períodos aquisitivos sem
qualquer fruição, além das férias pendentes diante da cessação do vínculo com a
administração pública.
No âmbito dos Tribunais superiores predominava o entendimento de que a
disposição que determina a vedação do acúmulo de férias por mais de dois
períodos devia ser interpretada no sentido de garantir a fruição das férias pelo
servidor, destinando-se tal regra à Administração, não implicando, contudo, na
perda do direito às férias no caso do acúmulo por mais de 02 (dois) períodos.
Vejamos tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. COMPROVAÇÃO
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOMENTE COM RELAÇÃO
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AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2002. DIREITO DE GOZO. ART.
77 DA LEI Nº 8.112/90. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
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1. Não há falar em decadência, pois o ato apontado como
coator, que indeferiu o pedido de férias da impetrante
relativas ao período aquisitivo de 2002, foi publicado no
Boletim de Serviço do Ministério das Relações Exteriores nº
229, de 29.11.2007, tendo o presente mandamus sido
impetrado em 29.2.2008, dentro, portanto, do prazo previsto
no art. 18 da Lei nº 1.533/51.
2. No caso só há comprovação do indeferimento do pedido
de férias com relação ao período aquisitivo de 2002.
3. A melhor exegese do art. 77 da Lei nº 8.112/90 é no
sentido de que o acúmulo de mais de dois períodos de
férias não gozadas pelo servidor não implica na perda do
direito, notadamente se se levar em conta que esse
dispositivo tem por objetivo resguardar a saúde do
servidor. 5
4. Ordem parcialmente concedida.
(MS 13.391/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe
30/05/2011)
Todavia, hodiernamente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu de maneira
diversa ao esposado acima. O Tribunal da Cidadania esboçou entendimento de que
inexiste direito líquido e certo para o servidor gozar ou ser indenizado de período
de férias que foi não utilizado por opção própria do servidor.
Em suma, restou assentado que foge da alçada do servidor decidir, por
vontade própria, acumular períodos de férias para, então, perceber o equivalente
em pecúnia, quando lhe for conveniente, ou gozar o período de férias quando bem
lhe interessar. Caso houvesse a transferência da decisão ao servidor, implicaria na
transferência da própria gestão do serviço público e do planejamento orçamentário
à órbita do servidor individualizado. Nesse viés, segue o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
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PÚBLICO. FÉRIAS. ACUMULAÇÃO. MÁXIMO DE DOIS
PERÍODOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - O Supremo Tribunal Federal,
examinando os embargos de declaração no ARE 721.001/RJ,
reconheceu a repercussão geral do tema debatido no
presente recurso especial, o que, por si só, já demonstra à
evidência, que o impetrante não tem, prima facie, o direito
líquido e certo necessário à via eleita. II - Não há norma
específica que sustente o direito, do servidor ativo, a ser
indenizado, a qualquer tempo, pelo saldo de férias para o
qual a Administração o conclama a usufruir, e este não o
faz por sponte propria. III - Trata-se de situação que diverge
da já assentada possibilidade de conversão em pecúnia de
férias não gozadas, independentemente de requerimento
administrativo, após a aposentadoria ou desvinculação do
servidor, quando se verificaria o indevido enriquecimento sem
causa do estado. Isto porque, a Administração necessita que
seus servidores ativos sigam um planejamento de saídas para
gozo de férias, a viabilizar a própria organização do serviço
público. IV - Admitir que o servidor possa, a seu bel prazer,
decidir acumular quantos períodos de férias quiser, seja
para usufruir de forma acumulada ou parcelada, seja para
receber o equivalente em pecúnia, quando lhe for
conveniente, seria transferir ao servidor a própria gestão
do serviço público e do planejamento orçamentário,
permitindo a conversão das férias em pecúnia a milhares
de servidores que, possivelmente, tenham o mesmo
interesse seja na acumulação, seja na conversão em
pecúnia. V - Por outro lado, não se verifica, na espécie
qualquer impedimento a que o servidor goze de novo período
de descanso, já que todos os anos adquire novos períodos
que lhe permitem fazê-lo. Apenas, não se verifica direito
líquido e certo a agasalhar a pretensão de obrigar a
Administração a conceder o gozo de saldo férias, a que o
servidor se recusou a gozar no momento oportuno, muito
menos o pagamento em pecúnia, a qualquer tempo. VI Agravo interno improvido.
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(AIRMS - AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - 53651 2017.00.65973-0, FRANCISCO FALCÃO SEGUNDA TURMA, DJE DATA:14/06/2018)
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Em face do preceituado acima pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode
confundir a situação supramencionada com as ocasiões de impossibilidade de gozo
de férias diante do desligamento do servidor com a Administração. Conforme se
perceberá pelos excertos abaixo, o STF e o STJ extraem da própria Constituição o
direito de o se servidor exonerado/aposentado converter as férias não gozadas em
pecúnia, não fazendo menção à necessidade de autorização em Lei. Ressalte-se,
outrossim, que será computado na indenização referida a parcela das férias com
período aquisitivo incompleto. Segue a jurisprudência atualizada:
FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO
IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez
inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do
serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação
em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente:
recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno,
acórdão publicado
no Diário da Justiça de 7 de março de
5
2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo
interposição de recurso sob a regência do Código de Processo
Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de
sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma
legal.
(STF - RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1009303 SC – Santa Catarina 0052525-27.2012.8.24.0023,
Relator Min. MARCO AURÉLIO, Data de julgamento:
20/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-217 2609-2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS.
EXONERAÇÃO. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em
comissão, perceberá indenização relativa ao período das
férias a que tiver direito, na proporção de um doze avos
por mês de efetivo exercício, ou fração superior a
quatorze dias.
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II - In casu, a impetrante trouxe 24/12 (vinte e quatro e doze
avos) de férias adquiridos no órgão de origem e devidamente
averbados nos seus assentamentos funcionais, mais 235/12
(duzentos e trinta e cinco doze avos) relativos ao tempo de
efetivo exercício do cargo em comissão no extinto TFR e,
posteriormente, neste e. STJ. Como efetivamente gozou
240/12 (duzentos e quarenta doze avos), remanesce saldo de
19/12 (dezenove doze avos) de férias indenizáveis, eis que
impossibilitado o gozo diante da exoneração da impetrante.
Segurança concedida.
(MS 14.681/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
julgado em 06/10/2010, DJe 23/11/2010)
Nessa linha, cabe ponderar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do recurso extraordinário com agravo n° 721.001, com relatoria do ministro Gilmar
Mendes, concluiu pela possibilidade do pagamento indenizatório das férias diante
das situações de inexistir opção de usufruto pelo servidor, como nas
aposentadorias, exonerações e demissões, de modo a pautar as decisões
subsequentes dos tribunais nessas situações.
Como se percebe da jurisprudência colacionada, o direito ao gozo de férias
do servidor deve-lhe ser garantido em no máximo dois períodos aquisitivos,
somente se justificando a não concessão de férias em virtude da imperiosa
necessidade do serviço.
Extrapolado aquele período por interesse da Administração, a consequência
lógica não é a extinção do direito às férias, caso contrário a Administração estaria
violando os princípios de boa-fé que devem reger não apenas as relações entre
particulares. Estaria, dessa maneira, valendo-se de sua própria autoridade para
privar o servidor de seu justo descanso, locupletando-se ilicitamente do trabalho
desenvolvido em violação às normas de medicina do trabalho que determinam o
descanso de qualquer trabalhador.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que tais parcelas, quando não gozadas por impedimento da
Administração Pública, devem ser consideradas como indenização, presumindo-se
o interesse do serviço. Para tanto, considera-se, aqui, o fato de que o empregador,
inegavelmente, beneficia-se do trabalho prestado pelo empregado em seu período
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de férias e que o não afastamento do empregado, por opção da administração,
estabelece uma presunção a favor do servidor.
Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal também se posiciona:
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS
EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que
imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos
da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas
em indenização pecuniária dada a responsabilidade
objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega
5
provimento.” (AI 768313 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU,
Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 1712-2009 PUBLIC 18-12- 2009 EMENT VOL-02387-16 PP03108 RT v. 99, n. 894, 2010, p. 132-134, LEXSTF v. 32, n. 373,
2010, p. 147-151)
Assevera, ainda, o STF o seguinte posicionamento pacífico:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE
DO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. TRANSGRESSÃO AOS VERBETES Nº 269 E
271/STF.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. O fundamento de ofensa ao princípio da legalidade não
encontra guarida, pois o estado recorrido não pode se
valer do argumento de ausência de lei prevendo a
conversão de férias não gozadas em pecúnia para eximir385
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se do pagamento do direito laboral constitucionalmente
assegurado, sobretudo quando a fruição deste restou
inviabilizada por estar o servidor em exercício de função
pública indeclinável, a de juiz corregedor do Tribunal da
respectiva unidade da federação. Essa proibição está
encerrada no princípio geral de direito da vedação ao
enriquecimento sem causa, aplicável inclusive à
Administração Pública, conforme bem acentuado nos
precedentes supracitados. 3. [...]. 4. [...].
5. In casu, o acórdão impugnado mediante o extraordinário
assentou:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. FÉRIAS NÃO
GOZADAS. MOTIVAÇÃO ALHEIA À VONTADE DO SERVIDOR.
CONVERSÃO EM PECÚNIA IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO EM
DOBRO. INDEVIDO. SEGURANÇA CONDECIDA EM PARTE. I.
Férias vencidas e não devidamente gozadas por
motivação alheia à vontade do servidor gera direito á sua
conversão em pecúnia. II. Não incide imposto de renda sobre
as verbas de natureza indenizatória. III. Pagamento em dobro
das férias não usufruídas é vantagem assegurada somente aos
celetistas. IV. Segurança parcialmente concedida.” 6. Agravo
Regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 636661, LUIZ
FUX, STF)”
Nessa toada, não se pode restringir o direito à conversão dos períodos
excessivamente devidos (entendendo-se como tais aqueles que se acumularam por
tempo superior a dois períodos aquisitivos) ao momento da aposentadoria ou
desligamento do servidor.
Como as normas de regência garantem ao servidor o gozo do direito no prazo
que especificam (no máximo dois períodos aquisitivos), é curial que, excedido tal
interregno, a lesão ao patrimônio jurídico do servidor já estará inequivocamente
configurada quando o empecilho para seu gozo foi ensejado pela administração.
Desse modo, uma vez configurada a extrapolação do prazo, e sendo
impossível a concessão do gozo de todos os períodos a que fazia jus, diante do
impedimento criado pela administração, o direito à indenização por férias não
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gozadas insurge ser consequência natural do princípio da vedação do
enriquecimento sem causa, já que a lesão ao direito do servidor foi configurada.
4 Considerações Finais
Assim, sob todo esse panorama, pode-se aduzir, sinteticamente que, em se
tratando de servidor público estatutário que está submetido a um regime jurídico
omisso com relação à conversão das férias em pecúnia:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

a) O direito às férias somente se pode cumular por, no máximo, dois períodos
aquisitivos;
b) Inexiste direito líquido e certo para o servidor gozar ou ser indenizado de
período de férias que foi não utilizado por opção própria do servidor;
c) Na impossibilidade de concessão dos períodos vencidos e não gozados, por
opção da Administração Pública, o direito às férias deve ser indenizado em
pecúnia;
d) Ademais, há também a possibilidade de conversão das férias em pecúnia
quando ocorre o desligamento do servidor dos quadros da Administração
Pública, como, por exemplo, ocorrem nas situações de exoneração,
aposentadoria e demissão. 5
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RESUMO: O presente estudo versa sobre o cometimento de crime de
responsabilidade por Presidente da República e as penalidades previstas no sistema
jurídico brasileiro. Inicialmente, é apresentada uma breve contextualização sobre o
processo de impeachment que já ocorreram no Brasil. Em seguida, enfrenta-se
algumas características relevantes sobre o crime de natureza política, inclusive no
que se refere ao cometimento de crime de responsabilidade pelo Presidente da
República. Posteriormente, aborda-se o procedimento seguido no processo de
impeachment e as penalidades cabíveis, sendo destacado a impossibilidade do
desmembramento das penalidades a serem aplicadas. Por fim, é apresentada
conclusão no sentido de que o5 cometimento de crime de responsabilidade por
Presidente da República implica necessariamente a perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública.
Palavras-chave: Crime de responsabilidade. Presidente da República. Penalidades
aplicáveis.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Crime de responsabilidade; 3. Processo do
impeachment; 4. Penalidades cabíveis; 5. Considerações finais.
INTRODUÇÃO
A história do regime democrático brasileiro foi marcada por diversos
acontecimentos, dentre eles, o impeachment de dois ex-Presidentes da República.
O primeiro processo de impeachment na história do Brasil ocorreu no final
do ano de 1992, que culminou com a perda do mandato e a inabilitação de
Fernando Collor de Melo para exercer cargo público por oito anos, conforme o
julgamento realizado pelo Senado Federal, cuja votação foi de setenta e seis votos
a favor e três contrários.
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Já o último processo de impeachment ocorreu no ano de 2016, que resultou
na perda do mandato de Dilma Rousseff, pela votação de sessenta e um votos a
favor e vinte votos contra.
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Em seguida, houve uma segunda votação pelo Senado Federal, sendo
decidido, por quarenta e dois votos a favor e vinte votos contra, que não haveria a
inabilitação para exercer cargo público por oito anos.
Diante desse contexto, a abordagem da questão relacionada a cumulação
das penalidades cabíveis em razão do cometimento do crime de responsabilidade
por Presidente da República, possui, ainda, relevância.
2 CRIME DE RESPONSABILIDADE
Os detentores dos cargos públicos mais relevantes, inclusive o Presidente
da República, podem cometer crimes de responsabilidade, os quais são
compreendidos como crimes de natureza política. A apuração de infração de cunho
político- administrativo rende ensejo à instauração do processo de impeachment.
No Curso de Direito Constitucional, escrito por Alexandre de Moraes[1], é
apresentado o seguinte conceito sobre o crime de responsabilidade e a sua
natureza jurídica, ipsis verbis:
Crimes de responsabilidade são infrações políticoadministrativas definidas na legislação federal, cometidas no
desempenho da função, que atentam contra a existência da
União, o livre exercício dos Poderes do Estado, a segurança
interna do País, a probidade da Administração, a lei
orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
(...)
Em relação à natureza jurídica do impeachment, a maioria da
doutrina nacional entende ser um instituto de natureza
política. Entre os outros grandes publicistas, podemos citar
Paulo Brossard, Themistocles Cavalcanti, Carlos Maximiliano,
Michel Temer. Outras posições, porém, são defendidas na
doutrina. Para Pontes de Miranda, o impeachment possui
natureza penal. Apontando posição intermediária, José
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Frederico Marques afirma ser o impeachment de natureza
mista. O STF reconheceu o caráter político do impeachment.
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No que se refere aos crimes de responsabilidade que podem ser praticados
pelo Presidente da República, cumpre asseverar que são os atos praticados que
atentem contra a existência da União; o livre exercício do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades
da Federação; o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; a segurança
interna do País; a probidade na administração pública; a lei orçamentária e o
cumprimentos das leis e das decisões judiciais, dentre outros.
De forma exemplificativa[2], o art. 85 da Constituição Federal estabelece o
seguinte sobre as hipóteses de crimes de responsabilidade que podem ser
praticados pelo Presidente da República, in verbis:
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente
da República que atentem contra a Constituição Federal e,
especialmente, contra:
5

I - a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial,
que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
O parágrafo único do art. 85 da Constituição Federal, acima transcrito,
estabelece que os crimes serão estabelecidos em lei especial, que, por sua vez,
estabelecerá as normas de processo e julgamento.
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O Supremo Tribunal Federal – STF estabeleceu que a competência para
disciplinar os crimes de responsabilidade é da União, conforme os termos da
Súmula Vinculante nº 46[3].
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Com efeito, a legislação que disciplina o crime de responsabilidade é a Lei
nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que foi recepcionada pela Constituição da
República vigente, e que foi alterada pela Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000.
Em razão da necessidade de permitir uma melhor compreensão sobre a
referida Lei, convém transcrever os seguintes dispositivos legais, in litteris:
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950.
Art. 1º São crimes de responsabilidade os que esta lei
especifica.
Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando
simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do
cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de
qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos
processos contra o Presidente da República ou Ministros de
Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou
contra o Procurador Geral da República.
Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não
exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum,
na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal.
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente
da República que atentarem contra a Constituição Federal, e,
especialmente, contra:
I - A existência da União:
II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário
e dos poderes constitucionais dos Estados;
III - O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
IV - A segurança interna do país:
V - A probidade na administração;
392

www.conteudojuridico.com.br

VI - A lei orçamentária;
VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;
VIII - O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição,
artigo 89).
(...)
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DOS CRIMES CONTRA A LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei
orçamentária:
1- Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do
orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de
cada sessão legislativa;
2 - Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas
do orçamento;
5

3 - Realizar o estorno de verbas;
4 - Infringir , patentemente, e de qualquer modo, dispositivo
da lei orçamentária.
5) deixar de ordenar a redução do montante da dívida
consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o
montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite
máximo fixado pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei nº
10.028, de 2000)
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo
com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem
fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou
com inobservância de prescrição legal; (Incluído pela Lei nº
10.028, de 2000)
7) deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o
cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva
para anular os efeitos de operação de crédito realizada com
inobservância de limite, condição ou montante estabelecido
em lei; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
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8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de
operação de crédito por antecipação de receita orçamentária,
inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o
encerramento do exercício financeiro; (Incluído pela Lei nº
10.028, de 2000)
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização
de operação de crédito com qualquer um dos demais entes
da Federação, inclusive suas entidades da administração
indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou
postergação de dívida contraída anteriormente; (Incluído pela
Lei nº 10.028, de 2000)
10) captar recursos a título de antecipação de receita de
tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha
ocorrido; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos
provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da
prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela Lei nº 10.028, de
2000)
12) realizar ou receber transferência voluntária em desacordo
com limite ou condição estabelecida em lei. (Incluído pela Lei
nº 10.028, de 2000)
Deste modo, é factível afirmar que o crime de responsabilidade constitui
infração de natureza política[4], que pode resultar na aplicação de penalidade,
inclusive para o Presidente da República.
3. PROCESSO DE IMPEACHMENT
A apuração do crime de responsabilidade imputado ao Presidente da
República pode ser compreendida da seguinte forma: juízo de admissibilidade da
denúncia, realizado pela Câmara dos Deputados, e o processamento e,
consequente, julgamento do caso, que é atribuição do Senado Federal.
Qualquer cidadão, no pleno gozo dos seus direitos políticos, pode
apresentar denúncia de crime de responsabilidade praticado pelo Presidente da
República, cabendo ao Presidente da Câmara dos Deputados realizar uma análise
prévia e, se for o caso, rejeitar a denúncia inepta ou despida de justa causa[5].
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Após a emissão de juízo prévio político pela Câmara dos Deputados a
respeito da admissão da denúncia sobre crime de responsabilidade praticado pelo
Presidente da República, o processo de impeachment é encaminhado para o
Senado Federal.
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Por sua vez, no Senado Federal, é realizado juízo de acusação mediante
votação aberta no plenário. Se a maioria simples, não admitir a denúncia, o processo
será extinto, ao passo que, se for admitido, haverá a instauração formal do processo
de impeachment, o qual será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal – STF[6].
A instauração do processo no Senado Federal resulta, automaticamente, na
suspensão cautelar do Presidente da República de suas funções pelo prazo de até
cento e oitenta dias.
Finalizada a instrução probatória, o plenário do Senado Federal realizará o
julgamento do Presidente da República, sendo admitida a condenação se atingido
o quórum constitucional de 2/3 dos oitenta e um Senadores.
A condenação por crime de responsabilidade implica necessariamente a
5
imposição de duas penas autônomas: a perda do cargo e a inabilitação para o
exercício de função pública por oito anos.
Insta destacar, também, que as votações do processo de impeachment são
abertas, conferindo transparência, controle dos representantes e legitimidade do
processo. A falta ou mesmo mitigação do princípio da publicidade (reuniões ou
votações sigilosas) não se coadunam com a relevância do processo, que pode
resultar no afastamento preventivo do Presidente da República do exercício das
suas funções ou mesmo na perda do cargo[7].
A Constituição Federal disciplina da seguinte forma o processo de
impeachment:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração
de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado;
(...)
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
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I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza
conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23, de 02/09/99)
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(…)
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República,
por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido
a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas
infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos
crimes de responsabilidade.
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
processo pelo Senado Federal.
§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do
Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do
processo.
A Lei nº 1.079, de 1950, disciplina o processo e julgamento do impeachment
da seguinte forma:
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO
CAPÍTULO I
DA DENÚNCIA
Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o
Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.

396

www.conteudojuridico.com.br

Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o
denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado
definitivamente o cargo.
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Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma
reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de
apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser
encontrados, nos crimes de que haja prova testemunhal, a
denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de
cinco no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá de
escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos
Deputados, ou do Senado, conforme se achar o mesmo em
uma ou outra casa do Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão
comparecer para prestar o seu depoimento, e a Mesa da
Câmara dos
5 Deputados ou do Senado por ordem de quem
serão notificadas, tomará as providências legais que se
tornarem necessárias legais que se tornarem necessárias para
compelí-las a obediência.
CAPÍTULO II
DA ACUSAÇÃO
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da
sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita,
da qual participem, observada a respectiva proporção,
representantes de todos os partidos para opinar sobre a
mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá
dentro de 48 horas e, depois de eleger seu Presidente e
relator, emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sôbre se
a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação.
Dentro desse período poderá a comissão proceder às
diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da
denúncia.
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§ 1º O parecer da comissão especial será lido no expediente
da sessão da Câmara dos Deputados e publicado
integralmente no Diário do Congresso Nacional e em avulsos,
juntamente com a denúncia, devendo as publicações ser
distribuídas a todos os deputados.
§ 2º Quarenta e oito horas após a publicação oficial do parecer
da Comissão especial, será o mesmo incluído, em primeiro
lugar, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, para uma
discussão única.
Art. 21. Cinco representantes de cada partido poderão falar,
durante uma hora, sobre o parecer, ressalvado ao relator da
comissão especial o direito de responder a cada um.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido o
mesmo a votação nominal, será a denúncia, com os
documentos que a instruam, arquivada, se não fôr
considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será
remetida por cópia autêntica ao denunciado, que terá o prazo
de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de prova com
que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1º Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a comissão
especial determinará as diligências requeridas, ou que julgar
convenientes, e realizará as sessões necessárias para a tomada
do depoimento das testemunhas de ambas as partes,
podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá
assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a tôdas as
audiências e diligências realizadas pela comissão,
interrogando e contestando as testemunhas e requerendo a
reinquirição ou acareação das mesmas.
§ 2º Findas essas diligências, a comissão especial proferirá, no
prazo de dez dias, parecer sobre a procedência ou
improcedência da denúncia.
§ 3º Publicado e distribuído esse parecer na forma do § 1º do
art. 20, será o mesmo, incluído na ordem do dia da sessão
imediata para ser submetido a duas discussões, com o
interregno de 48 horas entre uma e outra.
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§ 4º Nas discussões do parecer sôbre a procedência ou
improcedência da denúncia, cada representante de partido
poderá falar uma só vez e durante uma hora, ficando as
questões de ordem subordinadas ao disposto no § 2º do art.
20.
(...)
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CAPÍTULO III
DO JULGAMENTO
Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o
processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado
o libelo pela comissão acusadora, remeterá ao Presidente a
cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião e nos
termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 23, será notificado para
comparecer em dia prefixado perante o Senado.
Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal
enviar-se-á5 o processo em original, com a comunicação do
dia designado para o julgamento.
Art. 25. O acusado comparecerá, por si ou pelos seus
advogados, podendo, ainda, oferecer novos meios de prova.
Art. 26. No caso de revelia, marcará o Presidente novo dia para
o julgamento e nomeará para a defesa do acusado um
advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de
acusação.
Art. 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o
acusado, seus advogados, ou o defensor nomeado a sua
revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo
preparatório o libelo e os artigos de defesa; em seguida
inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente e
fora da presença umas das outras.
Art. 28. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do
Senado, e bem assim o acusado ou seus advogados, poderão
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requerer que se façam às testemunhas perguntas que
julgarem necessárias.
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Parágrafo único. A Comissão acusadora, ou o acusado ou seus
advogados, poderão contestar ou arguir as testemunhas sem,
contudo, interrompê-las e requerer a acareação.
Art. 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal entre a
comissão acusadora e o acusado ou os seus advogados pelo
prazo que o Presidente fixar e que não poderá exceder de
duas horas.
Art. 30. Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-seá discussão sobre o objeto da acusação.
Art. 31. Encerrada a discussão o Presidente do Supremo
Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia e das
provas da acusação e da defesa e submeterá a votação
nominal dos senadores o julgamento.
Art. 32. Se o julgamento for absolutório produzirá desde logo,
todos os efeitos a favor do acusado.
Art. 33. No caso de condenação, o Senado por iniciativa do
presidente fixará o prazo de inabilitação do condenado para
o exercício de qualquer função pública; e no caso de haver
crime comum deliberará ainda sobre se o Presidente o deverá
submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de
qualquer interessado.
Art. 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará,
ipso facto destituído do cargo.
Art. 35. A resolução do Senado constará de sentença que será
lavrada, nos autos do processo, pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem
como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta,
publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional.
Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo de
responsabilidade do Presidente da República ou dos
Ministros de Estado, o deputado ou senador;
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a) que tiver parentesco consanguíneo ou afim, com o
acusado, em linha reta; em linha colateral, os irmãos
cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos co-irmãos;
b) que, como testemunha do processo tiver deposto de
ciência própria.
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Art. 37. O congresso Nacional deverá ser convocado,
extraordinariamente, pelo terço de uma de suas câmaras, caso
a sessão legislativa se encerre sem que se tenha ultimado o
julgamento do Presidente da República ou de Ministro de
Estado, bem como no caso de ser necessário o início imediato
do processo.
Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República
e dos Ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo
em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como
o Código de Processo Penal.
(...)

5

Art. 68. O julgamento será feito, em votação nominal pelos
senadores desimpedidos que responderão "sim" ou "não" à
seguinte pergunta enunciada pelo Presidente: "Cometeu o
acusado F. o crime que lhe é imputado e deve ser condenado
à perda do seu cargo?"
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos,
dois terços dos votos dos senadores presentes, o Presidente
fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente
de cinco anos, durante o qual o condenado deverá ficar
inabilitado para o exercício de qualquer função pública.
A respeito da utilização do impeachment como instrumento excepcional
para apuração de crime de responsabilidade praticado por Presidente da República,
cumpre transcrever o seguinte trecho do livro escrito por André Ramos Tavares[8]:
4.1.3.1. Regime democrático e “impeachment”
A democracia, como visto anteriormente, tende a ser
concebida como resultante direta da possibilidade de
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participação de todos interessados na escolha de seus
representantes eleitos. A atribuição de votos tanto significa
participação democrática dos atores sociais como
legitimidade para a ação dos eleitos. Embora a democracia
não se possa circunscrever a um único momento, ela
certamente está presente quando se fala da decisão das urnas
no Brasil, bem como da garantia efetivada, aqui, do voto
direto, secreto, universal e periódico.
(...)
A utilização de um mecanismo, como o impeachment, pelo
Congresso Nacional (dentro do papel recebido por
cada uma das Casas) significa, sempre, inabilitar milhões de
votos e conexões construídas no tecido social pelos partidos
políticos e pelo cidadão. Sua excepcionalidade, em termos
democráticos, não pode ser ignorada; pelo contrário, deve ser
permanentemente relembrada, de maneira a servir como
advertência quanto ao seu uso inadequado, ainda que o
desvio possa parecer mínimo.
Não haverá mais democracia no Brasil pelo uso vulgarizado
do impeachment, ainda que ocorra com a instauração pela
maioria qualificada de 2/3 dos votos da Câmara dos
Deputados e sua continuidade e eventual imposição pela
maioria no Senado Federal em consonância às regras formais
de tramitação e decisão.
Isso porque o impeachment não pode ser assimilado como
mecanismo de democracia nem como mecanismo rotineiro
em democracias. Nem uma coisa, nem outra. Nem promove a
democracia, pois não se destina constitucionalmente a isso,
nem lhe é imanente. O impeachment atende a outra lógica,
atinente a aspectos de defesa da Constituição e do
Presidencialismo.
(...)
Em outras palavras, a democracia brasileira resguarda-se
contra a formação de maiorias conjunturais (e por maior
motivo, de minorias radicais ou extremistas) que acenem com
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caminhos que pretendem reformar ou eliminar valores
considerados básicos à sociedade. Essas ocorrências
costumam ser mais comuns em períodos de crise, seja na crise
econômica, seja na crise política.
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Nesse sentido, o impeachment não é nem pode ser uma
alternativa à democracia eletiva, ou às políticas econômicas
adotadas por determinado Governo. Descontentamento
político com a postura de algum Presidente da República,
desilusão com determinadas políticas econômicas (ou com
políticas públicas) e, igualmente, o esmorecimento de laços
de confiabilidade no projeto governamental, não ensejam
impeachment. Dessas razões não se pode valer o Congresso
Nacional sem incursionar firmemente, ele próprio, em desvio
grave à democracia e à Constituição.
(...)
O impeachment não é um mecanismo para testar novamente
o resultado5 das urnas ou a vontade formalmente manifestada
por toda a sociedade. Entende-se, pois, que essas sequer se
tornem preocupações manifestas das Casas do Congresso
Nacional quando se trata legitimamente de um impeachment.
É, em realidade, um mecanismo típico do modelo
Presidencialista brasileiro, de defesa da Constituição e,
portanto, de suas instituições.
O seguinte trecho do artigo escrito por Marcus Faver[9] aborda a relevância
do impeachment como remédio institucional para dirimir crises políticas:
Não se pode, todavia, pensar no impeachment como um
veículo de incrustação ou exacerbação de crise ou vendetas
políticas, mas sim como um remédio institucional e heroico
para debelar graves crises políticas, eventualmente ocorridas
nos diversos entes federativos. Só assim e com essa filosofia
ele se justifica.
Nessa mesma linha, cita-se o seguinte trecho de parecer elaborado por
Adilson Abreu Dallari sobre investigação de crime de responsabilidade civil do
Presidente da República em mandato[10]:
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Pode-se afirmar, portanto, com total segurança, que a
eventual cassação do mandato presidencial, pela condenação
em processo pelo cometimento de crime de responsabilidade,
nada tem de estranho, aberrante ou conflitante com a
soberania popular.
Ao contrário, é uma forma usual, normal, de controle do
exercício do poder, inerente ao sistema republicano. Anormal,
aberrante, incoerente e despropositada seria, ao contrário, a
ausência de previsão, no texto constitucional, da possibilidade
de responsabilização do ocupante do cargo de Presidente da
República.
(...)
Fique perfeitamente claro, portanto, que não há qualquer
ofensa ao princípio democrático republicano da soberania
popular, quando representantes do povo cassam o mandato
de outro representante do povo, pois foi o próprio povo que
assim estabeleceu essa possibilidade, quando da edição de
sua Carta Magna, e foi o próprio povo que, pelo voto direto,
confirmou essa opção, no plebiscito realizado em 21 de abril
de 1993. O Presidente da República não é um Imperador
temporário. A ele não se aplica o Art. 99 da Constituição
Imperial, mas, sim, a regra geral da responsabilidade inerente
a qualquer cidadão que estiver, temporariamente, no
exercício de qualquer parcela do Poder Público.
Desta forma, apesar da legitimidade na utilização do processo impeachment
em razão do cometimento de crime de responsabilidade[11], afigura-se que o
citado instituto deve ser compreendido com a devida cautela na medida em que
pode implicar afastamento definitivo do Presidente da República, que foi eleito
mediante escolha popular, o que constitui um dos pilares do regime democrático
brasileiro.
4. PENALIDADES CABÍVEIS
Como é consabido, os dois processos de impeachment foram marcados por
diversas controvérsias, dentre elas a distinção na aplicação das penalidades de
perda do cargo de Presidente da República e a inabilitação para exercer cargo
público por oito anos.
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No julgamento realizado no ano de 1992, referente a Fernando Collor de
Melo, houve o reconhecimento da prática de crime de responsabilidade e aplicação
da penalidade de perda do cargo e de inabilitação para exercer cargo público por
oito anos.
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Já no julgamento realizado no ano de 2016, referente a Dilma Rousseff,
restou decidido no julgamento realizado pelo Senado Federal, que haveria apenas
a perda do cargo, não havendo, contudo, a inabilitação para exercer cargo público
por oito anos.
Diante desse contexto, é factível afirmar que a interpretação literal do
parágrafo único do art. 52 da Constituição Federal juntamente com o caput do art.
68 da Lei n. 1.079, de 1950, conduz a intelecção de que a condenação por crime de
responsabilidade de Presidente da República resulta perda do cargo com
inabilitação por oito anos para o exercício de função pública.
Não obstante o caráter político da decisão proferida pelo Senado Federal no
processo de impeachment, já existia decisão anterior (precedente) sobre a aplicação
conjunta das referidas penalidades para Presidente da República que cometeu
crime de responsabilidade.
5
No processo de impeachment de Fernando Collor de Mello entendeu-se que
a pena inabilitação do cargo não tinha caráter meramente acessório, sendo o
referido entendimento referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Mandado de Segurança nº 21.689[12].
Independentemente da discussão sobre a aplicabilidade no direito brasileiro
da regra do precedente[13] (ou mesmo do stare decisis), que é própria do sistema
do common law, a existência de julgamento anterior sobre o mesmo assunto
permite sustentar o fundamento de que deveriam ter sido aplicadas as mesmas
penalidades, sem qualquer distinção, haja vista a similitude do processo de
impeachment de Fernando Collor de Melo e Dilma Rousseff.
A diferenciação na aplicação das penalidades cabíveis decorrente de crime
responsabilidade perpetrado por Presidente da República, sem justificativa
consistente, configura inobservância da previsibilidade e coerência, que devem
nortear o processo de impeachment, não obstante o seu caráter político.
No livro de Bernardo Gonçalves Fernandes, é realizada a seguinte
abordagem sobre o fatiamento na aplicação das penalidades por crime de
responsabilidade praticado por Presidente da República[14]:
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(...) Nesse momento vamos analisar o “caso Collor” e o “caso
Dilma” e as respectivas decisões do Senado:
1) O Senado, no “Caso Collor”, decidiu que as penas previstas
no § único do art. 52 da CR/88 (perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de funções
públicas) não eram uma principal (perda do cargo) e outra
acessória (inabilitação para o exercício de funções públicas
por 8 anos). Portanto, entendeu o Senado que as duas penas
seriam independentes e ambas principais. Com isso, o expresidente Collor, que havia renunciado e propunha a perda
de objeto do processo de crime de responsabilidade em
virtude da renúncia, foi condenado à inabilitação para o
exercício de funções públicas por 8 anos por 2/3 dos
senadores.
(...)
2) No dia 31.08.2016 o Senado da República sob a condução
do Presidente do STF, julgou o processo de crime de
responsabilidade (impeachment) da então Presidente Dilma.
Segundo o rito que estava previsto e havia sido aprovado, os
Senadores iriam votar apenas uma vez, decidindo se a
Presidente Dilma era culpada ou não do crime de
responsabilidade. Se julgada culpada, receberia duas sanções
estipuladas no art. 52 da CR/88, conforme já citadas: a) perda
do cargo; e b) inabilitação para o exercício de funções públicas
por oito anos. Porém, no início da sessão, o Partido dos
Trabalhadores, representado pelo Senador Humberto Costa,
formulou requerimento ao Presidente do STF (que presidia o
processo de impeachment) pedindo que o julgamento de
Dilma fosse dividido em duas etapas: 1ª) Uma primeira
votação, na qual os Senadores decidiram se Dilma deveria ou
não perder o cargo; 2) Em seguida, caso ela perdesse o cargo,
os Senadores votariam se ela deveria ficar inabilitada para o
exercício das funções públicas por oito anos.
O fundamento para a divisão dos julgamentos foi baseado na
tese (já citada no vaso Collor) de que a perda do cargo e a
inabilitação constituem-se em penas autônomas. Nesse
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sentido, foi levantada a tese de que seriam necessárias duas
votações, uma para o julgamento da primeira sanção e outra
votação para a segunda sanção.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O Presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que conduzia os
trabalhos, aceitou o requerimento e foram realizadas duas
votações: Na primeira, Dilma foi condenada a perder o cargo
de Presidente da República. Com isso, os Senadores votaram
no sentido de aplicar a primeira sanção. Foram 61 votos sim e
20 votos não para o impeachment.
Já na segunda votação, os Senadores decidiram que Dilma
não deveria ficar inabilitada para o exercício de funções
públicas por oito anos. Assim sendo, os Senadores votaram
no sentido de não aplicar a segunda sanção. Foram 42 votos
sim (pela aplicação da sanção), 36 votos não e 3 abstenções.
Com isso não foi alcançado o quórum necessário de 2/3 dos
Senadores, ou seja, no mínimo, 54 votos.
(...)

5

A Constituição de 1988 não admite que um Presidente da
República seja condenado por crime de responsabilidade e
receba como punição a perda do cargo (impeachment), mas
fique livre da segunda sanção (inabilitação para o exercício de
funções públicas por oito anos).
O Curso de Direito Constitucional de Walber de Moura Agra[15] assim
dispõe sobre as sanções cabíveis no processo de impeachment:
A sanção estabelecida pelo impeachment nos crimes de
responsabilidade é a perda do exercício do mandato, no caso
do presidente e do vice-presidente, e a perda do cargo no
caso de ministros de Estado, procurador-geral da União,
ministros do Supremo e advogado-geral da União. Além
desta consequência, o cidadão, em qualquer caso, ficará
impedido de exercer função pública pelo prazo de oito anos,
seja em cargo eletivo, concurso público, função de confiança
ou cargo honorífico. O impedimento ao exercício de funções
governamentais funciona como um atestado que desqualifica
o cidadão para o trato com a coisa pública. Todavia, no caso
de Dilma Rousseff, assentou-se que o Senado Federal pode
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aplicar somente a pena de afastamento, sem a
obrigatoriedade de aplicação do impedimento de exercer
cargo ou função pública pelo prazo de oito anos.
Foi utilizado o argumento de que a lei, de 1950, que versa
sobre o processo de impeachment deixa brechas para essa
possibilidade.13 A grande questão é que o parágrafo único
do art. 52 da Constituição Federal é claro quando diz que o
processo de impeachment causará a perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função ou
cargo público.
Destarte e considerando a redação do art. 85, parágrafo único, da
Constituição Federal, é forçoso concluir que as penas estatuídas na norma
constitucional, apesar de serem autônomas, devem ser aplicadas de forma
cumulada, não sendo possível, portanto, desmembrar sua aplicação.
Por fim, é necessário esclarecer que o presente artigo não objetiva exaurir o
assunto ou mesmo valorar a imputação de crime de responsabilidade a exPresidentes da República, a finalidade deste modesto estudo foi abordar, no
aspecto jurídico, algumas nuances processo de impeachment no sistema jurídico
brasileiro, notadamente no que concerne as penalidades cabíveis
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, tem-se que o processo de impeachment de Presidente
da República, apesar de ser legítimo sob ótica constitucional, deve ser
compreendido com a devida parcimônia e como medida excepcional, uma vez que
pode representar inobservância do sistema político da democracia, que é, também,
caracterizado pela vontade popular na escolha dos representantes políticos.
Com efeito e considerando o decurso de tempo, após o julgamento do
último processo de impeachment ocorrido, o que permite uma melhor reflexão
sobre o assunto no aspecto técnico-jurídico, pode-se afirmar que o julgamento
político realizado pelo Senado Federal, que resultou na perda do cargo, porém sem
que houvesse, contudo, a inabilitação para o exercício de função pública, não se
coaduna com a interpretação literal e sistemática do art. 85, parágrafo único, da
Constituição Federal, e destoa do precedente existente sobre a matéria.
Sendo assim e considerando os argumentos acima articulados, afigura-se
que a devida demonstração da autoria e materialidade na prática de crime de
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responsabilidade por Presidente da República implica aplicação da penalidade de
perda do cargo, cumulada com a inabilitação, por 8 oito anos, para o exercício de
função pública, não sendo possível o desmembramento na aplicação da citada
reprimenda.
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FERNANDES, idem.
(...) 5. A VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SOMENTE PODE
SE DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL): No impeachment, todas as
votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos
representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei nº
1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que
o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e
discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD,
por analogia, à eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma
democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente
pode ter lugar em hipóteses excepcionais
e especificamente previstas. Além disso,
5
o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por
crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o
Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de
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justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e
independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências
indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões,
ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em
violação aos princípios democrático, representativo e republicano. Por fim, a
votação aberta (simbólica) foi adotada para a composição da Comissão Especial no
processo de impeachment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito
seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do
procedimento. Procedência do pedido.
[7]
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A COLISÃO ENTRE O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OS DISCURSOS
DE JAIR BOLSONARO DIRECIONADOS AO POVO QUILOMBOLA DE ENCONTRO
COM O CRIME PRATICADO POR ADÉLIO BISPO
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FÁBIO BARBOSA CHAVES[1]
(Orientador)
RESUMO: Ao levar em consideração que o direito à liberdade de expressão está
previsto na Carta Magna vigente no Brasil, como um direito fundamental inerente
ao ser humano, este presente artigo faz uma análise desse direito, em conflito com
os discursos sobre os Quilombolas proferidos por Jair Bolsonaro e o modo como
esses pronunciamentos influenciaram Adélio Bispo a praticar o crime contra o na
época do atentado criminoso, candidato a ser Chefe do Estado no período eletivo.
5

Palavras-chave: Direito à liberdade de expressão. Discursos de Jair Bolsonaro.
Quilombolas. Crime praticado por Adélio Bispo
ABSTRAT: Taking into consideration that the right to freedom of expression is
foreseen in the Magna Carta in force in Brazil, as a fundamental right inherent to
the human being, this article analyzes this right, in conflict with the speeches about
Jair Bolsonaro and Quilombolas the manner in which these pronouncements
influenced Adelio Bispo to commit crime against him at the time of the criminal
attack, a candidate to be Head of State in the elective period.
Keywords: Right to freedom of expression. Speeches by Jair Bolsonaro.
Quilombolas. Crime committed by Adélio Bispo.
1 INTRODUÇÃO
A história da humanidade é marcada por árduas lutas civilizatórias de busca
por equiparidade de direitos, ao longo de várias desenvolturas de estruturas sociais.
Desde socialistas à capitalistas, à luta do feminismo contra o machismo do
patriarcado, bem como também pelos casos de resistência contra políticas racistas
e segregacionistas.
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A comunicação dentro dessas relações sociais citadas acima é a ferramenta
através da qual, estes seres sociais pertencentes aos meios sociais se interagem com
um propósito em comum, mas por outro lado com interesses distintos.
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Essa comunicação que se faz através da escrita, da oralidade, da verbalidade
e até mesmo da não verbalidade, tem um propósito: repassar uma mensagem e o
interesse, inserido na comunicação é o principal causador de divisões sociais.
Pois em virtude de contingências econômicas, sociais e históricas,
consequentemente as relações são marcadas pela desigualdade de classe, tendo
como supedâneo uma luta de classe, característica social que provoca, uma série
de instabilidades, de modo a se resultar em conflitos verbais e físicos.
Este contexto político, se apresenta de modo bastante exemplificativo nos
anos de 2018 e 2019, com tantas manifestações políticas com diversos
posicionamentos sobre homofobia, racismo e o agronegócio, tem entrado bastante
em voga o conflito sobre todas essas temáticas citadas.
Uma delas que ganhou muita repercussão nacional e se abrangeu até
mundialmente, foi o crime consumado em Juiz de Fora na campanha do na época
presidenciável em 2018. Foi-se colocado em litígio os limites das manifestações de
repúdio a intolerância, se é justo ou injusto provocar uma reprimenda em relação
aos discursos de intolerância disseminado pelo atual Presidente da República
Federativa do Brasil.
Ao considerar essas temáticas, este artigo tem um clamor de relevância social
bastante urgente, pois irá ser problematizado esses conflitos sociais com a temática
supracitada e as consequências das polarizações políticas devido as extremas
manifestações da esquerda e da direita da política Brasileira.
2 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A SUA FUNÇÃO SOCIAL
Logo em seguida após a conquista civilizatória, que foi a vigência da Carta
Magna de 1988, foi-se estabelecido uma diversidade de alternativas relacionadas à
conjuntura do cidadão Brasileiro em uma sociedade com viés político, foram
agregados em um contexto que por direito adquiriu-se uma representação popular
através da Constituição, que tem como um dos seus alicerces a dignidade da pessoa
humana, e a estabeleceu como uma cláusula pétrea, ao arrola-lo como um direito
fundamental.
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Para Nascimento e Neves (2017) Após a histórica abertura democrática com
a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diversas
possibilidades de sociabilidade inerentes à condição humana em uma comunidade
política foram inseridas no âmbito de uma normatividade constitucional que
reconheceu como um dos seus pilares a dignidade da pessoa humana e a constituiu
como um dos direitos mais protegidos
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Diante desse cenário de diversidade de relação humanas que se estabeleceu
por meio da última Constituição elaborada de modo minucioso, cidadãos que se
relacionam em um pacto social que tem em sua essência a formação estrutural, que
se divide em classes sociais, são suscetíveis ao desenvolvimento de valores éticos,
morais e ideológicos propriamente ditos que, desse modo, se articulam de modo
reiterado sobretudo com o acesso a informação, característica identificadora da
sociedade atual.
Nessa demasiada sequência de globalização, os relacionamentos que são
interativos entre diversos tipos de cidadãos, que se fazem pertencer a uma
concatenada mistura de culturas, hábitos e costumes, se inserem em várias
abordagens de diálogo, e que, por consequência se põem em vários
acontecimentos sociais, porquanto
um conjunto de pensamentos políticos
5
construídos com militâncias que se reverberam de vários modos, como na música,
nas artes plásticas, nos congressos e até mesmo nas redes sociais.
O direito à liberdade de expressão é um mecanismo imune de qualquer
bloqueio a livre manifestação de pensamento, sem que seja revestido de
interferências diversas das que o sujeito pretende se manifestar, a sua proposta é
de que, por meio dessa verbalização seja comunicado todas as demandas inerentes
a construção social de quem se comunica. Logo, é identificável em sua plenitude, a
possibilidade do cidadão de interagir em qualquer espaço público.
A vigente Constituição Federal desde 1988, normatiza em seu rol taxativo
das cláusulas pétreas que a liberdade de expressão tem que ser garantida de modo
multiforme, (Art. 5, IV, c/c Art. 3, IV), sem que se mostre presente qualquer
interferência estatal autoritário, controlador ou impedidos, com o propósito de
compelir a livre manifestação de ideologias.
Uma estrutura Estatal que tem a designação democrática e o firmamento
social harmônico, diversificado e sem conceitos estabelecidos previamente, como
fundamentação de um cidadania, como propósito de formação de uma sociedade
sem amarras, não injusta e deste modo, não individualista e sem intolerância de
inclinações direcionadas a raça, sexualidade, coloração identificação por idade e
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qualquer outra forma de marginalização, como princípio primordial dos direitos
humanos, essa sociedade tem que estar atenta ao que é transpassado por meio das
manifestações verbais e não verbais.
No que tange ao processo democrático, a livre iniciativa de se expressar é de
suma importância, já que o direito que reverbera a voz de todos o civis no manifesto
das correntes, são propagadas ideologicamente. É verídico que a segurança da
liberdade de expressão é insuficiente para dar segurança a abertura da
possibilidade da voz popular em um contexto de confrontos de ideias em um
debate, tendo em vista que os direitos que são considerados fundamentais
constitucionalmente, eles se legitimam de modo a se depender um do outro, a real
garantia de um direito considerado fundamental ele depende da possibilidade da
legitimação de todos os outros.
Não restam dúvidas de que essa não privação da liberdade é insubstituível,
para qualquer pessoa que deseja manifestar em um espaço público alguma
reivindicação de cunho ideológico, de forma que, a pessoa não seja reprimida em
virtude disto. Torna-se fundamental destacar que a liberdade de expressão tem
origem do desejo personalíssimo de se manifestar que enseja a psíquia do ser
humano, levando-se sempre em consideração que tudo propagado enseja ação e
resultado.
As ações de se expressar e desenvolver uma ação diante de uma vertente
social é que se impõem como um desafio existencial individualmente em qualquer
ser vivente que possuí consciência, é um ato de permissão que se atém a
individualidade e que permite que assim, dentro do que foi desenvolvido através
do pensamento estrutural é que possibilita que mesmo diante de tanta igualdade
de ideologias preestabelecidas, seja viável a manifestação de uma opinião diferente.
Toda a ligação que se faz diante da convivência entre a humanidade tem um
viés para o âmbito político. A diversidade de cidadãos tem uma insurgência dessa
relação entre o que se é discutido e a ação que o ocorre em decorrência desse
debate. Constitucionalmente, o livre manifesto da expressão está sempre associada
a expor as teses dentro das informações que são repassados aos ouvintes do
locutor.
A história é marcada por imposição de autoritarismo, vigilância através de
ameaças punitivistas e intolerância, se formos analisarmos o que foi imposto na
Ditadura militar que se estabeleceu no Brasil (1964-1985) por exemplo; instituições
foram fechadas, pessoas que se manifestavam contra a ditaduras foram perseguidas
através de combate físico e verbal, ocasionando assim, em vários feridos e mortos.
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Entretanto o que se pode tirar de frutífero dessas resistências populares, foi
que através delas vários movimentos sociais minoritários e conjunto de pessoas
frágeis se impuseram dentro de um combate político, e deixaram um legado de que
é muito importante se impor e se manifestar politicamente.
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A ideologia que reconhece os mais diversos conjuntos de pessoas, se
implicou necessariamente em uma garantia da livre expressão destinada para todas
as classes que não tem poderio econômico e de espaço, de modo a se conquistar
a sua possibilidade de se participar politicamente, com vislumbre de se construir
uma democracia diversa, dentro de uma ótica de inclusão nas classes sócias mais
privilegiadas.
Todas as lutas civilizatórias e as reivindicações de justiça desses militantes
que buscam liberdade se garantem ao reconhecer todas as suas diversidades,
mesmo que, para que isso ocorra, se imponha um antagonismo entre todas as
contradições que são possíveis de serem identificadas entre liberdade e os
discursos que buscam reverberação do ódio.
O surgimento da era considerada ‘‘pós-socialismo’’, fez surgir movimentos
que se emanciparam e que se renovaram
de tal maneira que se fez possível a criação
5
de expectativas em relação a livre manifestação do pensar. Essas condições de
liberdade se transformaram em uma máquina de se propagar teses ideológicas para
que fosse construído referenciais destinados a dignidade da pessoa humana, assim
se fez realmente oportuno a construção de identidades grupais, comunicação
recíproca entre outras sociedades.
Entretanto é extremamente importante que seja afastada, de modo paralelo,
qualquer intenção de que a verbalização de ideias se ponha sempre sem conflito.
Muito pelo contrário, o contraditório, o choque de ideias, o litígio em toda e
qualquer situação irá desafiar alguma tese já importa, irá causar contradição entre
o que foi discutido no passado e os grupos que se construíram socialmente.
Somente através dessa ‘‘guerra de ideias’’, é que as minorias tiveram a oportunidade
de ascenderam socialmente e ganharam oportunidade de ter mais capacidade
social de convivência.
Contudo, deve ser reconhecido que a verbalização de pensamentos não é
como um todo absoluto. No decorrer das exposições sociais das mensagens, dentro
de um ambiente social, qualquer cidadão, e, agora se faz necessário citar os
parlamentares que possuem imunidade parlamentar em relação ao que é
comunicado sob o supedâneo da legitimidade do processo eleitoral e legislativo,
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eles deverão não usurpar princípios que se sustentam em um Estado Democrático
de Direito que protege os demais civis.
O Direito a Liberdade de Expressão não se faz considerando somente ele,
tem que se levar em consideração todos os direitos igualmente importantes que
são atrelados à comunicação. Ultimamente, a liberdade de expressão começou a
ganhar nuances variados no que se atém a toda a sua abrangência de interpretação,
tento como pressuposto o caráter dos teus princípios diante de vários outros direito
que se arrolam na Carta Magna fundamentalmente.
A sensibilidade de conhecer como construir uma delimitação com coesão e
coerência a expressão do que se é convicto ou pensado pode ser uma ferramenta
vital para a proteção dos vulneráveis socialmente. Lembrar que o teu direito, acaba
quando começa o direito alheio, pode evitar qualquer tipo de menosprezo ou
comportamento estigmatizado.
3 A REDE PROTECIONISTA INTERNACIONAL QUE SE CONTRAPÕEM AS
FORMAS DE PRECONCEITO E MARGINALIZAÇÃO E A IMUNIDADE
PARLAMENTAR
O direito à liberdade de expressão encontra amparo na legislação não
apenas na Carta Magna de 1988, como também está de modo devido o
estabelecimento da proteção pelo pacto dos tratados e acordos internacionais que
tem a intenção de segurar inter-relação entre os direitos humanos e todas as
demais legislações que vários países que se integram dentro das sociedades.
Não somente com o chamamento popular de institutos de proteção, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o propósito também de
desenvolver um processo fiscalizados de aviltamento de direito perpetrados pelos
Estados que participam de Organizações dos Estados Americanos. Em relação ao
direito a liberdade de expressão, os mecanismo de coercitivos de hábitos que
inibitórios tem o propósito de garantir o usufruto através da plenitude qualitativa
dos direitos que são fundamentais, como a moradia, a saúda e a educação.
Foi criado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito em
virtude do que fez a ONU, uma reitoria que tem a especialidade da garantia da
Liberdade de Expressão, que tem o ônus de fazer a assessoria da Comissão,
sistematicamente a desenvoltura da jurisprudência e o repasse de informação sobre
o que é ter o direito de se manifestar, e, é possível identificar que desde 1998, ela
faz a publicidade de informativos anuais, nos quais tem a definição de princípios,
faz um compilado dos melhores hábitos observados em seu contingenciamento,
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como também denuncia ocasiões em que ocorre o abuso e o aviltamento desses
direitos. Destarte, essa corte tem desempenhado uma função decisiva na
progressão das garantias do livre pensar.
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Através de atos notoriamente civilizadores, esta Corte por certa vez teve a
possibilidade de fazer a condenação de vários países que são membros da OEA, a
fazer o oferecimento do ressarcimento das vítimas e a legitimação de políticas
atreladas ao protecionismo, bem como com a consolidação dos fundamentos
dessas decisões, um marco que se fez acerca da liberdade de expressão como
direito humanizado.
Conforme estabelecido na CF/88 acerca do Processo Legislativo, os tratados
e os acordos internacionais só começam a entrar em vigor plenamente, na
sociedade civil, logo após de serem submetidas ao devido processo legal, de modo
a ser assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Tem que se passar sob
o crivo do Poder Legislativo, mas precisamente ao Congresso Nacional para que
esses pactos internacionais possam fazer parte do ordenamento jurídico aplicado a
todas as unidades federativas.
Tomando por base os procedimentos
positivistas, as informações pactuadas
5
dessas tratativas entre os países que buscam proteger as liberdades do civis, se faz
necessário dar garantia a publicidade através dos meios de comunicação, o repasse
dessas informações de cunho jurídico, para que seja garantido o contraditório do
discurso político que se desenvolve entre a liberdade de expressão e o discurso de
ódio.
Dentro desse contexto, o Pacto de São José da Costa Rica que, que é a
Convenção Americana sobre Direito Humanos, que foi promulgada com a
publicação do Decreto nº 678/1992, datada no dia 22 de novembro de 1969, em
seu dispositivo legal disponibilizado no Art. 13 garante o direito a liberdade de
expressão como um dos Direito Humanos que merecem respeito dentro da
estrutura do Poder Executivo Estatal, sendo assim, um direito que insubstituível
como medida que busca prevenir e sanear a comunidade social de atos ilegais,
arbitrários e desproporcionais
[...] Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão.
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e
de expressão. Esse direito compreende a liberdade de
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou
por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por
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qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do
direito previsto no inciso precedente não pode estar
sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei
e ser necessárias para assegurar: a) o respeito aos direitos
ou à reputação das demais pessoas; ou b) a proteção da
segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da
moral pública. 3. Não se pode restringir o direito de
expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso
de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa,
de frequências radioelétricas ou de equipamentos e
aparelhos usados na difusão de informação, nem por
quaisquer outros meios destinados a obstar a
comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 4. A lei
pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia,
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para
proteção moral da infância e da adolescência, sem
prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda
propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à
violência (Decreto nº 678/1992).
Conforme exposto de modo detalhado acerca do protecionismo do direito a
liberdade de expressão, é cabível que seja salientado que a conceituação de
democracia tem como um dos seus fundamentos o a plenitude do exercício das
liberdades atreladas a individualidade da pessoa dentro de um contexto social, de
modo que seja possibilitado a convivência pluralista e pacífica entre as diversidades
convívios sociais. Observando-se o teor teórico do documento jurídico, a liberdade
de expressão se faz garantida em uma extensão alargada e limitá-la é levar em
consideração outro direito principalmente atrelado ao Direito da Imagem do
cidadão.
Os Direitos Fundamentais que integram as liberdade das pessoas possuem
uma delimitação estritamente delineada com a finalidade de impedir atos abusivos
que estimulam a intolerância e a violência porquanto comportamento criminoso.
Colocar na balança a liberdade de expressão e a pluralidade de pensamentos e
manifestação, ao apresentar opiniões sobre determinado objeto de análise, se faz
extremamente necessário para que ocorra a justiça com imparcialidade.
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Não se faz cabível justificar a manifestação de ideias abusivas, levando em
encontro os direitos atrelados a dignidade da pessoa humana. Cabe essa análise
principalmente dentro do Direito a Imunidade Parlamentar que se faz disponível na
Carta Magna no Art.53, já que não é possível que qualquer discurso intolerante
sobre qualquer tema abordado por algum membro do Congresso Nacional, possa
ser considerado legítimo.
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Deve-se haver essa compreensão como mecanismo da construção
democraticamente, uma garantia amais, mesmo que seja suscetível ao
questionamento em sua convivência, de que a liberdade de expressão irá ter o seu
lugar na casa de justiça nos quais deveriam soar as reivindicações dos apelos
populares. O direito a imunidade parlamentar possui o propósito de criar uma rede
protecionista que não se faz visível ao longo do processo diplomata dos
congressistas, assim sendo evitando os atos políticos que tem a possibilidade de
afetação ou restrição do mandato daquele eleito pelo povo.
Com a isenção ao fundamentar discursos ao longo dos exercícios dos
mandatos, os parlamentares poderiam ter a função social importante para que
fossem criados frutíferos diálogos e debates que pudessem contribuir para o
enriquecimento teórico do legislativo
e a desenvoltura de políticas não somente
5
privadas, de relevância ao contexto social. Porém está evidente que a imunidade
parlamentar, não enseja limites para abusos de qualquer abordagem, perpetrados
contra outros debutados ou senadores ou de repente contra os cidadãos.
Porquanto, todo discurso, seja de um Deputado Federal ou Estadual, seja de
um Senador, ou até mesmo de um Presidente da República, ele tem que vir fadado
dentro das limitações estabelecidas pela consolidação dos Direito Humanos. As
instituições legislativas, pressupõem respeito as garantias constitucionais que
seguram os cidadãos de todos dentro da existência social. A representação social
tem que se refletir em relação aos valores e as ideias de um sistema político e plural
e que ser reconhecido pela correspondência entre o pensar e o que se faz real.
Se por um lado a imunidade parlamentar é ferramenta extremamente
necessária ao regime que se faz democrático, por outro, atos abusivos desta
garantia permitida na Constituição Federal deve ser interrompida, para que não
venha provocar o enfraquecimento da mesma. Não deve e nem tem a possibilidade
de uma garantia, que é conferida no interesse do povo, ter a serventia de proteção
para prática de atos fascistas ou anticivilizatórios, como frequentemente tem
ocorrido infelizmente.
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A prática da introdução dos interesses do povo nos debates de políticas
públicas nas casas legislativas, por meio da representação dos parlamentares é
primordial para o desenvolvimento dos processos democráticos que são
representativos. A imunidade parlamentar é um instrumento da própria função
eletiva, uma garantia de não violação que impede que ocorra a interferência de
outros poderes constituídos na função parlamentar.
4 A AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA EM DECORRÊNCIA DE OFENSAS
DIRECIONADAS AOS QUILOMBOLAS
A Juíza Federal Frana Elizabeth Mendes, lotada na 26ª Vara Da Justiça
Federal do Estado do Rio de Janeiro ao prolatar uma sentença que condenou o
na época dos fatos Deputado Federal Jair Bolsonaro a ressarcir com uma
indenização valorada em R$ 50 mil por danos morais coletivos provocados ao
povo Quilombola. A ação civil pública foi interposta em juízo pelo Ministério
Público Federal, segundo o qual, na exordial proposta, em abril, ao participar
de um evento no Clube Hebraica na cidade do Rio de Janeiro, o parlamentar
menoscabou e menosprezou as pessoas pertencentes a comunidade
Quilombola, bem como incitou a discriminação em desfavor destes referidos
povos.
De acordo com o parquet, dentre as várias frases de cunho racista, a mais
grave de todas, que importa em clara violação à imagem das comunidades
quilombolas e da população negra em geral, foi de que ao chegar na comunidade
Quilombola, e em Eldorado Paulista, ele ao visualizar uma pessoa afrodescendente,
ele disse que ela pesava aproximadamente 7 arrombas, que eles não fazem nada,
que nem pra procriar servem mais. E que, o governo investe desnecessariamente
na subsistência do povo Quilombola.
Ao interpor a defesa, os advogados de Bolsonaro alegaram que ele foi
convidado pelo clube como Deputado Federal, para que fossem expostas suas
ideologias e que, deste modo, ele detém imunidade parlamentar. Ademais,
argumentou também que em todas as acusações elaboradas pelo MPF,
consideradas ofensivas aos grupos em questão, notoriamente utilizou-se de piadas
com tom de brincadeira, jamais com o tom ofensivo.
Em sua decisão, a magistrada ressaltou que, como parlamentar, membro do
Poder Legislativo, e sendo uma pessoa de conhecimento público em âmbito
nacional, Bolsonaro tem o dever de assumir uma postura mais respeitosa com
relação aos cidadãos e grupos que representa, ou seja, a todos, haja vista que suas
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atitudes influenciam pessoas, podendo incitar reações exageradas e prejudiciais à
coletividade.
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E que ao alcançarem a almejada nomeação, deveriam agir como
representantes de Poder, albergando os anseios gerais da coletividade e, mesmo
que suas escolhas pessoais recaiam em interpretações mais restritivas ou
específicas, jamais devem agir de modo ofensivo, desrespeitoso ou, sequer, jocoso.
Já que, política não é piada, não é brincadeira e deve ser tratada e conduzida de
forma séria e respeitosa por qualquer representante Poder.
Neste contexto, de acordo com a juíza, restou evidenciada a total
inadequação da postura e conduta praticada pelo deputado, infelizmente, usual, a
qual ataca toda a coletividade e não só o grupo dos quilombolas e população negra
em geral, motivo pelo qual entendeu que a indenização imposta deveria ser
revertida em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos.
5 A ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA EM VIRTUDE DA IMUNIDADE
PARLAMENTAR
A 8ª turma Especializada do TRF da 2ª região deu provimento ao recurso do
5
na época dos fatos candidato à presidência Jair Bolsonaro e decidiu reformar a
sentença que havia condenado ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos por ofensas danosas ao povo quilombola, tendo em vista que, o MPF
ajuizou ACP contra o presidenciável requerendo condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 300 mil ao povo quilombola
e à população negra em geral, a serem revertidos em projetos de valorização da
cultura e da história dos quilombolas.
Em sede de 1º grau, a juíza Federal Frana Elizabeth Mendes, da 26ª vara do
RJ, julgou a ação parcialmente procedente e condenou o deputado Federal a pagar
indenização no valor de R$ 50 mil por danos morais coletivos. Em recurso ao TRF
da 2ª região, Bolsonaro sustentou que, por ocupar o cargo de deputado Federal à
época dos fatos, teria direito à imunidade parlamentar, sendo inviolável civil e
penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, conforme estabelece
o artigo 53 da CF/88, sendo este direito aplicável até mesmo fora da Câmara dos
Deputados.
Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Federal Marcelo Pereira da
Silva considerou que, embora Bolsonaro já estivesse em pré-campanha à
presidência da República à época dos fatos, os comentários feitos por ele não o
colocaram em posição de vantagem antinômica em relação aos demais pré423
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candidatos ao cargo pretendido e ao que se sabe nenhum descendente de
quilombolas.
Considerou que o efeito pode vir a lhe ser contrário, pois tais comentários,
destemperados e moralmente execráveis, possivelmente poderão levar os eleitores
a uma análise do perfil dos candidatos que, em termos comparativos, venha a
favorecer os demais, que não terão recebido tantas críticas por incontinências
verbais, que são incompatíveis com a dignidade do cargo máximo da República
para o qual deverão se candidatar.
O relator considerou que não pode-se afirmar que, ao longo da palestra,
houve pronunciamento diverso à atuação legislativa do deputado, que obviamente
sempre se posicionou favorável à exploração econômica das áreas ocupadas por
indígenas e quilombolas, também firmando posição contrária à política de destinar
subsídios financeiros destinadas a tais comunidades.
Em virtude disso, o magistrado teve o entendimento que não houveram
motivos suficientes de desconsiderar a garantia de inviolabilidade de Bolsonaro no
caso, e teve seu voto formulado no sentido de dar provimento ao recurso do
presidenciável e reformar a sentença absolutamente, retirando a condenação. Os
demais desembargadores tiverem entendimento igual e acolheram as teses do
Desembargador relator.
6 O MOTIVO PELO QUAL JAIR SUSTENTA A EXPLORAÇÃO DA TERRA DOS
QUILOMBOLAS
Em relação aos quilombolas, o adjetivo de improdutividade ganhar
representatividade e a imagem dessa população é associada à preguiça e ao ócio
absoluto. Logo, diferentemente da estratégia que é utilizada na tese retórica das
cotas, ao colocar na balança negros e brancos, com índios e quilombolas ele
evidencia a diferença, não no plano existencial, mas sim na esfera relacionada ao
comportamento, criticando pejorativamente seus hábitos e seus modos de ser e de
viver.
Bolsonaro faz a afirmativa ao ceder entrevistas que não se considera racista
e que não tem qualquer tipo de problema com pessoas da cor negra, que é
denominado de racista injustamente e que tem um sogro quase negro. E que ele
sente dor ao receber esse tipo de acusação. Afirma-se como vítima de uma injustiça,
ao alegar que tem negros na família, utilizando-se da ideia de que o não racismo
seria um comportamento espontâneo, ou seja, somente por ter parentesco com
pessoas de origem afrodescendente não poderia ser considerado racista.
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É notório que na sociedade Brasileira é raro alguém declara-se publicamente
que é racista. Naturalmente o racismo se mostra velado e indireto, por vezes bem
complexo, atrelado a outras abordagens temáticas. No caso do Bolsonaro, entendese que o privilégio tem uma função centralizada localizada onde se materializa, com
alicerce revestido em intenção de construir distâncias entre brancos e negros, a
partir da ideia de que esses grupos não merecem as políticas que foram
implantadas a favor deles. Assim, o signo do privilégio é sustentado pela ótica de
não merecimento e, mais a fundo, da meritocracia, ideia muito forte e recorrente
nas ideologias atreladas a direita.
Uma vez modalizado como imoral, o privilégio se transfigura em injustiça,
forças que moveriam o ator a combater as políticas voltadas para esses grupos. O
esforço discursivo de Bolsonaro é, a partir desses signos, inverter a lógica das
políticas compensatórias e emancipatórias. Para Castilho (2018) Jair Bolsonaro
utiliza seus discursos em relação aos Quilombolas para legitimar a indústria do
agronegócio como subterfúgio de uma segregação racial do povo que vive nos
Quilombos.
Faz isso com os negros cotistas, ao entender a cota como uma desvirtuação
da condição de igualdade entre 5os indivíduos. Faz isso com os quilombolas e como
os índios, que são representados, pejorativamente, como preguiçosos e ociosos,
que mesmo sobre valiosas e estratégicas quantidades de terra, não produzem e
impedem que imensas áreas sejam revertidas em riquezas para a nação. Em ambos
os casos, o Estado também é criticado por promover ou permitir esses ‘‘privilégios’’.
7 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE ADÉLIO BISPO
Filho de uma funcionária do serviço de varrição da Prefeitura Municipal de
Montes Claros e de um gari, Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, deixou sua cidade
natal pela primeira vez em 1995, quando tinha 17 anos. Desde então, e antes de
ficar internacionalmente conhecido ao tentar matar com uma faca Jair Bolsonaro
(PSL), então presidenciável na época do crime.
Nesses 23 anos, trabalhou poucas vezes com carteira assinada ou em
serviços que emitiam nota fiscal. Não era muito conhecido por seus vizinhos, pois
mudava-se com frequência para municípios de vários estados num mesmo ano e
para casas em bairros diferentes numa mesma cidade.
Seus rastros mais claros ficaram registrados em Santa Catarina e em
Minas, em Uberaba e em Montes Claros. Uma rotina que por um lado constitui
um perfil baixo, ideal para um atentado por não deixar rastros ou conexões.
Mas que por outro pode ser o de uma pessoa perturbada e antissocial.
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Em 2007, Adélio se filiou ao PSOL, no diretório de Uberaba, no Triângulo
Mineiro. De acordo com sua filiação, ele trabalhava como servente de pedreiro sem
carteira assinada. Durante esse tempo há registros de imagens dele se
manifestando nas ruas contra a prefeitura administrada por Anderson Adauto (2005
a 2009), que era do PL e posteriormente se filiou ao então PMDB.
Nesse período, segundo declaração do presidente do diretório e candidato
a deputado federal pelo PSOL, José Eustáquio dos Reis, Adelio não chegou a
participar de reuniões expressivas, se mantendo mais em atividades nas ruas.
Segundo ele, era uma pessoa comum. Não era assíduo nas reuniões, mas não
aparentava ser alguém violento, que pudesse tomar uma atitude agressiva contra
alguém.
Enquanto esteve em Uberaba, Adelio morou por curtos períodos em
muitos bairros, o que fazia com que sua vizinhança não registrasse bem seus
hábitos, tidos como os de uma pessoa normal, sem queixas da comunidade
nem problemas com a lei. Morou no Bairro Elza Amui, um local de periferia
muito próximo à BR-262 e ao limite urbano/rural do município, onde as
residências são em grande parte humildes, muitas delas de muros e paredes de
tijolos sem reboco.
Depois, morou no Jardim Bela Vista, uma área na porção norte do município,
mais arborizada e também próxima à área rural, ainda que mais perto do Centro,
local que tem também muitos conjuntos habitacionais. Por fim, informações deram
conta de que viveu também no Jardim Uberaba 1, o bairro mais humilde onde ele
residiu, um local de casas de acabamento mais precário, muitas sem reboco e às
margens do Rio Uberaba, o que as expõe a acúmulo de lixo, inundações e
concentração de animais que infestam águas poluídas por esgoto, como ratos e
baratas. O local é bem degradado e conserva uma população ainda de forte
ascendência rural.
Adélio depois ressurgiu em Santa Catarina, em 2009, quando teve um
passaporte emitido em seu nome, em setembro daquele ano, constando para a
Polícia Federal que seu endereço seria no Bairro de Itacorumbi, em Florianópolis,
local considerado de classe média. Essa, talvez, a mais estranha movimentação de
uma pessoa que apenas trabalhou em lugares de baixa remuneração antes dos
atentados.
Três anos depois, Adélio retornou a Montes Claros, no fim do ano, quando
esteve com parentes, ajudou no trato de sobrinhas e foi admitido como garçom
num hotel do Centro, em 9 de outubro de 2012. A passagem foi muito rápida, sendo
426

www.conteudojuridico.com.br

que ele próprio pediu demissão 31 dias depois, em 10 de novembro. Funcionários
que trabalharam com ele e pediram para não ter seus nomes revelados,
comentaram que o suspeito desempenhou bons serviços e não teve qualquer tipo
de incidente que o desabonasse.
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No ano seguinte, Adélio retornou mais uma vez para Santa Catarina, onde
duas ocorrências policiais foram registradas contra o homem que confessou ter
esfaqueado Bolsonaro. Uma delas foi pela invasão de um canteiro de obras, em
Itajaí, e outro em Capivari de Baixo, por furto – ele teria surrupiado um cartão de
ponto da obra em que trabalhava.
Naquele mesmo ano, ao voltar para Montes Claros, foi acusado de ter
arrombado um barracão no terreno de parentes. Segundo informações de
familiares, ele se refugiou por mais de um mês no local, chegando a brigar com o
cunhado por não ter pago a conta de luz – fato que foi registrado pela Polícia Militar
em boletim de ocorrência. Em relatos, parentes disseram que, apesar desse
desentendimento, o pedreiro não apresentava comportamento violento e vivia
praticamente recluso quando no município norte-mineiro.
O vínculo com o PSOL 5foi encerrado em 2014, pelo próprio Adélio. Há
especulações de que uma candidatura dele a deputado federal tenha sido rejeitada,
algo não confirmado pelo partido. No ano seguinte, a Justiça do Trabalho
catarinense registrou um processo em que o pedreiro ainda requer vínculo
empregatício com uma construtora por uma obra em Balneário Camboriú.
Em 5 de julho de 2018, em São Carlos, também em Santa Catarina, foi
registrada sua entrada no mesmo clube de tiro que é frequentado pelos filhos de
Bolsonaro Carlos (vereador no Rio de Janeiro) e Eduardo (deputado federal por São
Paulo). Ele teve apenas uma aula, ao lado de um instrutor. Sua última pista no
estado apareceu nas redes socais, onde foi fotografado numa manifestação contra
o presidente Michel Temer, em Florianópolis. Depois disso, Adélio foi a Juiz de Fora,
onde se hospedou numa pensão no Centro por 15 dias antes do atentado contra
Bolsonaro.
O dia 6 de setembro de 2018 poderia ter sido apenas mais um dia de
campanha presidencial do candidato Jair Messias Bolsonaro, quando este era
carregado nos braços de militantes e simpatizantes, no centro de Juiz de Fora,
cidade do estado de Minas Gerais, não fosse o fato de o candidato ter sido alvo de
uma tentativa de homicídio perpetrada pelo Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos,
filiado ao PSOL, que se utilizou de uma faca-peixeira para ferir sua vítima.
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Autuado e preso em flagrante delito, o acusado afirmou que a motivação
para o crime residiu no fato da sua total discordância com as propostas defendidas
pela vítima, já que segundo o acusado, as ideias e propostas daquela representavam
uma ameaça contra a sua vida.
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8 A VIOLENCIA VERBAL APLICADA NOS DISCURSOS POLÍTICOS DE JAIR SOBRE
OS QUILOMBOLAS E O MODO COMO INFLUENCIARAM ADÉLIO A VIR A
PRATICAR O CRIME
Na sociedade Brasileira, a violência urbana, está corriqueiramente nas
manchetes dos jornais, revistas e telejornais das emissoras. Ela é motivo de criação
de especiais destinadas a transmissão nas programações das emissoras e assola o
inconsciente coletivo de quem assiste, de tal modo é extremamente ameaçadora e
por repetidas vezes gera um sentimento profundo de insegurança. Essa evolução
progressiva é um sintoma de um processo elaborado para que a sociedade se
desintegre e de um estado de perigo coletivo.
Para a refutar devidamente essa premissa é necessário firmar a perspectiva
de que atos violentos não são um fenômeno estritamente uniforme, ou monolítico,
que se impõem a sociedade como se fosse algo que não é exterior e pode ser
entendido através de nexos de causalidade do tipo causa/efeito, como ‘‘a falta de
dinheiro gera violência’’ ou ‘‘o maior mecanismo de repressão irá acabar com a
violência’’. Muito pelo contrário, ela é multifacetada, encontrada sobre a sociedade
sobre diversas possibilidades, que tem interligação e se fortalecem.
E um ato tentado ao tentar achar respostas supérfluas e superficiais há de se
entender que esse tipo de denúncia sobre criminologia mascarada ao considerado
criminoso, tem a intenção de subsumir todos os seus vínculos com a realidade
genericamente entendida e, consequentemente, desconsiderar a existência de um
outro tipo de violência, que é a praticada em várias unidades federativas por meio
das instituições sociais e que expressa, sobremaneira, a pirâmide de dominação
classista, estratos sociais e o Estado que é a violência que se estrutura.
Justamente por ser praticada legitimamente por ações corriqueiras de
instituições por ter tradição e poderio, a naturalização dessa violência ocorre sem
que seja contestada, sob o julgamento prévio de que assim ocorrerá uma
desestruturação da ordem social propriamente dita. O que é perpetrado com o
senso comum não chega a entende-la como um ato realmente de violência, por
outro lado, na verdade é entendida como atos de incompetência de servidores
públicos com mandato de exercícios do ofício pelo qual eles foram designados, ou
por ingresso com concursos públicos promovidos pelo Estado.
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Entender a violência que se estrutura dentro de um contexto social que
é o objeto de análise dessa pesquisa, se traduz como uma elucidação, por meio
da amplitude e a desenvoltura deste processo, os meios através dos quais, o
Estado, em seus poderes tripartidos; com o Executivo, o Legislativo e Judiciário,
restringe a acessibilidade de uma boa parcela da população aos direitos que
são fundamentais e garante a possibilidade do exercício da dignidade humana,
gerando deste modo um grave processo de seleção social.
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Sob esta ótica, primeiramente o que deve ser abordado refere-se ao conceito
social destes ‘‘direitos’’ disponíveis, diferenciando-os de conceitos como o de
interesse ou uma necessidade, que mesmo dizendo sobre os mesmo temas e
militâncias, não devem com eles ser provocado uma confusão sob penalidade de
se tomar aspirações meramente individuais por algo plural, o que significa propor
uma ideologia.
Mesmo nos contextos que surgem como justiça direcionadas aos indivíduos,
os interesses e as necessidades desenvolvem e adquirem uma sensação de
conformismo nas esferas privados da existência humana, deste modo, pode ser
conflitantes entre si. Um exemplo bem interessante é o dos sem-terra que tem a
necessidade social de plantar para
5 que consigam subsistir e paralelamente tem o
interesse de desenvolver uma reforma agrária, embora não tenham ainda qual a
maneira devida de se fazer esta reforma.
Dentro desse diapasão, pertinente se faz citar, a tão aclamada Bancada
Ruralista que constitui-se como amplo grupo político que tem atuação na esfera
parlamentar com a intenção de intervenções determinantes para mudanças nos
processos regulatórios e nas decisões do poder executivo e judiciário, no que se
refere à proteção dos interesses do agronegócio e das formas de avanço do capital
no campo, comandado pelas mãos dos latifundiários e do patronato rural.
A bancada constitui-se formação de ruralistas em partidos políticos, que são
eleitos deputados estaduais e federais e passam a intervir em negociações e
formação de alianças com objetivos de intervenções nos processos de votação no
poder legislativo. Práticas apoiadas pela ação lobista, com vistas a assegurar a
ampliação do seu poder e influência no Congresso Nacional.
Os discursos do atual Presidente da República neste ano de 2019, o Jair
Messias Bolsonaro contém um conteúdo de desrespeito com intolerância e ofensas
direcionadas principalmente as minorias sócias, que são as pessoas que tem a cor
negra, especificamente em relação ao Quilombolas, as mulheres que tem cunho
ideológico Feminista, os homossexuais, simplesmente por existirem e as aquelas
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pessoas que vieram delinquir e praticaram crimes com clamor social mais latente,
como os crimes de roubo, latrocínio ou tráfico de drogas. Ironicamente, essas
declarações geram revoltas violentas verbais e não verbais daqueles que defendem
os direitos humanos e consequentemente a democracia.
Com impacto, são repetitivas as vezes que ocorrem ataques direcionados
contra aquelas pessoas que compactuam com as declarações do atual Chefe de
Estado do Brasil. A consequência dessa reciprocidade de ataques e ofensas, tanto
de pessoas que tem posicionamento político direcionado a direita e tanto das que
se posicionam politicamente com predileção a esquerda é a guerrilha verbal.
Com esse contexto de intolerância, o corre demasiadamente um estado de
polarização política, no qual ocorre uma separação que põem de um lado iguais
intrinsicamente falando e desiguais ideologicamente.
É sobremaneira com o propósito de correção das desigualdades sociais que
estão presentes através das classes sociais, e nesse sentido, digo em relação a
economia propriamente dita, é que os movimentos sindicais e estudantis, os
movimentos sociais como um todo, ganham cada vez mais importância e tem a
representação da voz da população.
Pois bem, é o falecimento social, com força em decorrência do fomento das
diferenças, como consequência da não eficácia das política pública, que ocorre a
pavimentação do autoritarismo e o fortalecimento das retomadas autoritárias que
provoca uma reanimo do projeto de tomada do poderio legitimado pelo poder
popular, o povo, por uma classe social ainda não como um todo refeita por ter
perdido prestigio reivindicatório.
Segundo Zanone (2018), em decorrência da insanidade mental de Adélio
Bispo e a extrema contradição diametral entre o posicionamento político que se
contrapõem ao do Bolsonaro, muito em voga devido ao contexto de eleição
presidencial, fez com que Adélio viesse a praticar o crime.
A intolerância não se mostra como alternativa viável e legítima para o
exercício da cidadania, mas, muito pelo contrário, contribui, negativamente, para o
avanço da democracia, na medida em que divide a sociedade, alargando as
desigualdades e o sentimento de pertencimento ao tecido social
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

430

www.conteudojuridico.com.br

Por fim, cumpre ressaltar que não se trata de defender um ideal de boa
sociedade como já apontado alhures, mas de ressaltar a importância da democracia
como espaço legítimo para o conflito, exigindo uma postura que reconheça nas
diferenças a própria condição intrínseca de humanidade e sem divisão do tecido
social de forma a impedir as investidas recorrentes totalitárias.
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Possível discernir a partir do que foi explanado até aqui, que em nenhum
regime que se proponha teoricamente democraticamente em sua plenitude, posse
se considerar discursos vexatórios, piadistas direcionadas a populações que se
veem exploradas por vulnerabilidades atreladas a baixa condição do exercício de
sua dignidade e que um sistema democrático não se pode ser desenvolvido com
reações violentas verbais ou não verbais.
Com o olhar reflexivo acerca de tudo que foi explanado nos elementos
textuais desse projeto, é cabível afirmar que o atentado direcionado ao Jair Messias
Bolsonaro é uma consequência social, de uma instabilidade política que está em
vigor atualmente no Brasil, em virtude de desigualdades sociais, de preconceitos e
de intolerâncias e que metaforicamente falando a facada em Jair simbolizou o
ferimento ao que de mais importante se reivindica, que é a democracia através da
tolerância do próximo.
5
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RESUMO: A incidência, ainda em tempos atuais, de constantes relatos da prática
de tortura demanda não só a reflexão sobre o assunto, como a busca por
mecanismos que permitam uma maior conscientização para essa já conhecida
realidade. Para tanto, pretende-se contextualizar as principais discussões
encontradas hoje sobre o tema, buscando argumentos variados em cada um dos
tópicos. Nesse cenário, analisaremos as críticas a respeito da lei 9455/97 e sua
compatibilidade com as convenções internacionais sobre a tortura. Ainda,
abordaremos a controvertida questão da relatividade da proibição da tortura em
casos extremos, sem nos deixar escapar enorme parcela de doutrinadores que
enxergam a tortura como algo institucionalmente aceito.
PALAVRAS - CHAVE: tortura, sujeito ativo, sentenças criminas, prisões,
relativização e imprescritibilidade.
ABSTRACT: The incidence, even in current times, of constant reports of the practice
of torture, demands not only the reflection on the subject, but the search for
mechanisms that allow a greater awareness for this already know reality. Therefore,
it is intended to contextualize the main discussions found today on the subject,
seeking varied arguments in each of the topics. In this scenario, we will analyze the
criticisms regarding law 9455/97 an its compatibility with the international
conventions on torture. We will also address the controversial issue of the relativity
of the prohibition of torture in extreme cases, without letting us escape an
enormous amount of doctrinaires who see torture as something institutionally
accepted,
KEYWORDS: Torture, defendant, criminal sentences, prisons, relativization,
imprescriptibility.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Breve análise legal da tortura e sua criminalização no
Brasil: o sujeito ativo e proporcionalidade da pena abstratamente cominada. 2. A
justiça criminal e a tortura: audiências de custódia, sentenças proferidas e a questão
das prisões – ADPF n. 347. 3. Da ticking bomb scenario theory e a permissão da
tortura pelo mundo. 4. Da imprescritibilidade do crime de tortura. Considerações
Finais. Referências Bibliográficas.
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INTRODUÇÃO
A tortura caminha pari passu com a humanidade. Presente desde a
antiguidade- inclusive em passagens bíblicas[1]-, sua prática alcança o apogeu nas
Inquisições e Guerras Mundiais, sendo não raramente instrumento do direito penal
(a pena cruel) e processual penal (a obtenção da prova – confissão).
A história nacional não é exceção:
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A tortura é comum em nosso país desde sempre. Essa prática
nefanda, verdadeira herança maldita, trazida pelos
portugueses “educados” nos métodos da dita sagrada
Inquisição, permanece até hoje, passando por Colônia,
Império, Independência, República, ditaduras e imperfeitos
Estados de Direito, com governos de todos os tipos. Os
indígenas, os hereges ou infiéis, os negros escravos e
descendentes, os vadios, os marginais de toda a sorte, os
internos nos manicômios, os subversivos e opositores
políticos, os presos ditos comuns, os pobres em geral... todos
potencialmente
vítimas de dos abusos e da violência
5
extremada[2]
De todo o modo, após os horrores da Segunda Guerra Mundial e dos
regimes ditatoriais ao redor do mundo, o direito internacional – aí incluído o Brasil
- passa a coibir e reprimir prática da tortura através de Convenções Internacionais
com reflexo em legislações locais, sendo o ordenamento jurídico nacional o objeto
primeiro do nosso estudo.
Mas a discussão contemporânea sobre o tema não se esgota na mera
análise de normas. Para uma primeira corrente de pensadores, a proibição legal da
tortura resta inerte no campo prático, sendo considerada não só institucionalmente
aceita, como parte integrante dos atuais regimes democráticos[3]. Ainda,
amparados em pesquisas realizadas no campo do direito penal, tecem severas
críticas às instituições nacionais – da polícia ao judiciário – pela forma como as
investigações e os consequentes processos de tortura são conduzidos.
No entanto, paradoxalmente, outra discussão doutrinária ganha maior
destaque nos dias atuais. A partir do ataque terrorista em 11 de setembro nos
Estados Unidos da América e do caso Wolfgang Daschner na Alemanha, a teoria
da ticking bomb scenario possui gama infindável de abordagens teóricas. Em suma,
apresenta-se o caso em que um terrorista preso tem conhecimento acerca da
localização de uma bomba prestes a explodir em determinada cidade, com
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possibilidade de vitimizar um número alto de cidadãos. Nesse cenário, seria
permitido aos agentes estatais o uso da tortura? Dito de outro modo, a proibição
da tortura é absoluta nos dias atuais, ou em casos excepcionais estaríamos diante
de uma excludente de ilicitude? E qual delas seria: estado de necessidade, legitima
defesa de terceiros ou algum outro instrumento legal?
Por fim, traremos à baila a discussão imprescindível acerca da
imprescritibilidade - ou não - do crime de tortura e seu marco legal. O deslinde da
questão passa também pela decisão do caso Vladimir Herzog X Brasil pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, bem como pelo julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 153 em 2010, convalidando a lei de
Anistia concedida aos crimes praticados durante o período da ditadura militar.
Como de fácil percepção, cada um dos temas elencados apresenta
considerável complexidade, sendo objeto de teses acadêmicas ao redor do mundo.
Assim, para as parcas linhas deste estudo, a opção é pontuar os principais
argumentos de cada ponto, buscando uma visão global e de fácil identificação das
discussões atuais sobre a tortura.
É o que se passa a demonstrar.
1-) BREVE ANÁLISE LEGAL DA TORTURA E SUA CRIMINALIZAÇÃO NO BRASIL:
O SUJEITO ATIVO E PROPRORCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE
COMINADA
A Constituição Federal de 1988, embora não a primeira[4], traz em seu bojo
a proibição da prática e o denominado mandado de criminalização referente à
tortura, dispondo que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel
ou degradante[5]”, e ainda “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura”[6].
Não obstante, no plano internacional tal proibição já era encontrada em
três principais diplomas, todos ratificados pelo Brasil: a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948[7], a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, de 1984 e Convenção Interamericana
para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985[8].
Destaca-se, nesse ponto, o conceito de tortura abarcado pela Convenção
de 1984:
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Art. 1: “[...] qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos
agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a
uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa,
informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou
uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter
cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação
de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos
são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa
no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou
com o seu consentimento ou aquiescência.”
De toda a forma, para além da discussão acerca da posição de tais
Convenções no ordenamento jurídico nacional[9], o vazio do mandamento
constitucional só veio a ser preenchido no ano de 1997, após a edição da lei 9455.
Como usual em nosso país, as discussões parlamentares só avançaram após notícia
de grande impacto nacional, o caso da Favela Naval[10].
Vale ressaltar que, antes da lei 9.455/97, o Estatuto da Criança e do
Adolescente[11], de 1989, criminalizava
a prática de tortura contra crianças,
5
enquanto a lei dos Crimes Hediondos[12], do mesmo ano, proibia o indulto, a graça
e anistia aos acusados de tal prática. No entanto, nenhum dos dois diplomas
responderia, afinal, o que se entenderia por tortura, cabendo ao inicial artigo da lei,
com oito anos de atraso, assim o fazer:
Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação,
declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; b)
para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em
razão de discriminação racial ou religiosa; II - submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego
de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de
caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. § 1º
Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou
sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental,
por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não
resultante de medida legal.
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Sobre o diploma normativo, além da crítica acerca de um tipo penal tido
por aberto[13], duas situações específicas ganham maior atenção doutrinária. A
primeira delas é relacionada ao sujeito ativo, já que, ao contrário dos já citados
diplomas internacionais que enunciavam a tortura como crime próprio de
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas (art. 1,
Convenção de 1984), o legislador nacional tornou o crime comum, podendo ser
praticado por qualquer pessoa[14]. Tal novidade não agradou parte da doutrina,
enxergando um certo “desvio de finalidade” da lei:
Para Shecaira, assim como para Franco e Burihan, melhor seria
que o crime de tortura houvesse sido classificado como crime
próprio e não como crime comum. Isso evitaria que casos
como violência doméstica ou de vingança viessem a serem
considerados crimes de tortura, havendo outros tipos penais
para a punição de tais crimes. Conforme Maria José Rodrigues
Mesa, quando se equipara o crime de tortura a um crime
cometido por um particular, a consequência disso é diluir e
relativizar de fato a responsabilidade do Estado no crime de
tortura. Conforme a autora, a definição de tortura como crime
cometido por agentes de estado tem uma fundamentação
histórica, o Estado sempre foi o maior responsável por este
delito[15].
Em outro aspecto, a pena cominada em abstrato para a tortura também é
alvo de questionamentos por ser idêntica a prevista para o delito de furto
qualificado. Assim, para os críticos, o legislador teria equiparado o bem jurídico
patrimônio à dignidade da pessoa humana, fim ultimo da criminalização da tortura.
Veja:
A pena é a mesma do furto qualificado, e menor que a do
furto de veículo automotor (art. 155, § 5, CP), o que, a nosso
ver, revela tremenda inversão de valores pelo legislador, que
parece atribuir maior desvalor à lesão ao patrimônio (em
especial os veículos automotores – privilégio de pequena
parcela da sociedade) que à afronta à dignidade da pessoa
humana, prevista como fundamento constitucional do Estado
Brasileiro[16].
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Seja como for, não obstante as críticas apontadas, a lei permanece em vigor
tal como foi editada, restando saber seu resultado no plano da eficácia, tema do
próximo item.
2-) A JUSTIÇA CRIMINAL E A TORTURA: AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA,
SENTENÇAS PROFERIDAS E A QUESTÃO DAS PRISÕES – ADPF N.347
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Se por um lado parece inconteste classificar a tortura como uma das mais
severas formas de afronta à dignidade da pessoa humana, por outro, é frequente a
afirmação de que tal delito é institucionalmente aceito em nossa sociedade. Em
geral, os adeptos de tal pensamento apontam, com base em pesquisas presenciais,
uma “ineficácia proposital” dos autores do Poder Judiciário, o que auxiliaria na
quase inexistência de processos com desfecho condenatório.
Uma das pesquisas frequentemente utilizada é a confeccionada pela
Conectas Direitos Humanos, em 2015[17], a partir da observação presencial em
audiências de custódia realizadas no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.
Nesse sentido, sabe-se que a ordem processual penal sofreu profunda
reformulação com o advento de tais audiências, momento em que a pessoa presa
é posta perante um juiz que, para
5 além de decidir sobre a decretação ou não da
prisão provisória, deve verificar o procedimento adotado pelos agentes estatais
responsáveis pela detenção do individuo.
Nesse ponto, a própria Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de
Justiça estabelece que:
Assim, recomenda-se à autoridade judicial atenção às
condições de apresentação da pessoa mantida sob custódia a
fim de averiguar a prática de tortura ou tratamento cruel,
desumano ou degradante considerando duas premissas: I. a
prática da tortura constitui grave violação ao direito da pessoa
custodiada; II. a pessoa custodiada deve ser informada que a
tortura é ilegal e injustificada, independentemente da
acusação ou da condição de culpada de algum delito a si “
No entanto, a mencionada pesquisa aponta que dos 393 (trezentos e
noventa três) casos de tortura avaliados pelos observadores, em apenas 34 (trinta e
quatro) houve o registro formal da agressão, com uma única voz de prisão dada
pelo Delegado responsável. Ainda, dos 156 (cento e cinquenta e seis) casos em que
foi possível obter a finalidade da agressão sofrida, mais da metade (53%) tinham
como intuito obter a confissão, sendo os policiais militares imensa maioria dos
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agressores (75%). Por fim, não houve êxito na obtenção de condenações por tais
práticas.
Para além dos números apresentados, chama atenção a crítica às
instituições jurídicas presentes no ato. Para os pesquisadores, juízes, promotores de
justiça e defensores públicos acabam por naturalizar os atos característicos de
tortura com uma tímida atuação quando deparados com tais narrativas, refletindo
no preso-vítima, para quem “tomar algumas porradas” quando preso é algo
normal[18].
Na sequência processual – e não cronológica- outra pesquisa de
repercussão foi a realizada por Maria Gorete Marques de Jesus, na qual avalia
sentenças referentes a processos sobre tortura, também no Fórum Criminal da Barra
Funda, estabelecendo diversas conclusões, dentre as quais:
Ao analisar o desfecho processual de cada um dos réus, temos
que, entre os 181 agentes do Estado acusados por crime de
tortura, 127 foram absolvidos, 33 foram condenados por
crime de tortura e 21 por outro crime. Dos doze civis
acusados, três foram absolvidos seis foram condenados por
outro tipo penal, ou seja, metade dos casos resultou em
condenação dos acusados. Ou seja, a lei 9455/97 tem sido
utilizada mais para condenar pessoas comuns do que para
punir agentes do Estado. Ao analisar processos
qualitativamente, percebemos que existe uma nítida diferença
entre julgamentos dos casos em que figuram como réus
pessoas comuns daqueles em que o acusado são agentes do
Estado. Nos primeiros casos, o centro do julgamento é o
agressor, sua fala é colocada em questionamento a todo
momento. Em contrapartida, nos casos envolvendo os
agentes do Estado, o enfoque do julgamento não é o
agressor, mas na vítima. A condição da vítima, geralmente
pessoa presa, a coloca no centro do julgamento. Não é mais
o crime de tortura que é julgado, mas a própria vítima[19].
No que concerne ao alto número de absolvições, em uma abordagem mais
ligada à técnica processual, parece haver certo consenso acerca da dificuldade
probatória relacionada ao crime de tortura, como bem pontua Nucci[20]:
É inequívoco que a colheita de provas, em casos de tortura,
mormente quando esta se passa em pleno recinto controlado
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pelo Estado, é tarefa intrincada e complexa. As provas jamais
serão abundantes, pois o que se faz, como regra, é realizado
sob o mais absoluto sigilo, longe das vistas de testemunhas.
Se há tortura, presentes estão apenas os próprios agentes do
delito. Por isso não havendo confissão – o que seria deveras
raro - é preciso contrastar e confrontar provas, em especial,
laudos e explicações dos responsáveis pela prisão da pessoa
submetida a tortura
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Por fim, o mais forte argumento daqueles que defendem a
institucionalização da tortura em nosso país parece vir da análise do sistema
carcerário. Conforme amplamente divulgado[21], as prisões estão superlotadas,
havendo um estrondoso déficit de vagas. Não bastasse, a ausência de condições
mínimas de higiene e salubridade é fato público e notório.
Nesse aspecto, interessante trazer à baila decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, na ADPF 347, declarando o estado de coisas inconstitucional em
nosso país, tendo em vista a realidade fática calamitosa de nossas penitenciárias.
Em que pese não classificar expressamente a situação apresentada como tortura
(embora haja vinte e cinco menções
ao crime durante o acórdão), se extrai do texto
5
passagens como a trazida pela Ministra Carmen Lucia:
Também é preciso levar em consideração que há diferenças
entre as penitenciárias; algumas com situação de atrocidade não vou nem dizer de perversidade. A gente sai de lá, ao
visitar, literalmente doente, tais as coisas que a gente vê. Quer
dizer, não cabe mesmo o número de presos nos locais
designados para constrição de liberdade, e o Ministro Marco
Aurélio deu exemplo: um terço fica deitado, enquanto dois
terços dos presos ficam de pé para dormir, num rodízio que
nem a animais se aplica... Lembrei-me, Ministro Marco
Aurélio, quando Vossa Excelência votava, do célebre habeas
de Sobral Pinto, que pedia que se aplicasse a Lei de Proteção
aos Animais às pessoas que estavam sendo torturadas e que
não recebiam tratamento sequer igual ao dos animais. Daqui
a pouco, aparecerá outro Sobral Pinto que virá aqui para pedir
isso, que é o que precisamos vencer e que esse estado de
coisas inconstitucional nos faz lembrar.
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Em suma, aqueles que defendem a institucionalização da tortura parecem
o fazer com argumentos sólidos, devendo ao menos servir de alerta para que o
enfrentamento deixe de ser, se o caso, apenas mais uma figura retórica penal.
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3-) DA TICKING BOMB SCENARIO THEORY E A PERMISSÃO DA TORTURA
PELO MUNDO.
Há uma bomba prestes a explodir no centro de uma grande cidade. Um
terrorista é preso e se recusa a falar sobre a localização do explosivo. Nesse caso,
chamado de ticking bomb scenario theory, estariam os agentes do estado
autorizados a torturar o preso para obter informações, sobretudo pela enorme
quantidade de pessoas que salvariam? Como consequência, a proibição da tortura
encontra exceções?
Embora pareça uma situação extrema no Brasil, tal cenário é motivo de
inúmeras discussões ao redor do mundo, repercutindo em políticas públicas e
decisões judiciais, havendo certo apelo popular pela permissividade da tortura em
tais ocasiões[22]. Ademais, como bem pondera Luis Greco “apesar de um tanto
raras, tais hipóteses são de enorme relevância teórica, porque só elas oferecem ao
defensor da proibição absoluta a oportunidade de testar a firmeza de sua
convicção”[23].
Seja como for, a teoria, incialmente trazida no livro Les Centurions[24],
ganha magnitude prática após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos
da América e após o caso Wolfgang Daschner, na Alemanha. Sobre o primeiro país
citado, melhor narra Daniza Maria Haye Biazevic:
Nos Estados Unidos da América, até os fatídicos atentados ao
World Trade Center, no ano de 2001, a prática da tortura
parecia confinada aos porões das prisões. Mas, com a queda
das torres gêmeas, a tortura ganhou status de doutrina de
segurança, abertamente defendida em nome de sua suposta
eficiência como arma de guerra contra o terrorismo. Donald
Rumsfeld, secretário de Defesa dos EUA, assinou em
novembro de 2002 um memorando endossando o emprego
de quatorze técnicas de interrogatório nos suspeitos de
terrorismo detidos em Guantánamo, só tendo sido tal
documento revogado após forte reação de grupos defensores
dos direitos humanos. Tal revogação, obviamente, não
representa mudança de opinião, já que muitas provas de
tormentos em prisioneiros em têm vindo à tona[25].
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Por seu turno, o caso alemão apresenta traços de singularidade e
ambivalência vez que, de uma só vez, foi aceito um processo criminal que se iniciou
através de uma confissão obtida assumidamente através de tortura, mas se puniu
os torturadores, com expressa menção da existência de uma absoluta proibição de
tal prática. Explica-se
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Em 2002, o filho de onze anos de um executivo de um banco alemão foi
sequestrado, sendo pago um milhão de euros para sua libertação, o que não
ocorreu. No curso da investigação, a polícia prendeu o estudante Magnus Gaefgen,
que se recusava a informar se o menino ainda estava vivo e o local onde poderia
ser encontrado. Diante de tal fato, Wolfgang Daschner, oficial de polícia que
liderava a investigação, autorizou os funcionários a extrair informações de Gaefgen
por meio de imposição de dor, sob supervisão médica e aviso prévio. A ameaça de
tal procedimento já foi suficiente para Gaefgen confessar a morte do menino.
Instado, o Tribunal de Frankfurt condenou Gaefgen por rapto e assassinato
a prisão perpetua. De mais valia, a confissão obtida mediante tortura foi retirada
dos autos, mas os elementos obtidos através dela não, sendo valorados como
provas. Por sua vez, o oficial Dascnher e o policial que cumpriu sua ordem foram
também condenados a suspensão
5 e pena de multa, embora tenham alegado estado
de necessidade e legitima defesa de terceiros.
Submetido o caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte
entendeu que as ameaças imediatas e deliberadamente de maus tratos causaram
pavor físico e mental considerável a Gaefgen. Assim, nem mesmo o fato
reconhecido dos policias terem agido para salvar uma criança justificaria tal
proceder, não havendo exceção possível. Por 11 (onze) x 06 (seis), foi decidido que
o reclamante poderia reivindicar ser vítima de violação ao artigo 3° da convenção
de 1984[26].
No entanto, na esfera processual, pelo mesmo placar, a Corte entendeu
válida a condenação do torturado, vez que teria confessado em juízo em plenitude
de defesa, já informado da exclusão processual da confissão em solo policial, sob
tortura. Paradoxal, assim, a decisão da Corte.
Por sua vez, ainda em solo estrangeiro, também digna de nota a situação
jurídica de Israel. Por lá, após décadas de sabida utilização, a tortura foi elevada a
patamar legal em 1987, após o governo aprovar relatório apresentado pela
chamada Comissão Landau, chefiada por Moshe Landau, ex-presidente do Supremo
Tribunal de Justiça. Neste escrito, afirmava-se que 50 % dos interrogatórios
conduzidos pelo Serviço de Segurança Geral (SSG) levavam a instauração e
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processo criminal, e a maioria dos casos resultou em condenações com base em
confissões no Tribunal. Na visão da Comissão, então, a utilização de algum tipo de
pressão física em interrogatórios era inevitável[27].
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Ainda:
A Comissão Landau recomendou que o SSG fosse autorizado
a fazer uso de pressão psicológica e de pressão física
moderada nos seus interrogatórios de detentos de segurança.
A Comissão baseou-se no conceito de “mal menor” para
afirmar que a “tortura propriamente (...) talvez fosse justificada
para descobrir uma bomba que estivesse prestes a explodir
em um edifício cheio de gente”. Apesar de o relatório afirmar
que “a pressão não deve alcançar o nível de tortura física ou
maus tratos do suspeito, nem ofender tão gravemente a sua
honra a ponto de tirar-lhe a dignidade humana, a imagem da
“bomba relógio” foi usada repetidamente pelas autoridades
israelenses para justificar o uso dos métodos que constituíram
tortura[28]”
Apenas em 1999, o Superior Tribunal de Justiça de Israel afirmou que
métodos de interrogatório deveriam ser razoáveis, necessariamente livre de tortura
ou outro meio de tratamento cruel. Em tal julgamento, foram considerados não
razoáveis métodos como a sacudida, posição de cócoras, privação de sono, entre
outros.
No entanto, não houve o completo “fechamento da porta” para a prática
da tortura. Isso porque, no mesmo julgamento, o Tribunal Israelense decidiu que
“se fosse necessário usar métodos de interrogatório proibidos com a intenção de
salvar vidas, os investigadores do SSG poderiam utilizar-se da defesa da
necessidade” [29].
Sem qualquer dificuldade dogmática e a partir dos exemplos estrangeiros,
aqueles favoráveis a relativização da proibição da tortura enxergam sua permissão
jurídica nas chamadas excludentes de ilicitude, mais precisamente no estado de
necessidade e na legítima defesa de terceiros, ambas previstas no Código Penal
brasileiro, nos artigos 23 e seguintes. Há ainda aqueles, como o Professor de
Harvard Alan Dershowitz, para quem em casos extremos a tortura pode ser utilizada
desde que autorizada judicialmente, através dos chamados mandados de
tortura[30].
442

www.conteudojuridico.com.br

Porém, como de fácil imaginação, forte corrente contrária surge. Dentre
diversos argumentos invocados - como a não comprovação da eficácia dos
métodos torturantes e a infinidade do utilitarismo[31] utilizado- duas lições
merecem ser transcritas.
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A primeira delas, de Yuval Ginbar, traz a noção de um absolutismo mínimo
necessário na luta contra o terrorismo. Para o autor, nem todo meio é justificável
pelos fins perseguidos, devenho haver um mínimo de condutas proibidas em todo
e qualquer ambiente, no caso a tortura. Em outras palavras:
Embora tenha se tornado moda em alguns círculos no
momento em que escrevo este artigo, quando a desastrosa
resposta dos Estados Unidos às atrocidades de 11 de
setembro, acho absurdo comparar a moralidade de terroristas
como Mohammed à dos Estados Unidos. No entanto, ao
optar pela tortura, os Estados Unidos, Israel e outros Estados
rejeitaram o ponto de vista moral do absolutismo (mínimo)
sobre quais meios são legítimos na luta contra o terrorismo:
se a lei que proíbe a tortura tem exceções, também deve haver
exceções a5 “qualquer lei” que restrinja o comportamento
humano (pelo menos em pequena escala) Isto porque, como
já foi apontado, não há ato pior que a tortura. A menos que
possamos garantir que certas leis – aquelas que proíbem
alguns dos erros humanos mais fundamentais ou que
protegem direitos humanos básicos não tenham nenhuma
exceção, nem em teoria nem na prática, estaremos adotando,
daqui por diante, a moralidade terrorista de que os fins
justificam os meios[32].
Por seu turno, Luis Greco também conclui pela proibição absoluta da
prática da tortura, embora trilhe diverso caminho. Para tanto, expõe com clareza
peculiar que toda a exceção tem por trás uma regra, que tem sua existência voltada
exatamente para a exceção, e não para normalidade[33]. Assim, caso aceitemos a
prática da tortura na excepcional situação do homem bomba, duas regras
passariam então a ser adotadas: a dignidade humana é algo que se pode perder
por conta de um mau comportamento prévio (terrorista) e a dignidade humana é
algo que apenas se tem de respeitar na medida que o custo desse respeito não
ultrapasse um determinado limite (numero de vidas). Para o autor, então, tais regras
são inadmissíveis em um estado de direito:
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A regra vive unicamente da exceção: na discussão sobre os
casos da bomba relógio, não se trata do nosso
comportamento hipotético numa situação imaginária, que
oxalá nunca venha a ocorrer, mas sim de nosso
comportamento presente – isto é, de nossa renúncia a tortura
e de nossa condenação a esta prática. Propor uma exceção à
regra da proibição de torturar significa que recusamos esta
prática não porque ela lesiona a dignidade de um ser humano,
e sim porque ele ainda não se comportou mal, ou porque não
temos ainda nenhum interesse suficientemente forte em
torturar essa pessoa. Para o Estado de Direito, o que deve
importar é a dignidade.
Em suma, apesar das proveitosas e substanciais discussões doutrinárias, o
cotidiano realista tem revelado a aceitação, em alguns países, da prática da tortura
em situações excepcionais como a aqui exposta, a tornando juridicamente aceita
através das excludentes de ilicitude do estado de necessidade e da legitima defesa
de terceiros, contando com o imprescindível apoio popular.
4- DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE TORTURA
No Brasil, a Constituição Federal elencou aqueles crimes impassíveis de
prescrição[34], dentre os quais não se encontra a tortura. No entanto, o Estatuto de
Roma, já incorporado ao nosso ordenamento[35], criou o Tribunal Penal
Internacional, elencando os delitos cujo julgamento será de sua competência, entre
os quais a tortura, vez que crime contra humanidade.[36]. Ainda, consta no art. 29
do Estatuto que “os crimes da competência do Tribunal não prescrevem”.
Assim, tendo em vista a já mencionada decisão do Supremo Tribunal
Federal no RE 466343, bem como o disposto no art. 5° §4 da Constituição
Federal[37], a celeuma em torno da imprescritibilidade da tortura ganha ares
inconciliáveis. Em suma, a grade questão é: pode haver novas hipóteses de crimes
imprescritíveis fora do contexto constitucional? Seria a tortura um deles?
Para parte dos juristas, a prescrição dos fatos delituosos é direito subjetivo
individual de natureza constitucional, não podendo ser objeto sequer de emenda
constitucional, que dirá ser subtraído por normas infraconstitucionais, como o
Estatuto de Roma. Por todos, Fernando Capez:
A Constituição consagrou a regra da prescritibilidade como
direito individual do agente. Assim é direito público subjetivo
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de índole constitucional de todo o acusado o direito à
prescrição do crime ou contravenção penal praticada. Tal
interpretação pode ser extraída do simples fato de o texto
magno ter estabelecido expressamente quais são os casos
excepcionais em que não ocorrerá a prescrição. Como se trata
de direito individual, as hipóteses de imprescritibilidade não
poderão ser ampliadas, nem mesmo por meio de emenda
constitucional, por se tratar de clausula pétrea[38].
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Ainda, há quem argumente que sendo a prescrição norma de caráter
material, a legalidade estrita impediria normas não advindas exclusivamente do
parlamento nacional. Nesse sentido voto do Ministro Celso de Mello na ADPF 153,
relacionada a lei de anistia dos crimes praticados durante a ditadura.
“Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento
positivo (CF, art. 5º, XXXIX), também encontra expresso
reconhecimento na Convenção Americana de Direitos
Humanos (artigo 9º) e no Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos (Artigo 15), que representam atos de direito
internacional
5 público a que o Brasil efetivamente aderiu. O
que se mostra constitucionalmente relevante, no entanto,
como adverte a doutrina... é que, “no âmbito do Direito Penal
incriminador, o que vale é o princípio da reserva legal, ou seja,
só o Parlamento, exclusivamente, pode aprovar crimes e
penas. Dentre as garantias que emanam do princípio da
legalidade, acham-se a reserva legal (só o Parlamento pode
legislar sobre o Direito Penal incriminador) e a anterioridade
(´lex populi´e ´lex praevia´, respectivamente). Lei não aprovada
pelo Parlamento não é válida (...)” (grifei). Não se pode
também desconhecer, considerado o princípio constitucional
da reserva absoluta de lei formal, que o tema da prescrição
subsume-se ao âmbito das normas de direito material, de
natureza
eminentemente
penal,
regendo-se,
em
consequência, pelo postulado da reserva de Parlamento,
como adverte autorizado magistério doutrinário...Isso
significa, portanto, que somente lei interna (e não
convenção internacional, muito menos aquela sequer
subscrita
pelo
Brasil)
pode
qualificar-se,
constitucionalmente, como única fonte formal direta,
legitimadora da regulação normativa concernente à
prescritibilidade ou à imprescritibilidade da pretensão
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estatal de punir, ressalvadas, por óbvio, cláusulas
constitucionais em sentido diverso, como aquelas
inscritas nos incisos XLII e XLIV do art. 5º de nossa Lei
Fundamental”( g.n).
No entanto, forte corrente contrária é encabeçada por Christiano Jorge dos
Santos que, em completa obra sobre o tema, conclui ser a imprescritibilidade um
direito da vítima dos crimes mencionados pelo texto constitucional, e não direito
individual de réus em outros tantos delitos excluídos pela Carta Magna. Veja:
Ou seja, na hipótese do inciso XLI, o constituinte quis explicitar
o direito do discriminado que sofre um ataque a direito
fundamental, impossibilitando a exclusão de tal direito. Não
pretendeu, todavia, criar um direito individual àqueles que
atentam contra outras espécies de direitos, provocando
discriminações de distintas espécies. Consequentemente, ao
gerar uma norma específica de imprescritibilidade no caso de
racismo, criou o legislador uma maior proteção às vítimas de
crimes raciais, sem que, com isso gerasse direitos aos
infratores das demais normas penais, nem tampouco uma
impossibilidade de ampliação de rol dos crimes
imprescritíveis. Essa ultima conclusão extrai-se de outro
raciocínio: o direito individual previsto na norma
constitucional em tela (art 5, XLII) é das vítimas de racismo e
não dos autores de todos os crimes (que não o de racismo).
Por conseguinte, afirma-se a inexistência do direito
individual[39].
Portanto, por não ser direto individual do réu, o autor defende a
possibilidade de incorporação de outras hipóteses de imprescritibilidade inclusive
por normas infraconstitucionais, exemplificando com o próprio Estatuto de
Roma[40]. Faz, no entanto, importante ressalva:
Primeiramente, vale saudar a adoção do princípio da
legalidade e da irretroatividade de suas normas, corrigindose, portanto, os mais criticados dos aspectos das regras do
Tribunal de Nuremberg (arts. 11 e 24). Vale dizer, somente
para os crimes praticados a partir da entrada em vigor do
Estatuto (1º de julho de 2002) valem as previsões penais, ou
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seja, as condutas tipificadas e também a regra da
imprescritibilidade[41].
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Mas não é esse o entendimento sedimentado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos no caso Wladimir Herzog x Brasil, em 2018 - cuja reflexão sobre
o mérito não é objeto do presente estudo, lembre-se. Em tal julgamento, a Corte
rechaçou o argumento trazido pelo Estado brasileiro acerca da prescrição dos fatos
criminosos ocorridos em 1975, entre os quais a tortura, por já haver normas
consuetudinárias a tal respeito. Veja:.
Nesse sentido, a Corte considerou necessário analisar,
primeiramente, se os fatos constituíam um crime contra a
humanidade, como alegaram os representantes. Para isso,
recorreu a diversas fontes de Direito Internacional e Direito
Comparado, que a permitiram identificar que, no momento
dos fatos relevantes do caso (25 de outubro de 1975), a
proibição da tortura e dos crimes de lesa-humanidade haviam
alcançado o status de normas imperativas de Direito
Internacional (jus cogens). A Corte também entendeu que,
naquele 5momento, a imprescritibilidade dos crimes
mencionados era uma norma consuetudinária firmemente
estabelecida. Em outras palavras, ambas eram normas
vinculantes para o Estado brasileiro no momento dos fatos,
independentemente da configuração de sua legislação
interna.[42]
Evidencia-se, portanto, a distância entre as correntes expostas. Da
possibilidade da prescrição à imprescritibilidade por costumes internacionais à
época demonstram, sem dúvida, o desacordo a tal respeito, sendo prudente
aguardar maior numero de decisões da justiça nacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a Segunda Guerra Mundial e períodos ditatoriais que a seguiram - em
especial na América Latina -, houve notória robustez do arcabouço jurídico a
respeito da tortura, fazendo com que a discussão a seu respeito passasse a trilhar
caminhos orientados pela ciência do Direito.
No entanto, parece inconteste que para além da questão dogmática penal
sobre o crime de tortura, há questionamentos de ordem moral, filosófica e
sociológica envolvidos em cada tema aqui trazido. Assim, se é importante definir
que qualquer pessoa pode cometer o delito de tortura no Brasil, parece ainda mais
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crucial a discussão se tal “alargamento” do sujeito ativo busca na verdade mascarar
a atividade dos agentes estatais, foco principal dos diplomas convencionais.
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Na mesma linha de raciocínio, a pena cominada pela lei brasileira para o
delito de tortura e o consequente lapso prescricional revelam, para além de um
embate entre direito nacional e internacional, a necessidade emergencial de análise
das escolhas do legislador acerca dos bens jurídicos protegidos, afinal, furto e
tortura possuem o mesmo tratamento normativo, como exposto.
Ainda, e parece fácil constatar, a Teoria do Homem Bomba vai muito além
do acontecimento narrado, trazendo, em verdade, a discussão sobre a possibilidade
legalmente autorizada do uso da tortura, algo com considerável apoio popular.
Nesse passo, são robustos os argumentos favoráveis, não devendo ser descartados
apenas pela improbabilidade fática da situação exposta.
Com ainda mais razão, urge debater o motivo do baixo numero de
processos e condenações de tortura, além da ausência de “animo investigativo”,
apontados pelas pesquisas colacionadas. Seríamos nós tolerantes com certas
atitudes quando praticadas contra certas pessoas? A questão dos presídios
nacionais, inconstitucionais por definição do Supremo Tribunal Federal, parece ser
esclarecedora.
Em suma, todas as questões apresentadas desembocam em um único e não
enfrentado questionamento: a humanidade é capaz de conviver sem torturar?
Que prossigam os debates!..., sem nos esquecermos da célebre frase de Ruy
Barbosa: “crescer é a altíssima lei dos seres, e a humanidade se engrandece pelo
tempo na história, com uma condição – que não se esqueça o passado, para que
não despreze o futuro[43]”.
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https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacaointernacional/editais-2018-1/Resumo_Caso_Herzog.pdf., Acesso em 01-07-2019.
[43] MATOS, Miguel. Migalhas de Ruy Barbosa – vol. I – 1 ed. – São Paulo: Migalhas,
2010, p. 38.
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RESUMO: O presente artigo tem como objeto o estudo do direito real de habitação
no direito sucessório. Seu objetivo é analisar se há igualdades ou não no direito real
de habitação entre cônjuge e companheiro sobreviventes. Foi abordado os aspectos
da sucessão, definição de sucessão e herança, modalidades de sucessão, aceitação
e renúncia da herança bem como indignidade e deserdação, destacou-se os
regimes matrimoniais de bens, os aspectos dos direitos reais e direito real de
habitação, após tratou-se especificadamente do direito real de habitação do
cônjuge e companheiro sobreviventes. Para a elaboração deste artigo foi utilizado
o método indutivo juntamente com as técnicas do referendo, da categoria, dos
conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica. Ao final, observou-se a evolução
do direito real de habitação do cônjuge e companheiro sobreviventes, posto que
inicialmente era concedido somente aos casados na comunhão universal de bens
enquanto perdurasse a viuvez, nada dispondo acerca da união estável, até que a Lei
9.278/96 regulamentou o tema 5para os conviventes, conferindo-lhes o direito real
de habitação enquanto não contraíssem novo casamento ou união estável,
atualmente, referido direito é conferido igualmente a todos de forma vitalícia
independentemente do regime matrimonial de bens, podendo contraírem novo
casamento ou união estável.
Palavras-chaves: Direito Real de Habitação. Cônjuge. Companheiro. Sucessão.
ABSTRACT: The purpose of this article is to study the real right of housing in
succession law. Your goal is to analyze whether there are equalities or not in the
real housing right between surviving spouse and companion. It was approached the
aspects of succession, definition of succession and inheritance, modalities of
succession, acceptance and renunciation of inheritance as well as indignity and
deserdation, stood out the matrimonial property regimes, the aspects of real rights
and real right of Housing, after it was specifically the actual housing right of the
surviving spouse and companion. The inductive method was used to elaborate this
article, along with the techniques of the referendum, category, operational concepts
and bibliographic research. At the end, it was observed the evolution of the real
housing right of the surviving spouse and companion, since it was initially granted
only to the married in the universal communion of goods while it lasted the
widowing, nothing about the stable union, until That the law 9.278/96 regulated the
theme for the convivents, conferring to them the real right of housing while not
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contracting new marriage or stable union, currently mentioned right is also
conferred to everyone in a lifetime regardless of the Matrimonial property regime,
and may contract a new marriage or a stable union.
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SUMÁRIO: Resumo; Introdução; 1. Aspectos Gerais Acerca da Sucessão; 1.1
Conceito de Sucessão; 1.2 Conceito de Herança; 1.3 Da Sucessão à Título Universal
e Singular; 1.4 Da Sucessão Legítima e Testamentária; 1.5 Da Aceitação e Renúncia
da Herança; 1.6 Da Indignidade e Deserdação; 2. Dos Regimes Matrimoniais de
Bens; 2.1 Comunhão Parcial de Bens; 2.2 Comunhão Universal de Bens; 2.3
Participação Final nos Aquestos; 2.4 Separação de Bens (Convencional e
Obrigatória); 3. Do Direito Real de Habitação; 3.1 Aspectos Gerais Acerca dos
Direitos Reais; 3.2 Aspectos Gerais acerca do Direito Real de Habitação; 3.3 Direito
Real de Habitação do Cônjuge Sobrevivente; 3.4 Direito Real de Habitação do
Companheiro Sobrevivente; Considerações Finais; Referência Bibliográficas.
INTRODUÇÃO
O presente artigo científico tem por objeto o estudo do direito real de
habitação no direito sucessório, e seu objetivo é analisar se há igualdades ou não
no direito real de habitação entre cônjuge e companheiro sobreviventes.
Foi abordado os aspectos gerais do direito sucessório, destacando que a
sucessão, é a transferência da herança para os herdeiros legítimos e/ou
testamentários, que a herança não compreende apenas os bens, mas também as
dívidas e os demais encargos que o autor da herança houver deixado além de
diferenciar a sucessão testamentária e legítima, a primeira que advém do
testamento e a segunda com base na Lei, mediante a ordem de vocação hereditária,
bem como a sucessão a título universal e singular, sendo a universal aquela que os
herdeiros herdam a herança num todo unitário até se de proceda a partilha, já a
singular é aquela que o autor da herança dispõe em testamento determinados bens
a determinadas pessoas, é o denominado legado.
Também foi abordado acerca da aceitação e renúncia da herança bem
como a indignidade e a deserdação. A aceitação pode ser tanto expressa como
tácita, já a renúncia deve ser sempre expressa e constar em instrumento público ou
termo judicial, a indignidade, por sua vez, deve ser declarada judicialmente em
processo proposto pelos herdeiros contra o herdeiro indigno no prazo decadencial
de quatro anos a partir do falecimento do autor da herança, e a deserdação que é
feita no testamento pelo autor da herança, o qual deve explicitar os motivos da
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deserdação do herdeiro a ser comprovada pelos demais herdeiros contemplados
com a herança, no prazo decadencial de quatro anos após a abertura do
testamento.
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Destacou-se ainda os regimes matrimoniais de bens, quais sejam:
comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final nos
aquestos e separação de bens (obrigatória e convencional), sendo a comunhão
parcial de bens a regra no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual caso os
nubentes optem por este regime ficam dispensados da realização do pacto
antenupcial, bem como é o regime de bens a ser aplicado à união estável caso os
conviventes não estipulem outro regime matrimonial na constância da união.
Por fim, abordou-se o direito real de habitação, primeiramente explanando
aspectos gerais acerca dos direitos reais que são taxativos, e divididos entre direitos
de gozo ou fruição, garantia e aquisição, em seguida, o direito real de habitação
sendo o mais restrito de todos os direitos reais, posto que o habitador apenas pode
morar no imóvel, ou seja, não pode dar ao bem destinação diversa da moradia,
como por exemplo: não poderá alugar o imóvel e nem usá-lo como comércio.
O direito real de habitação
do cônjuge e do companheiro sobrevivente
5
passou por uma grande evolução ao longo do tempo, posto o Código Civil de 1916
não tratava especificadamente do assunto, mas, a Lei 4.121/62 dispôs acerca do
tema conferindo este direito apenas aos casados na comunhão universal de bens
nada mencionando acerca da união estável até que a Lei 9.278/96 tratou sobre o
direito real de habitação dos conviventes, conferindo-lhes referido direito, e em
ambos os casos era conferido apenas enquanto aqueles não contraíssem novo
casamento ou união estável.
Atualmente, o direito real de habitação é concedido de forma igualitária
tanto ao cônjuge quanto ao companheiro sobrevivente, podendo estes apenas
morarem no imóvel, contudo, para que seja concedido tal direito, este imóvel deve
ser à época da morte do autor da herança, o que servia de moradia para a família,
ressalta-se que, apenas um único imóvel poderá recair o referido direito, ainda que
o casal tenha outros imóveis, bem como há entendimento do Superior Tribunal de
Justiça que, mesmo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possua outros
imóveis, fará jus ao direito real de habitação do bem que servia como moradia da
família, por ser este o único requisito trazido na Lei.
O presente artigo científico se encerra com as considerações finais, nas
quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à
continuidade dos estudos e das reflexões sobre o direito real de habitação.
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Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de
Investigação[1] foi utilizado o Método Indutivo[2], na Fase de Tratamento de Dados
o Método Cartesiano[3], e, o Relatório dos Resultados expresso na presente
Monografia é composto na base lógica indutiva.
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Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do
Referente[4], da Categoria[5], do Conceito Operacional[6] e da Pesquisa
Bibliográfica[7].
1. ASPECTOS GERAIS ACERCA DA SUCESSÃO:
1.1 CONCEITO DE SUCESSÃO
Com a morte, abre-se a sucessão, ou seja, no momento da morte do autor
da herança, imediatamente a herança já é transferida aos herdeiros num todo
unitário, tal situação é denominada no mundo jurídico como princípio da saisine,
criando-se, desta forma, um condomínio indivisível entre os herdeiros, até que se
proceda a partilha da herança mediante processo de inventário ou arrolamento.
Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves[8]:
A palavra “sucessão”, em sentido amplo, significa o ato pelo
qual uma pessoa assume o lugar de outra, substituindo-a na
titularidade de determinados bens. Numa compra e venda,
por exemplo, o comprador sucede ao vendedor, adquirindo
todos os direitos que a este pertenciam [...]. No direito das
sucessões, entretanto, o vocábulo é empregado em sentido
estrito, para designar tão somente a decorrente da morte de
alguém, ou seja, a sucessão causa mortis.
Deste modo, tem-se que a sucessão, no direito sucessório, nada mais é do
que a transferência da herança da pessoa falecida àqueles que por Lei ou por última
vontade do autor da herança foram conferidas para recebe-las e incorporarem aos
seus patrimônios.
A sucessão pode se dar por cabeça ou por estirpe. Por cabeça significa que
a herança será dividida entre herdeiros do mesmo grau de parentesco, como por
exemplo: os filhos que herdam a herança de seus pais, e por estirpe significa que
os herdeiros que receberão a herança são de graus de parentesco diferentes, como
por exemplo: o neto que herdará juntamente com os demais filhos do autor da
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herança, pois seu pai, filho do autor da herança, já era pré-morto, herdando, neste
caso, por representação e estirpe.
1.2 CONCEITO DE HERANÇA
A herança não compreende apenas os bens do autor da herança, mas
também se inclui as dívidas deixadas pelo falecido e quaisquer outros ônus que
venham a recair sobre os bens.
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Neste sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves[9]:
A herança é, na verdade, um somatório, em que se incluem os
bens e a dívidas, os créditos e os débitos, os direitos e as
obrigações, as pretensões e ações de que era titular o falecido,
e as que contra ele foram propostas, desde que transmissíveis.
Compreende, portanto, o ativo e o passivo [...].
Vale ressaltar que, as dívidas deixadas pelo autor da herança só serão
suportadas, antes da partilha entre os herdeiros, até o limite do valor total da
herança deixada, e após a partilha, será suportada por cada um dos herdeiros no
5
limite máximo do quinhão recebido
por cada um destes.
No processo de inventário/arrolamento, a herança é chamada de espólio,
que por sua vez é considerado um ente despersonalizado, ou seja, sem
personalidade jurídica, sendo representado pelo inventariante nomeado pelo juiz.
A transferência por qualquer meio da herança de pessoa viva, no direito
brasileiro, não é admitida, isso porque, antes da morte, os herdeiros apenas
possuem expectativa de direito em relação à herança, não podendo dispor desta.[10]
A exceção do parágrafo anterior fica por conta dos ascendentes, por
ato inter vivos, transferirem seu patrimônio para os seus descendentes, é o
chamado adiantamento da legítima, desde que observados os requisitos para tanto,
afim de que tal ato possua validade.
1.3 DA SUCESSÃO À TÍTULO UNIVERSAL E SINGULAR
A sucessão à título universal é aquela em que os herdeiros herdam a
herança num todo (universalidade de bens) ou uma certa porcentagem (quota
parte), já a sucessão à título singular é aquela em que o autor da herança,
individualiza, por meio de testamento, determinado bem da herança à determinada
pessoa.
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Na sucessão universal os herdeiros podem ser chamados de herdeiros
legítimos ou testamentário. Legítimos porque a Lei os estabelece como herdeiros,
mediante a ordem de vocação hereditária, e, testamentários porque contemplados
em testamento pelo autor da herança a receber a totalidade de bens (se único
herdeiro for), ou fração ideal (havendo mais de um herdeiro) sem individualizar os
bens.[11]
Já na sucessão singular, os herdeiros são chamados de legatários, uma vez
que são contemplados a receber bens certos e determinados pelo autor da herança
dispostos no testamento.[12]
Ressalta-se que, nada impede que um herdeiro seja ao mesmo tempo
legítimo, testamentário e legatário, como por exemplo: um filho é um herdeiro
legítimo, estabelecido na Lei que irá herdar independentemente de haver
testamento ou não, contudo, seu ascendente, ainda assim, pode querer incluí-lo no
testamento para receber uma determinada fração da herança (testamentário) ou
lhe transferir determinado bem (legatário).
1.4 DA SUCESSÃO LEGÍTIMA E TESTAMENTÁRIA
A sucessão legítima (ou ab intestato) é aquela que se dá em virtude de Lei,
na ausência de manifestação de última vontade do autor da herança por meio de
testamento, ou quando este caducar ou seja nulo, já a sucessão testamentária é
aquela em que o autor da herança deixa um testamento determinando como se
dará a partilha da herança e quem serão os contemplados (disposição de última
vontade).
Ocorre que, por vezes, pode ocorrer de o autor da herança apenas testar
parte desta, sem nada mencionar acerca da outra parte, nestes casos, a sucessão
será testamentária referente à partilha feita no testamento, e legítima em relação à
herança que não foi disposta no testamento.
Na sucessão legítima, em regra, o autor da herança não realiza testamento,
mas como mencionado anteriormente, pode acontecer de se realizar o testamento
e este vir a caducar ou ser declarado nulo, e em ambas as situações a sucessão se
dará por Lei, observando-se a ordem de vocação hereditária prevista no Código
Civil.
Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves[13]:

460

www.conteudojuridico.com.br

Morrendo, portanto, a pessoa ab intestato, transmite-se a
herança a seus herdeiros legítimos, expressamente indicados
na lei (CC, art. 1.829), de acordo com uma ordem preferencial,
denominada ordem da vocação hereditária. Costuma-se dizer,
por isso, que a sucessão legítima representa a vontade
presumida do de cujus de transmitir o seu patrimônio para as
pessoas indicadas na lei, pois teria deixado testamento se
outra fosse a intenção.
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A ordem de vocação hereditária estabelece quatro classes de herdeiros
legítimos, sendo que a classe mais próxima exclui a mais remota, sendo eles em
primeira classe: os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro
(a depender do regime de bens); segunda classe: os ascendentes em concorrência
com o cônjuge ou companheiro (independentemente do regime de bens); terceira
classe: na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge ou companheiro
sobrevivente (independentemente do regime de bens), e em quarta classe: na falta
de todos os herdeiros acima mencionados, os colaterais.
Vale dizer ainda que, caso houver herdeiros necessários (cônjuge ou
companheiro, descendentes e ascendentes),
o autor da herança apenas poderá
5
testar em favor de terceiros no montante correspondente à metade da herança,
posto que a outra metade obrigatoriamente terá que ser partilhada entre os
herdeiros necessários.
Ressalta-se por fim que, não se deve confundir herdeiros legítimos e
necessários, uma vez que os legítimos são todos aqueles previstos na ordem de
vocação hereditária, quais sejam: cônjuge, companheiro, descendentes,
ascendentes e colaterais, no entanto, os herdeiros necessários são estes
mencionados na vocação hereditária, com exceção dos colaterais.
1.5 DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA
Com a morte, transmite-se a herança aos herdeiros, no entanto, estes não
são obrigados a aceita-la, razão pela qual os chamados a suceder possuem a
faculdade de aceitar ou renunciar a herança.
A aceitação da herança pode ser expressa, por meio de uma declaração
escrita, ou tácita, entendida por atos de aceitação do herdeiro, e uma vez aceita a
herança, torna-se definitiva a transmissão desta, desde a abertura da sucessão, ou
seja, desde a morte do autor da herança. No entanto, é importante ressaltar que, os
atos oficiosos como o funeral, ou a guarda provisória e administração da herança,
ou ainda os atos conservatórios, bem como a cessão gratuita, pura e simples da
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herança aos demais co-herdeiros, não são o suficiente para ensejar a aceitação
tácita.
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Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves[14] “trata-se de uma confirmação,
uma vez que a aquisição dos direitos sucessórios não depende da aceitação. ”
Já a renúncia, deve obrigatoriamente ser expressa, constante em
instrumento público ou termo judicial. Essa renúncia pode se dá de duas formas,
chamadas de renúncia abdicativa e renúncia translativa, a primeira acontece
quando o herdeiro renuncia em favor do monte, ou seja, a sua quota parte será
devolvida à herança num todo, já a segunda, acontece quando o herdeiro renúncia
em favor de outrem.
Na renúncia translativa, o herdeiro, ao renunciar a sua quota parte da
herança em favor de outra pessoa está praticando duas ações: a primeira é de estar
aceitando a herança tacitamente e a segunda é de estar doando-a a terceiros.[15]
Tanto a aceitação quanto a renúncia são ato irrevogáveis, e uma vez
renunciada a herança, os herdeiros do renunciante não poderão suceder
representando este, salvo se o renunciante fosse o único herdeiro legítimo da sua
classe, ou em havendo mais de um herdeiro legítimo, todos renunciarem, nestes
casos, os filhos destes poderão herdar por direito próprio e por cabeça.
Vale lembrar que, em regra, não é possível a aceitação ou a renúncia da
herança apenas em parte, sob condição ou termo, como por exemplo: quero
receber minha parte da herança, mas nela está compreendida um carro com multas
a pagar, por tal motivo, pretendo renunciar apenas o carro, pois não quero arcar
com o pagamento das multas, esta situação não será possível, ou aceito tudo ou
não aceito nada.
As exceções do parágrafo anterior ficam por conta de duas situações, a
primeira, em casos que o herdeiro herdar por sucessão testamentária por meio do
legado e ao mesmo tempo por sucessão legítima, poderá escolher se quer aceitar
ou renunciar apenas o que herdou no legado ou na sucessão legítima, já a segunda
situação é no caso do herdeiro herdar na mesma sucessão, mais um de quinhão
hereditário advindos de títulos sucessórios diferentes, também poderá renunciar ou
aceitar apenas um dos quinhões.
Pode ocorrer de o herdeiro falecer antes de declarar se aceita a herança, e
nestes casos, caberá aos herdeiros do falecido dizerem se aceitam ou não a herança,
desde que esta não esteja sob condição suspensiva ainda não verificada. Caso o os
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herdeiros aceitem esta herança (chamada de segunda herança) recebida em virtude
do falecimento do herdeiro que iria suceder, estes poderão optar por aceitar ou não
a primeira herança, que é aquela deixada pelo herdeiro falecido.
O interessado em que o herdeiro se manifeste acerca da aceitação ou não
da herança, poderá, vinte dias após a sucessão, requerer ao juiz que, no prazo
máximo de trinta dias, o herdeiro diga se aceita ou não a herança, sendo que o
silêncio será interpretado como aceitação.
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Por fim, destaca-se que, caso o herdeiro renuncie a herança e desta forma
venha a prejudicar seus credores, poderão estes aceita-las em nome do
renunciante, requerendo ao juiz a habilitação aos autos do processo de
inventário/arrolamento, no prazo de trinta dias a contar do conhecimento de tal
fato, e uma vez pagas as dívidas, o remanescente será entregue aos demais
herdeiros que aceitaram a herança.
1.6 DA INDIGNIDADE E DESERDAÇÃO
A indignidade e a deserdação são hipóteses de exclusão do herdeiro do
direito de receber a herança, em virtude de ato não honroso que este tenha
5
praticado e que atinja direta ou indiretamente o autor da herança.
Conforme Fábio Ulhoa Coelho[16]:
A indignidade e a deserdação são hipóteses de exclusão da
sucessão com caráter punitivo. Reputa-se que o excluído, em
razão dos atos que praticou em prejuízo do falecido, não
merece participar da destinação dos bens deste [...].
As causas que podem dar ensejo à indignidade são: quando o herdeiro
houver sido autor, co-autor ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa deste,
contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou
descendente; quando houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança
ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; ou
por violência ou meios fraudulentos, inibir ou obstar o autor da herança de dispor
livremente de seus bens por ato de última vontade.
Já as causas a dar ensejo à deserdação são todas aquelas mencionadas
acima em relação à indignidade, bem como é possível que o ascendente deserde o
descendente, ou vice e versa, pelos seguintes motivos: ofensa física; injúria grave;
relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, com a mulher ou marido ou
companheiro (a) do filho (a) ou a do neto (a); desamparo do ascendente em
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alienação mental ou grave enfermidade; e desamparo do filho ou neto com
deficiência mental ou grave enfermidade.
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Na indignidade é possível que se exclua da herança tanto herdeiros
necessários quanto facultativos, através de processo judicial, no prazo decadencial
de quatro anos a contar da abertura da sucessão, no qual os herdeiros autores do
referido processo terão o ônus de comprovar a indignidade arguida.
Em relação à deserdação, somente é possível deserdar os herdeiros
necessários, mediante testamento deixado pelo autor da herança, devendo este,
especificar em tal documento o motivo da deserdação, a qual deverá ser
comprovada pelos demais herdeiros beneficiados pela deserdação, por meio de
processo judicial, no prazo decadencial de quatro anos, a contar da abertura do
testamento.
Ressalta-se que, o herdeiro que incorrer em quaisquer dos atos que
autorizam a exclusão da sucessão da herança, poderá vir a ser reabilitado, pelo
falecido, por meio de testamento ou outro documento autêntico. No entanto, pode
acontecer de o herdeiro indigno - sendo tal fato de conhecimento do autor da
herança, antes de sua morte -, não ser expressamente reabilitado, mas ainda assim,
ser contemplado pelo autor da herança no testamento, nestes casos, receberá como
herança, somente o que lhe for disposto no referido documento.
Por se tratar de efeitos pessoais, os descendentes do indigno ou deserdado,
poderão suceder à herança, em relação à parte que cabia àquele, como se morto
fosse no momento da abertura da sucessão. Contudo, tanto o indigno como o
deserdado, não terão direito ao usufruto e administração destes bens, bem como a
eventual sucessão dos bens que a seus sucessores couberem na herança.
Caso o herdeiro excluído venha a alienar onerosamente os bens
compreendidos na herança à terceiros de boa-fé, ou pratique ato de administração
dos referidos bens, antes da sentença que declarar a sua exclusão, tais atos serão
considerados válidos, no entanto, vindo a ensejar prejuízos aos demais herdeiros,
estes poderão demandar perdas e danos, bem como o excluído da sucessão terá
de reembolsá-los em relação ao frutos e rendimentos percebidos, mas, ainda assim,
o excluído terá direito a ser indenizado pela despesas de conservação dos bens.
2. DOS REGIMES MATRIMONIAIS DE BENS:
2.1 COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
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O regime matrimonial da comunhão parcial de bens é a regra no
ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual, os nubentes que escolhem este
regime, ficam dispensados da realização do pacto antenupcial, bem como, nos
casos de união estável, se os conviventes nada dispuserem acerca de outro regime
de bens para aplicar à união, será aplicado o regime da comunhão parcial de bens.
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Neste regime, fica estabelecido, em regra, que os bens adquiridos antes do
casamento continuarão a ser apenas do cônjuge que o adquiriu, já os bens
sobrevindos após o casamento, pertencerá a ambos, ainda que o bem esteja
registrado apenas em nome de um deles.
Excluem-se do regime da comunhão parcial de bens, como dito
anteriormente, os bens adquiridos antes do casamento, além dos recebidos por
herança ou doação, os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, as
pensões, salários, os bens sub-rogados no lugar daqueles adquiridos anteriormente
ao casamento, etc.
Já os bens que entram na comunhão são além daqueles adquiridos na
constância do casamento - independentemente se está no nome de apenas um dos
cônjuges ou de ambos -, aqueles
5 recebidos em doação ou por legado em favor de
ambos os cônjuges, os adquiridos por fato eventual, como por exemplo: prêmios
de loterias, e as benfeitorias realizadas nos bens particulares de cada cônjuge.
Os bens móveis que não for possível constatar a data de aquisição, afim de
se identificar se estes entrarão ou não na comunhão, serão presumidos como
adquiridos na constância do casamento, e desta forma farão parte da comunhão de
bens.
Também são incomunicáveis os bens cujo título de aquisição se deu antes
do casamento, como por exemplo: comprei um imóvel antes do casamento, porém
só tenho a posse deste, e quando consegui usucapir o bem, passando a ser
proprietária, já estava casada, ainda assim, o imóvel será apenas meu.
Com relação às dívidas contraídas no exercício da administração dos bens
comuns, obrigará tanto os bens comuns do casal quanto os bens particulares do
cônjuge que os administra. Já nas dívidas contraídas por um dos cônjuges na
administração dos bens particulares, não obrigará os bens comuns do casal, apenas
os particulares do cônjuge que contraiu a dívida.
Os casados no regime da comunhão parcial de bens, no direito sucessório,
serão meeiros no que tange aos bens comuns, e herdeiros, nos bens particulares,
caso houver. Desta forma, só haverá concorrência do cônjuge ou companheiro com
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os descendentes, em relação aos bens particulares, uma vez que nos bens comuns
do casal, metade, já é por direito, em virtude do regime de bens, do outro cônjuge
ou companheiro.
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2.2 COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
Os nubentes que optam pelo regime da comunhão universal de bens,
necessariamente, terão que celebrar um pacto antenupcial para que assim façam
valer o regime de bens escolhido.
Na comunhão universal de bens, os bens que já pertenciam ao cônjuge
antes do casamento, sejam eles móveis ou imóveis, e os que forem adquiridos
depois deste, bem como as dívidas de cada um, anteriores ou posteriores ao enlace
matrimonial, passarão, em regra, a ser de ambos os cônjuges. É como o próprio
nome já diz, comunhão universal, ou seja, englobará todos os ativos e passivos do
casal.
Mas como toda regra tem sua exceção, na comunhão universal de bens não
é diferente, por isso o Código Civil elenca as hipóteses em que não se comunicará
os bens entre os cônjuges, sendo elas: os bens doados ou herdados com a cláusula
de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; os bens gravados de
fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição
suspensiva; as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas
com o próprio casamento, ou reverterem em proveito do casal; etc.
No entanto, as exceções de incomunicabilidades trazida pela Lei, não
alcançam os frutos dos bens considerados incomunicáveis, uma vez que, estes
quando percebidos ou vencidos na constância do casamento pertencerão à ambos
os cônjuges, como por exemplo, o aluguel de um imóvel particular de um dos
cônjuges, durante o casamento, referido valor será do casal, sobrevindo o divórcio
passará, este aluguel, a pertencer somente ao proprietário do imóvel.
Quanto à administração dos bens durante o enlace, competirá à ambos os
cônjuges, mas, sobrevindo o fim do casamento, e divididos os ativos e passivos,
cada um será responsável somente pelo quinhão que lhe restou, ou seja, não terá
responsabilidade perante os credores do outro cônjuge com relação aos encargos
que lhe cabe.
Vale dizer ainda que, falecendo um dos cônjuges durante o enlace
matrimonial, o cônjuge sobrevivente apenas será meeiro da metade dos bens que
lhe couber na partilha, não havendo concorrência com os descendentes.
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2.3 PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS
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No regime da participação final nos aquestos também será necessário a
realização do pacto antenupcial. Cada cônjuge terá o seu próprio patrimônio, no
entanto, sobrevindo o divórcio, os bens adquiridos durante o casamento por
esforço comum do casal e a título oneroso, será partilhado em partes iguais entre
estes, ou seja, o patrimônio que cada um possuía antes do casamento e os que
forem adquiridos após o enlace matrimonial, mas apenas com o esforço de um só,
a qualquer título, continuará sendo daquele que o adquiriu.
Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho[17]:
A comunhão, nesse regime, não se estabelece na constância
do casamento, mas somente ao término da sociedade
conjugal. Por isso, quando adotada a participação final nos
aquestos, o cônjuge não tem a titularidade da meação
enquanto casado. Torna-se meeiro somente no caso de
dissolução do vínculo matrimonial e apenas dos bens
adquiridos pelo esforço comum. Nesse regime, a meação fica
suspensa enquanto
perdurar o casamento [...].
5
Em virtude de cada cônjuge, durante o casamento, possuir seu próprio
patrimônio – uma vez que a meação só ocorrerá caso houver divórcio -, a
administração dos bens caberá, exclusivamente, ao cônjuge titular dos bens,
podendo, inclusive, aliená-los desde que sejam bens móveis pois em sendo imóvel,
necessitará de autorização do outro cônjuge.
Além dos bens adquiridos por esforço de apenas um dos cônjuges a
qualquer título, também serão excluídos da partilha, em caso de divórcio, os bens
sub-rogados no lugar daqueles conquistados apenas por um dos consortes, os
recebidos por sucessão ou liberalidade, bem como as dívidas relativas aos bens.
Vale dizer ainda que, os bens móveis, salvo prova em contrário, serão presumidos
adquiridos na constância do casamento.
As dívidas contraídas por um dos cônjuges anteriores ao casamento, será
de responsabilidade apenas deste, salvo se comprovada que o outro cônjuge se
beneficiou total ou parcialmente desta dívida, neste caso, ambos responderão. Já
se o cônjuge solver a dívida do outro com o seu patrimônio, quando do divórcio, o
valor pago deverá ser atualizado e imputado na meação em favor daquele que
pagou a dívida.
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Destaca-se que, o direito a meação na constância do casamento não é
renunciável, cessível e nem penhorável, e, sobrevindo o divórcio, verifica-se o
montante dos aquestos na data em que cessou a convivência.
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Será considerado proprietário dos bens imóveis o cônjuge que constar no
registro do título, podendo o outro impugnar tal fato, ocasião em que aquele que
consta como proprietário terá o ônus de comprovar a aquisição regular do imóvel.
Sobrevindo o falecimento de um dos cônjuges casados no regime da
participação final nos aquestos, o cônjuge sobrevivente herdará em concorrência
com os descendentes em relação aos bens particulares do falecido, e será meeiro
naqueles bens adquiridos onerosamente e em comum esforço entre o casal.
2.4 SEPARAÇÃO DE BENS (CONVENCIONAL E OBRIGATÓRIA)
No regime matrimonial da separação de bens, não haverá meação entre o
casal, uma vez que cada um terá o seu próprio patrimônio, sejam bens adquiridos
antes ou depois do casamento, sendo que cada cônjuge administrará seus bens de
forma exclusiva, inclusive, podendo aliená-los e gravá-los de ônus real sem
necessitar da anuência do outro.
Apesar de não haver comunhão de bens no regime matrimonial em apreço,
ainda assim ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para com as despesas
do casal na proporção dos rendimentos de seus trabalhos e patrimônios, salvo se
estipularem de forma diversa no pacto antenupcial.
A separação de bens pode se dar de forma convencional ou obrigatória. A
primeira acontece quando os nubentes escolhem por vontade própria se casarem
por este regime de bens, a segunda acontece por força da Lei, nas seguintes
situações: pessoas que o contraírem casamento com inobservância das causas
suspensivas da celebração do casamento; pessoas maiores de setenta anos que
queiram se casar e de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.
São consideradas causas suspensivas para casar aquelas transitórias que
impedem a pessoa de contrair núpcias, mas caso esta venha a casar durante a
suspensão, o casamento será válido, uma vez que serão obrigados a aderirem o
regime da separação obrigatória de bens, como por exemplo: em caso de
falecimento de um dos cônjuges ou divórcio, é necessário que se proceda a partilha
dos bens antes de contrair novo casamento, ou então que se case no regime da
separação obrigatória de bens, para que assim se evite a confusão patrimonial.
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Com relação à obrigatoriedade de pessoas maiores de setenta anos se
casarem no regime da separação obrigatória de bens, se dá para que assim se evite
que alguém se case com outrem na referida faixa etária por interesse no seu
patrimônio, por exemplo, visando uma futura partilha seja por um divórcio seja por
falecimento do cônjuge maior de setenta anos.
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Já aqueles que dependem de suprimento judicial para o casamento, são
aqueles que já alcançaram a idade núbil - dezesseis anos -, mas ainda são menores
de idade, necessitando da autorização dos responsáveis para casarem, e estes
negam a conceder referida autorização sem motivos construtivos, nestes casos, o
juiz poderá suprir esta autorização, no entanto, os nubentes serão obrigados a se
casarem pelo regime da separação obrigatória de bens.
Salienta-se que, nas hipóteses de causas suspensivas para o casamento e
dos que necessitam de suprimento judicial para casar, extinta a causa suspensiva
ou sobrevindo a maioridade, é possível que os nubentes alterem o regime
matrimonial para o que melhor lhes convierem, mediante processo judicial.
Na separação convencional de bens, falecendo um dos cônjuges, o
sobrevivente herdará a herança
5 em concorrência com os descendentes, já na
separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente não herdará nada, no
entanto, se não houver descendentes, o cônjuge sobrevivente herdará em
concorrência com os ascendentes e na falta destes, herdará sozinho a herança,
independentemente do regime de bens aplicado ao casamento.
3. DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO:
3.1 ASPECTOS GERAIS ACERCA DOS DIREITOS REAIS
Os direitos reais estão taxativamente expressos na Lei, ou seja, não podem
as partes estabelece-los da forma que melhor lhes convierem, devendo seguirem à
risca o que a Lei determinar sobre o assunto, para que assim tais atos jurídicos sejam
válidos.
O art. 1.225 do Código Civil elenca alguns dos direitos reais, sendo
eles: propriedade; superfície; servidões; usufruto; o uso; habitação; o direito do
promitente comprador do imóvel; penhor; hipoteca; anticrese; concessão de uso
especial para fins de moradia; concessão de direito real de uso; e a laje.
Estes direitos reais se subdividem em três categorias: direitos de gozo ou
fruição, garantia e aquisição. São considerados direitos de gozo o usufruto,
uso, habitação, servidão, superfície e concessão de uso especial para fins de
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moradia, já os direitos de garantia são o penhor, hipoteca e anticrese, e o direito de
aquisição é o do promitente comprador do imóvel.
Também possuem características como a tipicidade e taxatividade, uma vez
que os direitos reais são apenas aqueles mencionados na Lei, não se permitindo
uma ampliação pelas partes, são públicos como nos casos de imóveis onde o direito
real deve constar na matrícula, tem eficácia erga omnes, ou seja, são oponíveis a
qualquer pessoa, também são inerentes pois o direito real acompanhada a coisa
dando preferência ao credor com garantia real àquele sem garantia, bem como
possui direito de sequela, sendo este uma consequência da inerência, posto que o
detentor do direito real poderá perseguir a coisa onde quer que esteja e contra
qualquer pessoa.[18]
Vale lembrar que, em qualquer dos direitos reais só serão plenamente
adquiridos, nos casos de bens móveis, quando da tradição do bem, e nos casos dos
bens imóveis, após o registro do direito real na matrícula do imóvel perante o
Cartório de Registro de Imóveis.
3.2 ASPECTOS GERAIS ACERCA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
O direito real de habitação consiste em conceder a uma pessoa (habitador)
e sua família o direito de habitar/morar em imóvel de forma gratuita, não podendo
utilizar o imóvel para fins diversos da moradia como a locação, ou utilizá-lo como
um estabelecimento comercial, razão pela qual referido direito real acaba por ser o
mais restrito de todos os direitos reais.
Neste sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves[19]:
Não pode o titular do aludido direito, com efeito, extrair do
imóvel outra utilidade que não seja a de residir. Não pode
dele servir-se para estabelecimento de fundo de comércio ou
de indústria. Se o fizer, desaparece o direito real. Todavia,
pode o aludido titular utilizar também os seus acessórios e
pertenças, tais como varandas, móveis, jardins etc. Falecendo
o titular, o direito se extingue, ainda que haja cônjuge e
familiares.
O referido direito real é regido, no que couber, pelas normas do usufruto.
É personalíssimo, ou seja, não pode o beneficiário deste direito transferir a outrem,
mas, pode o concedente do direito real de habitação, conferi-lo a mais de uma
pessoa, nestes casos, mesmo que apenas um dos beneficiários habite no imóvel, os
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outros não poderão cobrar aluguel, todavia, aquele que esteja morando no bem
não poderá impedir que os outros beneficiários venham o habitar.
Para Maria Helena Diniz[20] “a habitação é, pois, um direito real limitado,
personalíssimo, temporário, indivisível, intransmissível e gratuito. ”
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Os titulares do direito real de habitação possuem direitos e deveres em
relação ao imóvel habitado. No que concerne os direitos, é possível citar como
exemplo o direito de habitar o imóvel, defender sua posse por meio de ações
possessórios e o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, já acerca dos
deveres pode-se citar a título de exemplo, arcar com as despesas ordinárias de
conservação do imóvel, o pagamento de tributos, devolver o imóvel, no estado em
que recebeu, quando do termino do direito real de habitação.
Para que o direito real de habitação produza efeitos é necessário que este
se encontre averbado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de
Imóveis, podendo vir a ser extinto, cancelando-se o registro do direito real de
habitação na matricula do imóvel por diversos motivos, tais como: renúncia ou
morte do habitador, pela cessação do motivo de que se deu o direito de habitação,
por culpa do habitador quando 5aliena o imóvel, etc.
3.3 DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE
O Código Civil de 1916 já previa o instituto do direito real de habitação, no
entanto, de forma genérica, não tratando especificadamente deste direito em
relação aos cônjuges, até que a Lei 4.121/62, em seu artigo 1.611, §2º, dispôs que,
o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens, enquanto perdurar a
viuvez, terá direito à habitação do imóvel que servia como residência da família,
desde que fosse o único daquela natureza a inventariar.
Atualmente, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é
concedido independentemente do regime de bens adotado pelo casal, e apenas
poderá recair sobre um único bem que tinha por finalidade, à época do falecimento
do outro consorte, a moradia da família.
É o que disciplina o art. 1.831 do Código Civil[21]:
Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o
regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da
participação que lhe caiba na herança, o direito real de
habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da
família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
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Este direito não se concretiza de forma automática, é necessário que o
cônjuge sobrevivente interessado em ser beneficiado com o direito real de
habitação requeira tal medida nos autos do inventário ou arrolamento, e após a sua
concessão, deve ser registrado na matrícula do imóvel perante o Cartório de
Registro de Imóveis para que assim produza seus efeitos.
Uma vez concedido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente,
este torna-se vitalício - diferentemente do que acontecia no Código Civil de 1916
que era apenas durante a viuvez - só se extinguindo, por exemplo, pela morte do
cônjuge beneficiário do direito real de habitação.
Vale destacar que, acerca das discussões em relação se o cônjuge
sobrevivente teria direito à habitação, caso este possuísse outros imóveis – de seu
patrimônio próprio – que pudesse residir, o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que sim, o cônjuge sobrevivente faz jus ao direito real de habitação
independentemente deste ter outros imóveis, uma vez que o único requisito que a
Lei impôs para o deferimento de tal benefício é que o imóvel fosse utilizado para a
moradia da família, sendo irrelevante a existência ou não de outros bens.
Ressalta-se ainda que, todas as observações feitas acerca do direito real de
habitação de uma forma geral (item 3.2), aplicam-se ao direito real de habitação do
cônjuge sobrevivente também, ou seja, não poderá alugar, dar ao imóvel fins
diversos da moradia, bem como terá os mesmos direitos e deveres.
3.4 DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE
Tanto o Código Civil de 1916 quanto o Código Civil de 2002 (em vigência),
não dispuseram sobre o direito real de habitação do companheiro (a) sobrevivente
decorrente da união estável, contudo, a Lei 9.278/96 regulamentou o tema ao
dispor que é assegurado ao companheiro (a) sobrevivente o direito real de
habitação do imóvel destinado como residência da família, enquanto este não
contrair novas núpcias ou nova união estável.
Nas palavras de Maria Berenice Dias[22]:
O silêncio do Código Civil sobre o direito real de habitação na
união estável não inibe o seu reconhecimento. Permanece
existindo por força do dispositivo legal que não foi revogado
(L 9.278/96 art. 7 º parágrafo único). Ao depois, cabe invocar
até o princípio da isonomia. No casamento expressamente
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está previsto o direito real de habitação (CC 1.831), nada
justificando não assegurar o mesmo direito na união estável.
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O enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil também estabelece o
reconhecimento do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, uma
vez que a Lei 9.278/96 não fora revogada, por analogia ao art. 1.831 do Código Civil
– que estabelece o direito real de habitação ao cônjuge – bem como por ser a
moradia um direito assegurado pela Constituição Federal da República Federativa
do Brasil de 1988.
Assim como no casamento, na união estável o direito real de habitação
também não é automático, necessitando ser pleiteado nos autos do inventário ou
arrolamento, pode ser concedido independentemente de o companheiro possuir
outros bens imóveis ou não (entendimento do STJ) e após concedido referido
direito é necessário que se proceda o registro na matrícula do imóvel.
O direito real de habitação na união estável, para ser concedido, independe
do regime de bens aplicado, e apesar de a Lei 9.278/96 estabelecer que este direito
apenas perdurará enquanto o companheiro (a) não contrair novo casamento ou
nova união estável, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça já é pacífico no
5
sentido de que o direito real de habitação do companheiro (a) é vitalício, igualmente
como acontece no casamento.
Destaca-se por fim que, todas as observações feitas acerca do direito real
de habitação de uma forma geral (item 3.2), aplicam-se ao direito real de habitação
do companheiro (a) sobrevivente também, ou seja, não poderá alugar, dar ao
imóvel fins diversos da moradia, bem como terá os mesmos direitos e deveres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A princípio foram destacados pontos relevantes sobre o direito das
sucessões, definindo a sucessão causa mortis e a herança, sendo aquela a
transferência da herança aos herdeiros, e, esta a soma de patrimônios, dívidas e
quaisquer outros ônus deixados pelo autor da herança, as modalidades de
sucessão, como por exemplo: a título universal e singular, aspectos sobre a
aceitação e renúncia da herança bem como as hipóteses que ensejam a indignidade
e a deserdação.
Em seguida abordou-se o direito de família no que tange aos regimes
matrimoniais de bens aplicados tanto ao casamento quanto à união estável, sendo
eles: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final nos
aquestos, e separação de bens (obrigatória e convencional), destacando as
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características de cada um destes regimes, as formas de meação e partilha dos
cônjuges no direito sucessório, salientando ainda que, a comunhão parcial de bens
é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual dispensa-se a
realização de pacto antenupcial para quem escolher tal regime matrimonial de
bens.
Após, foi explanado os aspectos gerais dos direitos reais, tais como,
usufruto, penhor, laje, etc., sendo que todos os direitos reais são taxativos, não
podendo as partes dispor de maneira diversa da Lei, bem como estes direitos são
classificados de três forma: direitos de gozo ou fruição (usufruto, uso, habitação,
servidão, superfície e concessão de uso especial para fins de moradia), direitos de
garantia (penhor, hipoteca e anticrese), e direito de aquisição (promitente
comprador do imóvel).
Em relação ao direito de habitação do cônjuge e do companheiro
sobrevivente identificou-se uma significativa evolução desde o Código Civil de 1916
até os dias atuais, uma vez que Código Civil de 1916 apenas tratou do referido
direito de forma genérica, mas, a Lei 4.121/62 especificou o assunto, mas apenas
conferiu o direito real de habitação aos casados no regime da comunhão universal
de bens e enquanto perdurasse a viuvez, nada mencionando acerca da união
estável, até de a Lei 9.278/96 regulamentou esta omissão, passando a conferir tal
direito aos companheiros enquanto estes não contraíssem nova união estável ou
casamento.
Atualmente, O Código Civil de 2002 assegurou o direito real de habitação
a todos aqueles casados independentemente do regime matrimonial de bens,
também não mencionando especificadamente acerca da união estável, contudo a
Lei 9.278/96 que regulamento o tema para os conviventes continua em vigor, bem
como há o enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil dispõe que o direito em
apreço deve ser conferido ao companheiro uma vez que além da Lei 9.278/96 se
manter em vigor, deve-se aplicar por analogia o art. 1.831 do Código Civil - que
trata do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente - bem como pelo fato
de a moradia ser um direito de todos conferido na Constituição da República do
Brasil de 1988.
Ressalta-se que, o direito real de habitação seja do cônjuge ou de
companheiro sobreviventes, apenas poderá recair sobre um único imóvel que fosse
destinado à moradia da família à época do falecimento do autor da herança, bem
como há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato do cônjuge ou
companheiro sobrevivente possuir outros imóveis onde possa residir, não retira
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deste o direito real de habitação nos moldes mencionados, posto que a Lei não
condiciona tal direito à falta de outros bens para moradia, ademais, ressalta-se
ainda que, atualmente, referido direito é concedido de forma vitalícia tanto para o
cônjuge quanto para o companheiro.
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Desta forma, encerra-se este artigo científico com a conclusão de que nos
tempos atuais há igualdade de direitos entre o cônjuge e o companheiro
sobreviventes em relação ao direito real de habitação, ainda que muitas das normas
apenas tratem dos cônjuges, estas vem sendo aplicadas por analogia e também por
entendimento do Superior Tribunal de Justiça à união estável de forma a trazer mais
igualdades entre o casamento e a união estável, ambos reconhecidos
constitucionalmente como famílias.
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RESUMO: Este artigo científico tem como enfoque a Lei 13.260 de 16 de março de
2016, que trata do antiterrorismo e da criminalização do terror, que para ser
possível, contém dispositivos pertinentes para reprimir o ilícito partindo do ponto
de uma lei específica, com o fim de tornar a pena dos que praticam atos tipificados
na referida lei ainda mais gravosos. Inicialmente conceituar-se-á o terrorismo e
demonstrar-se-á suas principais características e aspectos, montando-se uma linha
do tempo, desde a origem da denominação “terrorismo” em si, passando pelas
subdivisões criadas com o passar dos anos de repressão, até os dias atuais, a contar
da revolução do terror, quanto ao aumento do poder de destruição dos atos
terroristas. No foco principal, será apresentada o cumprimento do chamado
constitucional da Lei 13.260/2016 e a correspondência do Código Penal Brasileiro.
Por fim, será demonstrado a relação da criação da Lei à correspondência aos
tratados internacionais de cooperação de combate ao terror.
PALAVRAS-CHAVE: Terrorismo. Criminalização. Lei 13.260/16. Brasil.
ABSTRACT: This scientific article focuses on Law 13.260 of 16 March 2016, which
deals with anti-terrorism and the criminalization of terror, which, to be possible,
contains relevant provisions for repressing the illicit from the point of a specific law,
in order to make the punishment of those who perform acts typified in that law
even moore serious. Initially, terrorismo will be conceptualized and its main features
and aspects will be demonstrated, and a timeline will be drawn from the origino f
the name “terrorismo” itself, through the subdivisions created over the years of
repression, to the presente day, from the terror revolution, on the increase of the
destructive power of terrorist acts. In the main focus, will be presented the
compliance with the constitutional call of law 13.260/2016 and the correspondence
of the Brazilian Penal Code. Finally, the relationship between the creation of the Law
and the correspondence to international counterterrorism cooperation treaties will
be demonstrated.
Keywords: Terrorism. Criminalization. Law 13.260/16 Brazil.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. ASPECTOS DO TERRORISMO. 1.1. Conceito de
Terrorismo. 1.2. As Origens do Terrorismo. 2. TERRORISMO NA ATUALIDADE. 3.
PREVISÃO LEGAL DA CRIMINALIZAÇÃO DO TERRORISMO. 3.1. Previsão
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Constitucional. 3.2. Tratados Internacionais. 4. PROCESSO LEGISLATIVO PARA A
CRIAÇÃO DA LEI 13.260/16. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
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O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a criminalização
do terrorismo no Brasil, através da sanção da Lei 13.260 de 16 de março de 2016,
esclarecendo pontos quanto à tipificação específica dos crimes presentes na
referida Lei e seu processo legislativo, partindo do ponto de vista permissivo da
Constituição da República de 1988, a qual possui um mandado de criminalização
no dispositivo de seu artigo 5º, inciso XVIII. Será apresentado também a posição do
Brasil nos tratados internacionais, referentes ao terrorismo, em que é signatário.
Explicar-se-á acerca da cooperação mundial que objetiva ações unitárias que visam
o fim do terror.
Para alcançar os fins supracitados, este artigo científico, após definir e
conceituar o terrorismo, partirá do ponto de vista histórico, destrinchando desde as
origens da palavra “terrorismo” em si, quando surgiram os primeiros movimentos
responsáveis por praticar atos considerados de terror, a partir de quando passaram
a ser interpretados como atos terroristas,
demonstrando exemplos de movimentos
5
praticantes de atos nos últimos anos do século XX, até a apresentação de sua face
no século XXI.
1. ASPECTOS DO TERRORISMO
1.1. Conceito de Terrorismo
O terror tem como meio para alcançar o seu fim, a disseminação do medo, e
o filósofo Aristóteles, na sua Retórica, esclarece que o medo consiste numa situação
aflitiva ou numa perturbação causada pela representação de um mal iminente,
ruidoso ou penoso: “... forçoso é admitir que as coisas temíveis são as que parecem
ter um enorme poder de destruir ou de provocar danos que levem a grandes
tristezas. [...] O perigo consiste nisso mesmo: na proximidade do que é temível”
(Aristóteles, Retórica, II, 1382a)[1]
Seguindo um conceito atual, o terrorismo consiste em atos de violência
cometidos por pessoas ou grupos, que tem como finalidade causar danos materiais,
atentar contra integridade física de pessoas[2] e principalmente abalar os pilares
mais importantes de uma sociedade, causando temor naquele território.
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1.2. As Origens do Terrorismo.
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A palavra “terrorismo” teve origem no escrito “Cartas Sobre uma Paz
Regicida” de Edmund Burke, quando das críticas sobre a Revolução Francesa, no
período em que se acentuaram as mortes na guilhotina causando verdadeiro terror
em razão do acentuado número de mortes.[3]
Parte significativa dos atos terroristas tais como conhecemos hoje, teve
origem juntamente com os atos de guerrilhas irregulares, de forma que não é
possível remeter à origem do terror sem que se faça referência elas, como
demonstrado a seguir:
A guerrilha teve origem, tal como a conhecemos hoje, na
Espanha (era chamada de guerrilha), no início do século XIX,
quando a Península Ibérica foi invadida pelas tropas
napoleônicas. A resistência espanhola a Napoleão fez-se de
forma não sistemática, isto é, sem recursos e estratégias
militares convencionais. Ao contrário, foi feita de modo
irregular, incluindo emboscadas, ataques com armas
improvisadas, sabotagens, sequestros etc.[4]
Esse tipo de tática seria bastante utilizado, depois, em vários outros países
por grupos de diversas orientações ideológicas, desde comunistas e anarquistas até
nacionalistas e separatistas. Porém, a diferença é que esses grupos passaram a
incluir em suas ações atentados a vítimas inocentes, isto é, fora do campo da guerra
irregular.[5]
No entanto, José Cretella Neto assevera que as primeiras manifestações
terroristas conhecidas hoje remontam ao Oriente Médio, ainda no século I, com a
seita Zelotes, partindo aos séculos XI e XIII, com atos praticados pelos
israelitas Hashashin, ao século XIV com os cristãos taboristas da Boêmia ou os
anabotistas do século XVI.[6]
Portanto, entende-se que, espelhados em movimentos com fins específicos
e alvos simetricamente opostos do lado inimigo, os atos terroristas passaram a ser
realizados não visando um inimigo com excelência de guerra do outro lado, mas
simplesmente aspirando a uma destruição de um povo ou de uma nação com alvos
compostos por pessoas inocentes, caracterizados por atos covardes.
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2. TERRORISMO NA ATUALIDADE
Passado a explanação acerca das origens do terrorismo, e tendo sido exposto
que fora oriunda de uma mudança nas características de seus alvos e ideais, passase agora à análise do terrorismo como é conhecido hoje.
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Os atos de terrorismo perturbam a estrutura do mundo ocidental e chocam
os cidadãos de diversos países do mundo, e os estudos para seu combate tornaramse tão complexos que foram criadas, inclusive, subdivisões dando nome a diversos
tipos a depender da forma de como se concretizam os atos contra a vida.
Existem quatro tipos de terrorismo classificados por estudiosos, quais sejam:
Terrorismo revolucionário: surgiu no século XX e seus
praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos
marxistas (maoístas, castristas, trotskistas e leninistas);
Terrorismo nacionalista: fundado por grupos que desejavam
formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já
existente (separação territorial), como no caso do grupo
5
terrorista separatista
ETA na Espanha (o povo Basco não se
identifica como espanhol, mas ocupa o território espanhol e é
submetido ao governo da Espanha);
Terrorismo de Estado: é praticado pelos Estados nacionais e
seus atos integram duas ações. A primeira seria o terrorismo
praticado contra a sua própria população. Foram exemplos
dessa forma de terrorismo: os Estados totalitários Fascistas e
Nazistas, a ditadura militar brasileira e a ditadura de Pinochet
no Chile. A segunda forma constituiu-se como a luta contra a
população estrangeira (xenofobia);
Terrorismo de organizações criminosas: São atos de violência
praticados por fins econômicos e religiosos, como nos casos
da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al-Qaeda etc.[7]
Desta forma, pode ser observado que os atos terroristas podem ser
praticados não apenas por grupos terroristas autointitulados como rebeldes e
separatistas ou agentes de uma nação contra a outra, mas também por um líder de
uma nação contra seu próprio povo, como no caso de ditaduras, bem como por
núcleos separatistas representantes de um nacionalismo exacerbado.[8] A exemplo
disso, a Enciclopédia Britânica expõe o seguinte:
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Uso sistemático de violência para criar um clima de medo
generalizado numa população e dessa forma atingir um
determinado objetivo político. O terrorismo tem sido
praticado por organizações políticas tanto de direita quanto
de esquerda, por nacionalistas e grupos religiosos, e por
instituições do Estado como Forças Armadas e policiais. [9]
O terrorismo é a mais recente erupção de um problema social persistente: o
conflito armado internacional.[10] A face do terrorismo do século XXI começou a
ser mostrada e conhecida no mundo a partir dos atentados de 11 de setembro de
2001. O grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden foi responsável pelo maior
atentado terrorista da história da humanidade, com 2.993 mortos e mais de 8.900
feridos.[11] Iniciado o século, o mundo buscou perspectivas de uma revolução que
não acreditava ser aquela apresentada, com o terror como protagonista. A forma
de demonstrar o poder de um grupo e sua determinação em diminuir uma nação
se mostrou muito grande frente às demonstrações do que era conhecido como
terrorismo no século XX.
A ONU desde o 11 de setembro vem editando resoluções para coibir o
terrorismo[12] e os Estados Unidos, aliado a isto, também faz uso da Doutrina Bush
para definir quais atos devem ser classificados como terroristas.[13]
Acerca dos alvos bem definidos, a repórter Juliana Bezerra, em matéria
do site Toda Matéria, relata que “O terrorismo procura causar atos violentos
espetaculares e que chamem muita atenção. Por isso, o alvo escolhido deve causar
grande quantidade de vítimas ou ser num lugar que renderá horas de programas e
reportagens televisivas.”
Desta forma, o uso de aviões de voos comerciais em uma investida
coordenada sobre pontos não apenas muito conhecidos, mas que também são
símbolos da supremacia e soberania de uma nação, promovendo a morte de quase
3 mil pessoas de uma só vez mostrou-se como uma nova forma de terror, muito
diferente do visto em ano anteriores.
A exemplo de contraponto, podem ser observados os atos praticados pelo
Euskadi Ta Askatasuna,[14] ou ETA, grupo terrorista de origem Basca que teve o
auge de suas atividades nos anos 80. Fernando Aramburu, em sua obra literária
intitulada Pátria, exemplifica a forma de atuação do grupo:
Daí a pouco divisaram um ônibus municipal. (...) Deixaram
vários carros passarem, mas mandaram parar o que vinha na
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frente do ônibus. (...) Com a passagem bloqueada, o ônibus se
viu obrigado a parar. (...) Lançaram uma bilha de aço com o
estilingue. O impacto deixou marcas no para-brisa, sem
chegar a atravessá-lo (...). Uma dúzia de passageiros desceu
com receosa celeridade. Nesse instante explodiu no interior
no ônibus a primeira garrafa incendiária. Joxe Mari dava as
instruções:
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-Apontar para os bancos, os bancos.
(...) A essa altura o ônibus já era uma enorme caixa de chamas.
Desprendia-se dele uma fumaça espessa, roçando a fachada
mais próxima. [15]
Fundado em 2004, um grupo dissidente da Al-Qaeda, o Ismamic State Of
Iraq and Syria, ISIS, ou simplesmente Estado Islâmico, alcançada sua independência
em 2014, passou a atuar com maior força na busca de seus
objetivos.[16] Reconhecido internacionalmente como grupo terrorista, na forma da
resolução 2.253 de 2015 do Conselho de Segurança da ONU,[17] foi responsável
pela prática de centenas de atos
5 terroristas de dominação em áreas do oriente
médio, com o objetivo de criação de uma nova nação independente baseada nos
princípios políticos e religiosos do Islã, ou seja, um califado, partindo do território
que compreende o Iraque e objetivando a conquista de outros territórios tanto no
oriente médio quanto na África, Ásia maior e Europa.[18]
Para atingir seus objetivos estabeleciam metas como a tomada de grandes
centros urbanos, em pontos estratégicos que permitiam êxito em saques e aumento
de riquezas. Quanto a este ponto, acerca do aumento de riquezas, a tomada de
usinas de refinaria de petróleo e a manutenção de seu funcionamento, fazia parte
de seus planos para atender a seus desígnios.[19]
Apesar de seus atos de terror não terem sido capazes de chegar à América,
ou sua autoria não ter sido confirmada, onde segundo seus próprios membros,
estava seu principal inimigo, o continente Europeu foi grandemente atingido,
principalmente em razão de sua vulnerabilidade gerada pela abertura de suas
fronteiras, consequência do grande êxodo de pessoas oriundas do oriente médio,
fugindo de guerras causadas pelas tomadas de cidades por extremistas.[20]
3. PREVISÃO LEGAL DA CRIMINALIZAÇÃO DO TERRORISMO.
Reconhecidamente, o Brasil não possui histórico de atentados terroristas
como os vistos com relativa frequência em noticiários, quando estes se referem aos
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Estados Unidos, França e Oriente Médio em geral,[21] no entanto, passadas as
explicações que tratam acerca da origem do terror, bem como as explicações de
como o terrorismo evoluiu com o passar dos anos e como se apresenta hoje, é
tempo de se refletir, com fundamento em uma visão globalista evolutiva, isto é,
observando que atualmente, com posição global estratégica e uma imensurável
riqueza natural, além da expressiva pluralidade de raças, cores e crenças, o Brasil
poderia ser um alvo de atos de intolerância por essas razões.
No tocante a isso, a intolerância a grupos étnicos, raciais e a sociais pode ser
causa originária de um ataque terrorista, e o Brasil viveu uma ameaça ainda no ano
de 2019, em razão de sua miscigenação oriunda da imigração de povos com o
passar dos séculos desde sua descoberta. Em março de 2019, o terrorista
ultranacionalista Brenton Tarrant, antes de executar o ato que resultou na morte de
50 muçulmanos que faziam rezas tradicionais, na Nova Zelândia, deixou um
manifesto racista que citava o Brasil, criticando sua diversidade racial e destacando
que era um país fadado ao fracasso em razão disso.[22]
3.1.Previsão Constitucional.
A Lei Antiterrorismo, conforme seu preâmbulo, foi criada com o fim de
regulamentar o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal no que tange ao
terrorismo, disciplinando este e regulamentando questões processuais e
investigatórias, como demonstrado:
Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da
Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de
disposições investigatórias e processuais e reformulando o
conceito de organização terrorista; e altera as Leis n º 7.960,
de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013.[23]
Neste sentido, Cláudio César Busato, no livro Lei Antiterror Anotada, vai
ainda mais a fundo e expõe a ideia do mandado de criminalização formado pelo
legislador constituinte, que se caracteriza como um mandamento constitucional,
quando diz o que se segue: “A norma do art. 5º, XLIII, da CR/88 expressa um
comando claro: legislador, edite uma lei que dificulte a situação daqueles que
cometeram o crime de terrorismo”.[24]
Assim, em respeito à norma constitucional originária, foi editada a Lei
13.260/2016 em momento oportuno.
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Vale dizer que obedecer a um dispositivo constitucional originário vai além
de simplesmente fazer-se gerar um novo tipo específico de crime para assim fazer
uma nova forma dosagem da pena, mas mais do que isso, a criminalização do
terrorismo é uma forma de garantir a democracia constitucional e dar efetividade
aos direitos fundamentais, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que finda
por ser uma garantia do estado democrático de direito, como disciplina o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, no julgamento da extradição número
855 de 2006:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

E a razão desse entendimento[25] apoia-se na circunstância
de que o terrorismo constitui um atentado às próprias
instituições democráticas, o que autoriza excluí-lo da
benignidade de tratamento que foi conferida, pela
Constituição do Brasil, aos atos configuradores de
criminalidade política. [26]
O terrorismo, após a edição da Lei 13.260/16, passou também não apenas a
ser tipificado de maneira específica, mas também passou a ser considerado
hediondo. A Constituição da República especifica os crimes equiparados aos
hediondos, e analisado em conjunto
do o artigo 2º da lei antiterror, analogicamente
5
é entendido pela hediondez do terrorismo.[27]
A Lei de segurança nacional, criada em 14 de dezembro de 1983, à primeira
vista mostrou-se como uma correspondente do mandado de criminalização da
vindoura Constituição Federal, quando dispunha acerca do combate ao terrorismo.
No entanto, deixou a desejar quando não esclareceu e demonstrou quais atos
seriam considerados terroristas, não os caracterizou. Desta forma, abria-se margem
para interpretações das mais variadas, podendo-se incluir ainda os movimentos
sociais, o que não seria desejado.
Nunes Júnior assevera que o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional definia
o crime de terrorismo, nos seguintes termos:
Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em
cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão,
praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por
inconformismo político ou para obtenção de fundos
destinados à manutenção de organizações políticas
clandestinas ou subversivas. Pena – reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a
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pena aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se
até o triplo.
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Entretanto, tal artigo, em razão da interpretação doutrinária, não poderia ser
aplicado, justamente pela generalidade de seu preceito primário, isto é, a definição
insuficiente da conduta de praticar atos terroristas, o que violava o princípio
constitucional da legalidade, sob o aspecto da taxatividade.[28]
3.2. Tratados Internacionais.
Faz-se importante destacar que, além da necessidade de criação de uma Lei
antiterror afim de preservar a integridade da sociedade nacional, é de suma
importância reconhecer, para além dos pressupostos constitucionais, a existência
de uma rede de cooperação global para a repressão do terror. Peter Haberle
assinala que uma característica de um Estado Constitucional Cooperativo é a
atividade solidária estatal, na cooperação para além dos limites fronteiriços, dentre
elas, a luta contra o terrorismo.[29] Assim, entende-se que há uma espécie de
concordância mundial quanto ao objetivo de por fim ao terror. No Conselho de
Segurança da ONU, após os ataques nos Estados Unidos até o final de 2012, foram
aprovadas 33 resoluções sobre terrorismo.[30]
Entre 1963 e 2001, por meio de sua Assembleia Geral e da Organização da
Associação Civil Internacional, da Organização Marítima Internacional e da Agência
Internacional de Energia Atômica, a ONU patrocinou a celebração de vários tratados
contra atos de força considerados, “independentemente da justiça da causa”,
ilegítimos. É o caso da tomada de reféns, do apoderamento ilícito de aeronaves, da
sabotagem a equipamentos de controle do tráfego aéreo e marítimo, do incêndio
de plataformas de petróleo, do manejo de explosivos plásticos, da agressão a
dignitários estrangeiros ou a membros do corpo diplomático, do uso de armas
químicas e do financiamento ao terrorismo.[31]
Em razão disso, o Brasil é parte de um compromisso ético-jurídico que vai
além das barreiras dos princípios de proteção nacionais, correspondendo à
Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas,
de 1998 e à Convenção Interamericana Contra o Terrorismo, de 2002, sendo
signatário em ambas.[32]
Lena Azevedo acrescenta que “os que defendem a aprovação de dispositivos
legais para tipificar o terrorismo argumentam que, mesmo distante de ameaças, o
Brasil tem obrigação de criar legislação específica para cumprir os acordos
internacionais por ele ratificados, além de ter instrumentos para coibir
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movimentações de pessoas ou integrantes de organizações que praticam atividades
identificadas com o terror.”[33]
4. PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CRIAÇÃO DA LEI 13.260/16
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Afim de evitar possíveis ataques terroristas, assim que houve o anúncio da
realização do Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro,
o poder executivo federal, na pessoa da então presidente da República Dilma
Rousseff,[34] passou a elaborar o projeto de lei 2.016/2015, que não apenas
tipificasse como atos terroristas reconhecidos mundialmente como tal, mas
também a caracterizar e conceituar o que seriam atos terroristas. Importante frisar
que a lei não buscou tipificar como crime atos praticados, uma vez que já seriam
crimes segundo o código penal brasileiro, mas apenas dar uma punição específica,
mais gravosa, pertencente a uma Lei específica.
Em adendo a este ponto, além de qualificar, dividir e explicar a partir de qual
momento os atos praticados seriam considerados terroristas, é importante
esclarecer que desde o início, quando ainda em projeto de Lei até os dias atuais, a
Lei não foi unânime em relação ao contentamento dos brasileiros.
5

Existe ainda hoje a preocupação de que a Lei possa ser utilizada como forma
de criminalização de atos praticados por movimentos sociais, como descreve
Schreiber na reportagem da BBC News Brasil, a fala do ex-Secretário Nacional de
Justiça, Pedro Abramovay, que contesta a necessidade da existência da Lei
13.260/06 e avalia que mesmo com a existência do artigo 2º, parágrafo 2º, ainda há
riscos da referida Lei ser usada para criminalizar manifestações populares,
enfraquecendo a democracia.[35]
O artigo 2º da Lei 13.260/06 é taxativo em expor o que segue:
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais
indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e
religião, quando cometidos com a finalidade de provocar
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta
individual ou coletiva de pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe
ou de categoria profissional, direcionados por propósitos
sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar,
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protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos,
garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da
tipificação penal contida em lei.
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Noutro giro, partindo do ponto de vista literal e positivado do dispositivo
legal acima citado, considerando a impossibilidade da aplicação de dispositivos da
Lei antiterror nos casos de atos praticados por membros de grupos pertencentes a
movimentos sociais, o especialista Leandro Piquet declara o que se segue:
O terrorismo precisa ser punido com leis mais duras que a que
temos. É muito mais grave, ameaça a sociedade de uma séria
de formas que os movimentos sociais violentos não fazem.
Precisamos definir exatamente o que é o ato de um grupo que
tem por intenção amedrontar o governo e seus
representantes e limitar o espectro de escolha da sociedade.
Isso é um ato terrorista.
Logo após a propositura do projeto de Lei e a sua votação posta em pauta,
especialistas em crime organizado transnacional, como Leandro Piquet,
consideraram como uma “necessidade real” a criação de Leis mais duras para o
combate ao terrorismo no Brasil.[36] Com caráter preventivo, a lei 13.260 de 2016
foi sancionada pela então Presidente da República Dilma Rousseff no dia 16 de
março de 2016, e entrou em vigor na data de sua publicação.[37]
CONCLUSÃO
Portanto, perante todo o exposto no presente artigo científico, pode-se
entender que a criminalização do terrorismo no Brasil passou do status secundário,
no que se refere a valorização da política antiterror, ao posto primário quanto ao
combate ao terror.
Inicialmente motivado por questões consideradas egoísticas, uma vez que
não fora aprovada anteriormente em razão da suposta ausência de necessidade, a
Lei 13.260 de 13 de março de 2016 passou a ser considerada, por especialistas e
estudiosos, como uma correspondente à altura do mandado de criminalização
disposto na Constituição da Republica de 1988.
Com a devida ênfase à proteção e garantias das livre manifestações dos
movimentos sociais, a Lei Antiterror demonstra a importância da preservação ao
livre pensamento, gerando a sensação do devido combate às ameaças externas,
sem que haja a supressão de nenhum direito e garantia interno, pelo contrário,
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fazendo com que sejam ainda mais consolidados os direitos e garantias
fundamentais.
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Uma vez que a Lei antiterror é reconhecidamente oriunda de um mandado
de criminalização constitucional originário, questiona-se ainda acerca dos tratados
internacionais ratificados pela república. Ora, como visto no artigo científico de
forma transparente, todos os movimentos traçados desde a Constituição até a
sanção da Lei 13.260 de 2006, tinham como caminho intermediário, as assinaturas
dos tratados internacionais pelo Brasil, demonstrando que a nação faz parte,
solidariamente, da cooperação mundial que tem como objetivo, promover o fim do
terror através de inúmeras formas, desde a adoção de políticas para o fim do
financiamento às organizações terroristas, trabalhos de desestruturação das
organizações e prevenção de ataques de células independentes, com caráter
intolerante.
Portanto, com a devida Lei Antiterrorismo sancionada, demonstrada a
colaboração universal e irrestrita da República no combate ao terrorismo através da
adoção de medidas correspondentes aos tratados internacionais assinados e
garantidos os devidos direitos aos movimentos sociais, face inclusive à valorização
e fortalecimento do estado democrático
de direito, resta latente que a Lei 13.260
5
de 13 de março de 2016 cumpre seu papel como proposto desde seu projeto,
elaborado ainda no ano de 2015.
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A SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIMES AMBIENTAIS NO
NOVO CÓDIGO FLORESTAL: UMA ANÁLISE CIENTÍFICA E CONSTITUCIONAL
DO INSTITUTO
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo verificar as principais características
ontológicas, bem assim as repercussões (in)constitucionais da previsão de
suspensão e extinção da punibilidade de crimes ambientais levado a cabo pela Lei
n° 12.651/2012. Para tanto, foi realizado estudo no sentido de bem identificar tal
previsão dentro da teoria geral do crime, mais especificamente, correlacionando e
cotejando a previsão do art. 60 do Novo Código Florestal com os conceitos de
ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Ato contínuo, descemos mais a fundo no
estudo do Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”), sua natureza jurídica, sua
relação com a persecução penal, o que nos fez verificar a tendência/corrente de
“admininstrativização do direito penal” e, bem assim, a violação ao Princípio da
Independência das Instâncias. Por fim, a par de tudo o estudado e escrito, fechando
o estudo pretendido e defendendo a inconstitucionalidade da previsão, analisamos
a recente decisão do STF na ADC n° 42 que, em controle concentrado, julgou
constitucional tal famigerado art. 60, gerando total descrédito científico às Ciências
Criminais e subtraindo proteção ao meio ambiente.
Palavras-chave: Novo Código Florestal; Suspensão e extinção da punibilidade de
crimes ambientais; natureza jurídica; inconstitucionalidade.
ABSTRACT: The purpose of this article is to verify the main ontological
characteristics, as well as the (in) constitutional repercussions of the prediction of
suspension and extinction of the punishment of environmental crimes carried out
by Law n. 12.651 / 2012. In order to do so, a study was conducted in order to identify
such a prediction within the general theory of crime, more specifically, correlating
and comparing the prediction of art. 60 of the New Forest Code with the concepts
of illegality, guilt and punishability. We went deeper into the study of the Term of
Adjustment of Conduct ("TAC"), its legal nature, its relationship with criminal
prosecution, which made us see the tendency / current of "administrativeisation of
criminal law" and, as well as violation of the Principle of Independence of the
Instances. Finally, along with everything studied and written, closing the intended
study and defending the unconstitutionality of the prediction, we analyzed the
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recent decision of the STF in ADC n ° 42 that, in concentrated control, judged
constitutional such famous art. 60, generating total scientific discredit to the
Criminal Sciences and subtracting protection to the environment.
Key-words: New Forest Code; Suspension and extinction of the punishment of
environmental crimes; legal nature; unconstitutionality
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Sumário: 1. Introdução. 2. Breves considerações sobre responsabilidade penal
ambiental e análise da previsão do art. 60 do novo código florestal dentro da teoria
geral do crime. 3. O programa de regularização ambiental e o termo de ajustamento
de conduta. 4. O “termo de compromisso” condicionador da persecução penal e o
princípio da independência das instâncias. 05. Considerações finais.
1. INTRODUÇÃO
A princípio, há que se ter em mente que com a Constituição Federal de 1988,
consagrando forte tendência internacional, já verificável na própria lei n°
6.938/1981, consagrou a importância do meio ambiente como bem jurídico,
alçando o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental. A
partir daí, erigiu-se no Brasil uma amálgama de leis e atos normativos de direito
5
ambiental, bem como mecanismos de tutela individual e também coletiva, no
âmbito cível, penal e administrativo, o que, certamente, tornou o Brasil um país com
uma das mais modernas e protetivas leis ambientais, digno de aplausos no âmbito
internacional.
Contudo, a complexa e assaz rígida legislação não foi óbice ao aumento do
desmatamento e dos níveis de poluição, que só cresceram desde então, segundo
dados oficiais. O Estado brasileiro, por questões estruturais e políticas demonstra,
também aqui, sua inaptidão de efetivação real e social das normas jurídicas, e dá,
com isso, um tom meramente retórico à legislação, no mesmo tom que a doutrina
penalista chama de leis penais simbólicas.
Assim sendo, foi nesse contexto de legislação moderna e protetiva, mas com
forte ineficiência/ineficácia social somada ainda há um crescente sentimento de
impunidade, que entra em vigor, após longos debates entre “ambientalistas” e
“ruralistas/desenvolvimentistas,” o Novo Código Florestal, Lei n° 12.651/2012, que
em seu art. 60, tratou da suspensão e da extinção da punibilidade de dois crimes
ambientais, in verbis:
Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para
regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão
ambiental competente, mencionado no art. 59,
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suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts.
38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
enquanto o termo estiver sendo cumprido.
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§ 1º A prescrição ficará interrompida durante o período de
suspensão da pretensão punitiva.
§ 2º Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização
prevista nesta Lei. (grifo aposto).
Em uma leitura inicial, pode parecer que a mecânica não é complexa, mas qual
o significado ontológico da previsão? De que forma a ciência penal deve enquadrála? É possível excluir responsabilidade penal pelo adimplemento de
responsabilidade administrativa? Essa previsão é constitucional?
A tanto, sem descurar da importância das discussões sociais entre os vários
agentes interessados, bem como da importância do Princípio Democrático na
construção do ordenamento jurídico, fato é que, ao fazer tal previsão, cediço da
intenção clara de beneficiar o setor produtivo, o legislador positiva verdadeira
norma penal, e que, por consequência, traz, automaticamente, um complexo
arcabouço científico e doutrinário a instruir a matéria, do qual o aplicador não pode
se dissociar.
Não obstante isso, o legislador mescla as responsabilidades, confundindo a
administrativa com a penal, e, assim, diminuindo, por óbvio, o âmbito de proteção
do meio ambiente.
A tanto, qualquer análise responsável do tema, deve perpassar
obrigatoriamente pela ciência criminal, entendendo o instituto à luz da teoria geral
do crime, como pretendemos fazê-lo no próximo ponto deste trabalho, analisando
em seguida, a ligação da previsão com o direito administrativo, a partir do Termo
de Ajustamento de Conduta, lançando lume, ao fim, ao decidido pelo STF na ADC
n° 42, já que se trata de importante precedente vinculante.
Nesse tom, com o intuito de aferir com precisão a ontologia do instituto
previsto no art. 60 do Novo Código Florestal e concluirmos, pois, pela
inconstitucionalidade de sua previsão, fez-se necessário o uso da legislação, de
ensinamentos doutrinários de autoridade, bem como jurisprudências sedimentadas
remota e mais recentemente.
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Assim sendo, o objeto deste trabalho é de grande envergadura e importância,
gerando fortes debates sobretudo na mais alta corte do País, que, não obstante
tenha decidido pela constitucionalidade, fez constar alguns dos entendimentos aqui
expostos, deixando aberta a porta de uma possível superação do precedente
(“overruling”).
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2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL
E ANÁLISE DA PREVISÃO DO ART. 60 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL DENTRO
DA TEORIA GERAL DO CRIME.
É fato que os povos de todo o mundo, não só nos dias de hoje mas com mais
intensidade atualmente, lançam olhos ao meio ambiente. Nesse contexto, conforme
já se disse, houve uma gradual positivação de normas protetivas ao longo do
tempo, o que também ocorreu no que diz à responsabilidade penal.
Certo é que a tutela penal atua repressivamente com o fito de punir e
desestimular aqueles atos lesivos aos bens mais caros à sociedade. No ponto, a
análise da legislação penal brasileira mais antiga, ao colocar o meio ambiente na
vertente da proteção penal, já evidenciava, pois, a sua importância, implementando,
assim, o princípio da fragmentariedade.
5
Assim, inúmeros e variados tipos, insculpidos tanto no Código Penal como em
legislações esparsas, formavam o sistema de responsabilidade penal do meio
ambiente. A título de exemplo, para iniciar a análise, antes da lei 9.605/98,
aplicavam-se, em matéria ambiental, o disposto no art. 163 (crime de dano) e
também o art. 166 (alteração de local especialmente protegido) nas respectivas
condutas que lesassem o meio ambiente.
Fato era que a extensa legislação e a ausência de critérios para sistematização do
assunto geravam imensas perplexidades e desproporções entre as medidas penais.
No ponto, vejamos o que parte da doutrina já alertou:
De acordo com essa sistemática, faz-se uma tipificação punktuelle das várias
infrações, criando, desse modo, dificuldades para o seu cabal conhecimento, em
razão de sua quantidade (geradora de hipertrofia), das múltiplas superposições, das
lacunas e incongruências peculiares ao tratamento isolado e fragmentário..
Nesse contexto, ansiando dar mais logicidade e especificidade para o
tratamento penal do meio ambiente, o legislador, em 1998, editou a lei 9.605/98,
denominada usualmente por leis dos crimes ambientais. Possuindo uma parte geral
(art. 1° ao art. 28) e uma parte especial (art. 29 a 69-A), tal lei certamente é um
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marco jurídico para o ordenamento brasileiro, pois acabou por cumprir de forma
específica o mandamento incriminador inserido na Constituição Federal.
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Ocorre que, apesar do esforço legislativo e, reconhecendo a considerável
concentração do assunto no diploma, a lei 9.605/98 também possui pontos
negativos e até retrocessos. Para o ponto, é de se apontar a necessidade de certa
parcimônia na análise da lei, já que não escapa de “inúmeros vícios de
inconstitucionalidade”.
De toda forma, pode-se afirmar que a lei 9.605/98, atualmente, constitui um
instrumento cada vez mais eficaz e de notável refinamento jurídico em certas
acepções.
Assim, é imperioso afirmar que duas características dão o contexto
identificador da responsabilidade penal quanto ao meio ambiente, quais sejam, a
existência quase unânime do elemento normativo “sem prévia autorização” e o
grande número de normas penais em branco. Enquanto o elemento normativo
demonstra a existência de competência material comum quanto ao meio ambiente,
as normas penais em branco são exigências do “conteúdo complexo, técnico,
multidisciplinar e mutável” do tema ambiental.
Em verdade, a matéria vem sofrendo um processo de delimitação
jurisprudencial gradual desde a instituição da lei dos crimes ambientais,
constituindo hoje, certamente, um instrumento indispensável no atual contexto
brasileiro. Nessa evolução, é de se afirmar ainda que, com a doutrina e ganhando
respaldo também nos Tribunais, vem se afirmando cada vez mais, como tendência
moderna, a teoria da imputação objetiva pelo chamado incremento do risco no
campo do direito penal ambiental. Para essa corrente, apesar das veementes
críticas, pune-se penalmente o dano ambiental mesmo com a ausência dos
tradicionais elementos dolo ou culpa.
É nesse som que se tem que reconhecer a avançada legislação ambiental
brasileira, que inova e atualiza postulados antigos da ciência penal, adequando-se,
pois, às peculiaridades que o tema ambiental impende. Não obstante, a par da
evolução e da gradativa aplicação do Direito Penal Ambiental, insuficiente tem sido
os mecanismos, como é cediço. Assim, na contramão de tudo isso, a previsão do
art. 60 do novo código, parece estancar tal desenvolvimento.
Como consta da disposição normativa, suspende-se a punibilidade de três
crimes graves (art. 38, 39 e 48 da lei n° 9.605/98) a partir da assinatura do Termo de
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Ajuste de Conduta previsto, extinguindo-se, ato contínuo, a punibilidade com o seu
cumprimento.
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Pela leitura do texto, salta aos olhos a opção do legislador em associar a
questão como uma causa de extinção da punibilidade. Contudo, percebemos um
conteúdo ontologicamente ligado à culpabilidade, no seu sentido conceitual. Sob
tal enquadramento, em verdade, estaríamos diante de hipótese de exclusão do
crime e de todos os seus efeitos e não da mera extinção da punibilidade que, em
regra, deixa intangível os efeitos extrapenais.
Assim afirmo, pois, permeado por princípios de desenvolvimento sustentável,
bem como valorização da atividade agropecuária, o Novo Código Florestal,
sobretudo o art. 60, trazem mensagem direta à sociedade e ao ordenamento no
sentido de que não se deve considerar reprovável que o agente tenha, por exemplo,
realizado “corte raso” de vegetação nativa sem autorização do órgão competente,
se o fez até 22 de julho de 2008 e tenha cumprido algumas medidas administrativas.
Nesse contexto, reverberando a melhor doutrina, temos o conceito geral da
culpabilidade identificado como a “reprovabilidade do injusto ao autor”. No mesmo
sentido, afirma-se que, em 5 verdade, a “essência da culpabilidade é a
reprovabilidade”. No giro, conforme se vê, a noção é ponto central, sendo certo
afirmar que é a culpabilidade do agente que “dá o tom da sua responsabilidade”.
De toda forma, para uma apreensão corroborar nosso posicionamento,
colacionamos trecho de louvável doutrina:
Atribui-se, em Direito Penal, um triplo sentido ao conceito de culpabilidade,
que precisa ser liminarmente esclarecido. Em primeiro lugar, a culpabilidade – como
fundamento da pena – refere-se ao fato de ser possível ou não a aplicação de uma
pena ao autor de um fato típico e antijurídico (...). Em segundo lugar, a culpabilidade
– como elemento da determinação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade
funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta (...). E, finalmente,
em terceiro lugar, a culpabilidade – como conceito contrário à responsabilidade
objetiva. Nessa acepção, o princípio da culpabilidade impede a atribuição da
responsabilidade penal objetiva.
Apesar de entender o instituto mais próximo ao elemento culpabilidade, não
podemos deixar de afirmar que há sim ligação à ideia de punibilidade também,
embora bem mais discreta, pensamos. Esta por sua vez, não é encarada
majoritariamente como elemento do crime, mas consequência desse. No ponto, a
doutrina aponta:
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O vocábulo punibilidade tem dois sentidos que devem ser claramente
delineados: a) a punibilidade pode significar merecimento de pena de pena, ser
digno de pena no sentido da palavra alemã Strafwürdig; neste sentido, todo delito
(toda conduta típica, antijurídica e culpável) é punível pelo simples fato de sê-lo;
b) punibilidade pode significar possibilidade de aplicar a pena, no sentido da
palavra Strafbar;; neste sentido nem todo delito é passível de aplicação de uma
pena (...)
Nesse ínterim, apesar da conduta ser criminosa, o agente não seria merecedor
de pena, no caso do art. 60 da Lei n° 12.651/2012. Vale ressaltar, conforme
analisaremos mais adiante, que alguns ministros do STF já se posicionaram no
sentido de, realmente, tratar-se de causa extintiva da punibilidade, mais
especificamente, de uma verdadeira anistia.
Mas, de todo modo, na essência, a lei quer retirar a reprovabilidade das ditas
condutas criminosas realizadas até 22 de julho de 2008, deixando resvalar sua
intenção de reconhecer a importância das áreas transformadas para atividade
agropecuária, mas, ao mesmo tempo, não quer fazer isso expressamente,
certamente em razão das dificuldades políticas na aprovação do texto do código.
Afirmo isso, pois, também em um contexto de legitimação de condutas
anteriores, o mesmo legislador já empreendeu “abolitio criminis temporária”, por
exemplo, em relação a crimes do Estatuto do Desarmamento, também elegendo
uma data como divisor de águas.
O que se quer chamar a atenção aqui é que, todo esse esforço do legislador
de “amenizar” o enquadramento do referido art. 60 não desnatura seu âmago e sua
finalidade de despenalizar crimes ambientais, indo em total encontro às normas
que impõe proteção e responsabilidade ambiental, o que inquina de
inconstitucionalidade, como se afirmará adiante.
3. O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E O TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
No tom do já afirmado, as normas de Direito Ambiental possuem nítido
caráter de direito coletivo, sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um
direito fundamental de todos. Assim, não queremos, aqui, por questão de rigor
acadêmico, entrar no embate dos alcunhados “desenvolvimentistas” e
“ambientalistas”, contudo, não podemos deixar de questionar, ainda que
brevemente, a legitimidade ou ilegitimidade de se transacionar com este bem
público coletivo, que, obviamente, tem status de indisponível. Assim é, pois, o
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referido Programa de Regularização e Ambiental juntamente com a previsão do
“TAC” ora analisado vem espelhar essa possibilidade, abrindo mão de direitos e
responsabilidades ambientais. Sobre o tema, mister colacionar apontamento da
doutrina que, esclarecendo a “alta conflituosidade” dos interesses difusos, afirma:
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Quando se analisam os interesses difusos, marcados pela
transcendência e indeterminação de seus titulares, tendo por
objeto um bem indivisível e indisponível, os conflitos de massa
deles decorrentes não se coadunam com a clássica descrição
da fórmula “Tício x Caio”. Havendo conflito de interesses
difusos, a escolha de um implicará, necessariamente, o
preterimento do outro, não se podendo dizer que uma escolha
é certa ou errada. As posições, por mais contrastantes que
sejam, devem conviver e, no entrechoque de valores, serão as
escolhas políticas que orientarão a preponderância de um
interesse difuso sobre o outro.
Mas independentemente desse apontamento inicial, a previsão de Programas
de Regularização não é novidade no Brasil, senão vejamos.
5

Cumpre lembrar que, do regime colonial das sesmarias às políticas militares
de expansão da fronteira agrícola sob o domínio amazônico até meados dos anos
80, suprimiu-se grande volume de floresta com chancela tácita do Estado. Com o
passar do tempo e a intensificação internacional das preocupações ambientais e as
pressões institucionais, o discurso estatal mudou.
O dito “programa de regularização ambiental” que, tenta ser implementado
pela União, conforme disposição do art. 59, caput da Lei 12.651/2012, parece
traduzir a imperiosa necessidade do campo brasileiro, segundo a constatação da
flagrante situação de apartamento normativo-ambiental em que se encontram
grande parte das propriedades rurais.
Contudo, a questão envolve uma análise contextual. Assim, devemos ter em
conta a existência de reiterado esforço governamental para a regularização
ambiental. Desta feita, em 1934, no afã de preservação, fora editado, então, o
Código Florestal Brasileiro que, alterado em 1965, sempre levou a cabo os conceitos
de Reserva Legal e de áreas sensíveis. Ocorre que o desiderato não foi alcançado e
a inexpressiva efetividade da legislação sempre foi o que lhe dava maior
característica.
De toda forma, a situação parece guinar a partir de 1998 com a Lei dos Crimes
Ambientais e, mais recentemente, a atuação mais incisiva de órgãos como o IBAMA
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e o Ministério Público Federal. Diante disso, sobre o assunto, esclarece pertinente
artigo científico:
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O setor rural reagiu ao acúmulo de pressões e exigiu mais prazo e apoio
governamental para a regularização ambiental. Em resposta, em dezembro de 2009
o governo federal criou, via decreto, o Programa Mais Ambiente (PMA) para
promover e apoiar a regularização ambiental dos produtores rurais.
Ocorre que tal “Programa Mais Ambiente” é, na essência, semelhante, ou
mesmo o embrião do “Programa de Regularização Ambiental” ensejado no Projeto
do Novo Código Florestal que, como aquele, estabelece vantagens para aquele que
se “ajustar” com o Poder Público. Assim, é que pelo “Programa Mais Ambiente” já
era possível espécie de “anistia” administrativa pela conversão em penas
alternativas.
A partir desse cenário, para aferir a viabilidade de tal previsão, não devemos
ficar apenas no texto do projeto, mas sim lançar mão de uma análise comparativa
das experiências já perpassadas. No ponto, parece haver divergências, mas
devemos atentar para o pertinente exemplo:
Nos EUA, programas com esta finalidade surgiram na década de 1980 em
resposta às críticas sobre a natureza excessivamente prescritiva e muitas vezes
ineficiente da abordagem tradicional de comando e controle. Por exemplo, o
programa da Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA), Audit Policy,
iniciado em 2005, incentiva o relato voluntário de irregularidades pelos próprios
infratores para promover o cumprimento das normas. Como contrapartida, a EPA
reduz entre 75% e 100% o valor das multas. Toffel e Short (2009)32 afirmam que o
programa reduziu em 20% o número de acidentes ambientais e melhorou o
cumprimento das normas ambientais. Entre os compromissos assumidos pelos
infratores estava a adequação da atividade às normas ambientais e a reparação do
dano ambiental em um prazo médio de até 60 dias a partir da descoberta do dano,
além da prevenção da recorrência de danos.
Nesse ínterim, vejamos tabela elaborada com dados disponibilizados pelo
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) com resultados
obtidos em recentes experiências:
Tabela: Quadro de programas de regularização ambiental no Brasil e seus
resultados:
Programa
Lucas
do
Rio Prolegal
MT legal
Verde Legal
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Início
programa

Dezembro
do 2006

de Maio de 2006 – Novembro
projeto piloto.
2009

de

de Entorno
do Estado do Mato
Rio Parque Nacional Grosso
das Emas.
Indefinido
1°
prazo:
novembro
de
2010; 2° prazo
(prorrogação):
novembro
de
2012.
Assistência técnica Suspensão
das Suspensão
das
e promessa de não autuações
no autuações
no
utilizar
período previsto período do TAC;
Incentivos
ao informações
no TAC.
suspensão
da
proprietário
da fornecidas pelos
cobrança
das
terra/posseiro
proprietários
para
multas emitidas
5
autuações.
no
período
anterior ao acordo
e desconto de
90% quando da
comprovação da
reparação total do
dano.
Compromissos
Recuperar APP e Recuperar APP e Recuperar APP e
dos participantes
RL.
RL no período RL no prazo de um
estabelecido no ano.
TAC
Resultados
100%
das 70%
das 6.999
imóveis
alcançados
propriedades
propriedades
cadastrados até
cadastradas e com foram objeto de outubro de 2010.
diagnóstico
TAC entre 2006 e
socioambiental
2008
entre 2007 e 2008.
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Área
de Município
implementação
Lucas
do
Verde (MT)
Indefinido
Período
para
adesão

Fonte: ARAÚJO, op. cit., p.3

507

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A tanto, na tentativa de formar juízo sobre a proposta do Novo Código
Florestal, os dados ensejados acima são deveras relevantes.
Outro dado importante é aferir que “menos de 1% das multas aplicadas (num
total de 2,8 bilhões) por causa do desmatamento na Amazônia foi recolhido aos
cofres públicos.”. Nesse contexto, são notórias as dificuldades administrativas que
o País enfrenta diante da ausência de estrutura executiva e a incidência de fatores
outros como a corrupção. Desta feita, devemos ter em mente, como ponto de
partida, a certeza da insuficiência da atual gestão ambiental, o que nos evidencia,
pois, a necessidade de procurar outros caminhos.
Ademais, pergunta-se como preencher mandamentos como o Direito à
Informação Ambiental, o Princípio da Responsabilidade Ambiental, o Princípio da
Precaução e Prevenção, e, por fim o “prima principium ambiental” do
desenvolvimento sustentável se as atividades do campo continuarem a se
empreender sem vinculação à Administração Ambiental. Assim sendo, entendemos
que a iniciativa da Lei 12.651/2012 está em consonância com a Declaração de
Estocolmo de 19972: “Deve ser confiada, às instituições nacionais competentes, a
tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos
Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente” . Desta feita, o
“Programa de Regularização Ambiental” deve ser visto como medida imperiosa
para um “Estado de Direito Ambiental”.
Feitos os primeiros esclarecimentos sobre o Programa de Regularização
Ambiental, no intuito de contextualizar a previsão do Termo de Ajustamento de
Conduta e suas finalidades, passemos a uma análise mais detida do “termo de
compromisso” e sua natureza jurídica.
A Lei 12.651/2012 faz previsão, em seu art. 59, §3°, do “TAC” da seguinte forma:
Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão
competente integrante do SISNAMA convocará o proprietário
ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que
constituirá título executivo extrajudicial. (grifo aposto).
Cumpre verificar que não se trata de instituto novo na legislação. Nesse
contexto, a doutrina faz apontamento sobre a gênese do instituto:
Com forma de remediar tal questão e, sob forte influência das ADR’s, o Código
de Defesa do Consumidor inclui o §6° no art. 5° da Lei de Ação Civil Pública, que
institui o compromisso de ajustamento de conduta, passando a ser um instrumento
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de composição de controvérsias e estabilizador social a ser celebrado diretamente
entre a Administração e os interessados nas questões envolvendo direitos coletivos.
Noutro ponto, mais recentemente, com a inclusão do art. 79-A a Lei 9.605/98
(“lei dos crimes ambientais”), o ordenamento jurídico brasileiro se deparou com
outra disposição, em muito, análoga ao instituto da Lei 7.347/85. Trata-se também
de um “Termo de compromisso” em se que permite o ajustamento ambiental, não
havendo, certamente uma inovação significativa.
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Contudo, argumentando diferença entre as duas previsões legais, aponta
esclarecida doutrina a respeito:
A distinção sensível é a função subsidiária às sanções administrativas que o
ajustamento de conduta proporciona, visando condutas de reparação civil do meio
ambiente. A Lei 9.605/98 versa sobre as infrações penais e administrativas contra o
meio ambiente e se, antes, o ajustamento de conduta era um remédio para prevenir
ou extinguir uma eventual ação civil pública, agora pode, além disso, apresentar-se
como uma medida alternativa ao exercício do poder de polícia da Administração
Ambiental.
5

Nesse contexto, com a edição do Novo Código Florestal surge no campo de
intersecção da responsabilidade administrativo-ambiental e penal uma terceira via
de “ajustamento” que, funcionando em conjunto com os dois institutos já
apontados, instrumentaliza um verdadeiro sistema extrajudicial de tutela
ambiental.
A tanto, é retomando a semelhança entre a nova previsão (art. 60, §3° da Lei
12.651/2012) e os institutos inseridos tanto na Lei 7.347/85 quanto na lei 9.605/98,
é que encontramos uma via para discorrer sobre a natureza jurídica desse “termo
de compromisso”.
Sobre o assunto no deparamos com controvérsias doutrinárias bastante
antagônicas bem apontadas por doutrina específica:
Os debates existentes entre esta modalidade de compromisso
podem ser seccionados em três correntes básicas de
entendimento: a corrente que entende como transação
bilateral; outra como acordo em sentido estrito; e a que
concebe o instrumento como ato administrativo.
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De toda forma, para um melhor entendimento, melhor é dividirmos em
corrente contratualista e corrente administrativista, afirmando, desde já, que ambas
apresentam argumentos sedutores ao intérprete.
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Segundo afirma ilustre doutrina, a hipótese prevista no novo código florestal
seria, pois, pelo raciocínio, espécie de transação civil peculiar ou parcial
completando:
A primeira vertente alude que o compromisso de ajustamento configura
transação tal como prevista no código Civil (atual art. 840), asseverando que, na
negociação do compromisso, não se discute a disponibilidade do direito material
ao meio ambiente, mas a situação periférica de resguardo do mesmo e, por isso,
admite negociar prazos e forma de cumprimento, não o direito indisponível
ambiental.
Nesse tom não se pode olvidar a presença de um elemento de “bilateralidade”
do instrumento que, apesar de ter objeto de negociação bastante reduzido este
não resta suprimido, reconhecendo-se, pois, alguma margem de obrigação
também para a Administração Ambiental, na forma da lei e do “ajuste”. Ocorre,
todavia, que por medida de boa cautela, não se afirma corriqueiramente esta
característica, pois, sabe-se da patente indisponibilidade do objeto ambiental
frente ao Princípio da Supremacia do Interesse Público.
Noutro giro, a corrente administrativista, argumentando a natureza de ato
administrativo, parece enquadrá-lo na classificação dos atos administrativos
negociais como estabelece a doutrina:
Segundo MEIRELLES, trata-se de atos que contêm uma declaração de vontade
do Poder Público coincidente com a pretensão do particular, visando à
concretização de negócios jurídicos públicos ou à atribuição de certos direitos e
vantagens ao interessado
Ademais, corroborando o entendimento administrativista, afirma-se que o
instrumento não possui o condão de assentar obrigações para a Administração,
mas apenas expressa um “consentimento da Administração para uma pretensão do
particular”. Não obstante, trazendo um conceito doutrinário para o chamado
“protocolo administrativo”, parece ter inserido aí o ato administrativo negocial e,
por consequência, tal termo de compromisso, conforme se transcreve:
Protocolo administrativo é ato negocial pelo qual o Poder Público acerta com
o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a
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abstenção de certa conduta, no interesse recíproco da Administração e do
Administrado signatário do instrumento protocolar (...)
Portanto, percebamos que a questão deste instrumento é bastante complexa
e parece ter se construído à frente dos apontamentos tradicionais e sistêmicos do
Direito Administrativo, assim como vem exigindo severas adaptações no campo do
Direito Penal. Por oportuno é o conceito ensejado por importante doutrina nacional
que, ao definir o compromisso previsto na Lei da Ação civil, assim dispõe:
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Embora tenha o caráter necessariamente consensual, o compromisso de
ajustamento não tem natureza contratual, típica do direito privado, nem chega a
ser propriamente uma transação de direito público. Trata-se, antes, de concessão
unilateral do causador, que acede em ajustar sua conduta ás exigências legais, sem
que o órgão público que toma seu compromisso esteja a transigir em qualquer
questão ligada ao direito material, até porque não o poderia fazer, já que, em
matéria de interesses transindividuais, o órgão publico legitimado e o Estado não
são titulares do direito lesado.
Ainda na questão, forçoso não visualizar a obrigação de abstenção (non
facere) da Administração no que
5 tange às Autuações Administrativas e Sanções
Penais uma vez eventualmente “suspensas” por força dos art. 59 e 60 do novo
diploma. Assim sendo, estamos, sim, diante de um ato jurídico bilateral, em que
pese os esforços doutrinários em contrário.
Portanto, sem negligenciar a incidência de regras do regime de direito público,
ao meu ver, prevalece a bilateralidade e o conteúdo negocial, uma vez constituir
faculdade do administrado. Assim, enquanto de um lado figura a vontade do
administrado (consenso) do outro parece figurar um poder-dever vinculado da
Administração (consenso legal), que, quando presentes os pressupostos legais, não
deve se furtar à assinatura do respectivo termo, na medida em que “há um direito
subjetivo constitucional que protege o particular contra a negação do direito pela
Administração”, quando diante de atividade vinculada.
04. O “TERMO DE COMPROMISSO” CONDICIONADOR DA PERSECUÇÃO
PENAL E O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
Dispõe o art. 60 da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal):
Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para
regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão
ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a
punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei
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nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver
sendo cumprido.
§ 1º A prescrição ficará interrompida durante o período de
suspensão da pretensão punitiva.
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§ 2º Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização
prevista nesta Lei. (grifo aposto).
Assim, impende requisitar nesta parte todos os apontamentos erigidos sobre
a punibilidade e sua extinção constante do início do trabalho com o fito de
apreendermos melhor o assunto. Não obstante, parece ser necessário, ainda, diante
do cenário de vanguarda que nos é posto, afastarmos um pouco de uma visão
estritamente dogmática, sob pena de aceitar o direito só pelo direito e não como
consequência da relação social. Desta forma, o Direito Penal não pode se fazer
isolado do contexto em que se inserem suas normas.
É cediço no direito brasileiro a existência de três esferas de responsabilidade
que são “independentes e autônomas entre si”. Ocorre que é fácil perceber, com a
previsão do art. 60, uma interferência entre essas responsabilidades. Sobre o ponto
já afirmava a doutrina de Édis Milaré:
No âmbito do processo penal, a mitigação do princípio da
obrigatoriedade da ação penal está em sintonia com a
abordagem moderna e inovadora do Direito Penal; ele
constitui fundamento legal para que, eventualmente, a
recuperação do recurso ambiental degradado ou a
composição civil, quando anteriores ao oferecimento da
denúncia, repercutam na esfera de responsabilidade criminal.
Observemos que, apesar da introdução legislativa, é de ressaltar que a
essência do instituto, ao que parece, já vinha sendo argumentada. De outro lado,
no âmbito da jurisprudência, temos um embrião do que nos agora é posto
normativamente, vejamos ilustrativos julgados abaixo colacionados:
Deve ser trancada, por falta de justa causa, a ação penal
instaurada para apurar eventual crime contra o meio
ambiente, previsto na lei 9.605/98, na hipótese em que a
acusada requereu assinatura do termo de ajustamento de
compromisso com os órgãos ambientais visando à correção
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de suas atividades. (3° Câmara, TJMG, HC 351992/2, Juizrelator Ciro Campos, j. 15.02.2000).
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Habeas Corpus. Acordo firmado com força de título executivo
extrajudicial. Matéria penal definitivamente desconstituída
que impede a apresentação de denúncia sobre o mesmo fato.
Denúncia oferecida e recebida. Constrangimento ilegal
caracterizado. Trancamento da ação penal ordenada.
Ministério Público. Parte ilegítima para instauração de
inquérito administrativo com finalidade de persecução penal.
Ordem concedida (3° Câmara Criminal, TJMG, HC n°
1.0000.04.410063-4/000(1), rel. Antônio Carlos Cruvinel, j.
24.08.2004.).
Deve ser trancada a ação penal por falta de justa causa na
hipótese em que o impetrante assinou termo de
compromisso de ajustamento de conduta ambiental junto
aos órgãos competentes antes do oferecimento da
denúncia. Mandamus concedido (3° Câmara Criminal, TJMG
Mandado 5de Segurança Criminal n°1.000.03.400377-2/000,
rel. Jane Silva, j. 25.06.04).
Com esses apontamentos e cotejos, verificamos, pois, a existência de
correlação próxima entre a persecução penal e a esfera administrativa/cível no que
toca à matéria ambiental. Assim é que a reparação do dano já era considerada por
alguns como causa supralegal de extinção da punibilidade.
Tal fenômeno espelha uma tendência de “administrativização do direito
penal” na nossa visão.
No ponto, o raciocínio se ramifica no ordenamento jurídico pela atual
dinâmica dada aos crimes tributários quando analisado o pagamento do débito
tributário conforme redação do art. 83 da lei 9.430/96 e seu §1°. A tanto, depreendese que fica suspensa a pretensão punitiva do estado durante o prazo em que o
agente estiver incluído no respectivo programa de parcelamento, extinguindo-se a
punibilidade pelo adimplemento integra do crédito tributário. Assim sendo, neste,
estamos diante de semelhante caso em que a persecução penal fica obstada diante
a atuação administrativa (processo administrativo).
Mais oportunamente, impende esclarecer que o preceito analisado traz
consigo característica motivação político-criminal, no contexto de uma nova
filosofia que alguns têm chamado de “modelo consensual”. No ponto, confluente o
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tema exposto, podemos colacionar afirmações da doutrina que, comentando
institutos despenalizadores da lei 9.099/95 esclarecem:
Em lugar de a atividade jurisdicional penal servir única e exclusivamente aos
interesses coligados com a pretensão punitiva estatal, a orientação agora é outra:
nas hipóteses mencionadas, sobressaem como mais relevantes os interesses da
vítima. A reparação do dano, na hipótese enfocada, é o quantum satis para a
resposta estatal. Entendeu-se que só ela é suficiente para afastar a necessidade de
qualquer sanção penal. Isso significa colocar o direito penal como ultima ratio do
sistema. Se outras medidas menos drásticas revelam-se adequadas para o efeito
preventivo, não deve incidir o Direito Penal. A aplicação subsidiária desse ramo da
ciência jurídica, está em consonância com a mais atualizada doutrina internacional.
Corroborando tal argumento, o Princípio da Intervenção Mínima do Direito
Penal tem seu lugar na discussão, possivelmente dando algum respaldo jurídicoconstitucional da questão. Sobre a noção:
Com o fortalecimento do princípio da subsidiariedade da ação
penal, a doutrina evolui no sentido de que este ramo do
Direito deve (pode) incidir sobre o caso concreto somente
quando as demais instâncias de responsabilização – civil e
administrativa, que são menos gravosas – já se tenham
mostrado insuficientes para coibir a conduta infracional,
potencial ou efetivamente lesiva ao bem jurídico lesado.
Contudo, filio-me aos que críticos desse sistema, possivelmente inaugurado
com a Lei n° 9.099/95, que acaba por empreender o que se vem chamando de
“barganha penal”. Foi opção, criticável, mas legalmente empreendida diante de uma
crise do “modelo político-criminal paleorepressivo”, conforme identifica esclarecida
doutrina:
Ocorre que, sob argumentos de realidade social e de ineficiência dos sistemas
então vigentes, não pode fundamentar a confusão de tipos de responsabilidades
científica e dogmaticamente diferentes, sobretudo quando a tradicional distinção
vem em sede constitucional, a saber:
Art. 225, § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,
a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
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Assim sendo, a conclusão mais acertada é pela inconstitucionalidade do art.
60 da Lei n° 12.651/2012. Ademais, apesar da intenção de regularização, certo é que
as normas que tratam da responsabilidade civil, administrativa e penal configuram
obrigações cumulativas e não alternativas, não sendo, portanto, intercambiáveis.
Nesse mesmo sentido, em um cenário de já cabal impunidade ambiental, previsões
“despenalizadoras” vem em total descrédito ao Direito.
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Ocorre que, ao arrepio dos apontamentos aqui feitos, o Supremo Tribunal
Federal, por maioria, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n°
42, declarou constitucional a previsão do art. 60 do Novo Código Florestal.
05. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Assim, da análise detida da previsão de suspensão e extinção da punibilidade
de crimes ambientais pelo art. 60 da Lei n° 12.651/2012, conseguimos chegar a
algumas conclusões.
Conforme explanado, foi longa e gradual a evolução normativa a resultar, hoje,
em um sistema de proteção do meio ambiente que conte, inclusive, com a força e
distinção da tutela penal, responsabilidade esta da qual não podemos abrir mão.
5

Ademais, em que pese o forte teor político e ideológico existente sobre
assunto, empreendendo análise jurídica e científica da previsão, podemos afirmar
que, apesar da forma manejada pelo legislador (suspensão/extinção da
punibilidade), trata-se de instituto que se liga ontologicamente mais ao conceito de
culpabilidade, já que retira reprovabilidade, ou reconhece ausência de
reprovabilidade, a algumas condutas realizadas até certo termo legal.
Contudo, como argumentado oportunamente, apesar das tendências
doutrinárias que pregam um modelo consensual ao Direito Penal, com institutos
“despenalizadores”, ao esteio de Princípios como o da Mínima Intervenção, a
previsão de que o cumprimento de obrigações de natureza administrativas
previstas em um termo de ajustamento de conduta possa impedir a
responsabilidade penal, traduz-se em patente inconstitucionalidade por violar o
Princípio da Independência das Instâncias cível, administrativa e penal, positivada
no §3° do art. 225 da Constituição Federal.
Assim sendo, não podemos concordar com a decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal na ADC n° 42.
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Resumo: o presente artigo trata da Lei nº 13.655/18, a qual trouxe disposições de
caráter pragmatista à Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, com
grande ênfase no contextualismo e consequencialismo. Neste diapasão, a realidade
(obstáculos e dificuldades reais do gestor) passa a ser considerada na interpretação
das normas relacionadas à gestão pública e, com isso, há uma necessidade de
mudança de paradigmas dos órgãos de controle, com vistas a desengessar a
atuação administrativa.
Abstract: this article studies the law 13555/18, which analyses the pragmatic nature
of the Introduction to the Brazilian Norms Law, with a great emphasis on
contextualism and consequentialism. In this context, the reality (obstacles and real
difficulties of the public administrator) is considered in the interpretation of norms
related to political administration, and with this, there is a need to change the
paradigms of the systems of control, with a view to disengaging the administrative
action.
Palavras - chaves: Pragmatismo. LINDB. Gestão Pública. Órgãos de Controle
Key words: Pragmatism. INBL. Public Administration. Systems of Control
Sumário: Introdução. 1. Breves considerações sobre o pragmatismo jurídico. 2. Das
novas disposições relacionadas especificamente à gestão pública 2.1. Da paralisia
da Administração. 2.2. Comentários aos artigos 22 e 28 da LINDB. 2.2.1. Do artigo
22: A proteção ao gestor probo e responsável. 2.2.2. Do artigo 28: A proteção ao
gestor inovador. 3. Do impacto das disposições da LINDB nas decisões do Tribunal
de Contas da União. 4. Do Decreto nº 9830, de 10 de junho de 2019. Conclusão.
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A Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, já expressa em seu
preâmbulo que sua finalidade foi a inclusão, na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n° 4.657/42), de disposições sobre segurança
jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Carlos Ari Sundfeld e
Floriano de Azevedo Marques Neto[1], autores do Projeto de Lei, justificaram a
necessidade da uma nova lei para promover a melhoria da qualidade da atividade
jurídico-decisória sobre questões públicas no Brasil, ressaltando que a atividade de
regulamentação e aplicação das leis deveria ser submetida a novas balizas
interpretativas, processuais e de controle.
Constata-se forte influência do pragmatismo norte-americano,
sendo que seu núcleo (antifundacionalismo, consequencialismo e contextualismo)
permeia a totalidade das novas disposições. Entre as inovações, destacam-se dois
artigos relacionados à gestão pública: o artigo 22 e o art. 28, os quais trazem uma
maior segurança jurídica para o gestor público, uma vez que os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor devem ser considerados na interpretação das normas,
bem como na decisão sobre regularidade de conduta. Ainda, a responsabilidade
pessoal do agente se dará apenas
5 nos casos de dolo ou erro grosseiro. Ou seja, há
uma valorização do gestor honesto e possuidor de ideias inovadoras, mas que,
receoso da atuação dos órgãos de controle, mantém-se inerte, apenas cumprindo
mecanicamente as normas burocráticas, sem a coragem de correr riscos ou
experimentar novas soluções.
O medo não é injustificado, ante a existência de uma farta
legislação repressora de atos contra administração, aliado ao excesso de controle
exercido pelos órgãos de controle, em especial pelos Tribunais de Contas. Ocorre
que muitas das punições não consideram a gravidade do fato apurado, tampouco
a intenção do agente; não sendo rara a punição pelo cometimento de mera
irregularidade formal.
Neste contexto, há a necessidade de se verificar o posicionamento
dos julgados do Tribunal de Contas da União, órgão de controle paradigma para os
tribunais estaduais, bem como analisar o impacto das novas disposições em seus
julgados.
1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRAGMATISMO JURÍDICO
Margarida Lacombe Camargo[2] esclarece que o surgimento desta
corrente de pensamento deu-se nos Estados Unidos, em meados do século XIX,
com Peirce, sendo encampado e divulgado por William James no início do século
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XX. Somente vinte anos depois, John Dewey apresentou ideias básicas sobre o que
ele denominou de “filosofia experimental”, partindo de uma forte crítica ao
predomínio da teoria e do pensamento abstrato dissociado da prática.
Conforme relatado por Tamy Pogrebinschi[3], a totalidade do
núcleo teórico do pensamento pragmatista encontra-se nos três autores
supracitados, ressalvando que se em Peirce parecia ser filosoficamente apenas uma
teoria da significação, a partir de James e Dewey, o pragmatismo passa a assumir a
forma de uma teoria da verdade. Ainda, ressalta que apesar das peculiaridades do
pensamento de cada um, o pragmatismo apresenta um núcleo comum, subsumido
em três ideias principais: o antifundacionalismo, o consequencialismo e o
contextualismo. Diego Werneck e Fernando Leal[4] enfatizam que, muito embora o
juiz norte-americano Richard Posner, um dos mais conhecidos nomes
contemporâneos do pragmatismo jurídico, discorde que sua concepção de
pragmatismo jurídico seja apenas uma aplicação do pragmatismo filosófico do
Direito, o mesmo concorda com o mencionado núcleo comum.
Assim, o antifundacionalismo seria a rejeição de qualquer critério
ou fundação última, estática e definitiva para qualquer teoria ou argumento. Há
uma recusa à ideia de certeza e aos tradicionais conceitos de verdade e realidade.
O contextualismo enfatiza o papel da experiência humana, com suas crenças e
tradições. Por ser um método essencialmente experimental, o pragmatismo
trabalha com ênfase nos fatos. Por fim, o consequencialismo, em que as
consequências práticas são consideradas antes da tomada de decisões. No dizer de
Tamy Pogrebinschi[5], trata-se da insistência de olhar para o futuro e não para o
passado.
Neste sentido, constata-se que as disposições incluídas na Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro incorporaram no direito positivo o
pragmatismo, na medida em que criaram balizas de aplicação e interpretação
voltadas ao contextualismo e ao consequencialismo, por exemplo. Ainda, cumpre
ressaltar que, como norma de sobredireito, a LINDB orienta e disciplina a aplicação
e interpretação de outras leis.
Não significa dizer que se trata de uma novidade na interpretação
das normas. Não é de hoje que há fortes críticas à dissociação entre a norma e o
contexto dos fatos, bem como aos argumentos eivados de abstração ou ao uso
indiscriminado dos princípios. Como já falado por Carlos Ari Sundfeld[6], “vive-se
hoje um ambiente de “geléia geral” no direito público brasileiro, em que princípios
vagos podem justificar qualquer decisão”.
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Ao discorrer, em artigo datado de 2011, sobre a conciliação
necessária entre a interpretação jurídica e o pragmatismo, Rafael Carvalho Rezende
Oliveira[7] dispõe:
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“O direito não pode ser desconectado dos fatos. As
disposições genéricas e abstratas devem ser conformadas à
realidade com o objetivo de assegurar a justiça e a equidade.
A interpretação deve ser apoiada no contexto dos fatos. Com
isso, o texto legal é ponto inicial da interpretação e da
aplicação das normas jurídicas que deve ser complementado
com a realidade. O real significado das palavras contidas nos
textos normativos depende de seu uso pela sociedade em
determinado momento histórico, o que impede abstrações
definitivas, imutáveis.
Isso significa dizer que a interpretação jurídica é
contextualizada, isto é, o sentido da norma depende do
respectivo contexto histórico, social, econômico e político em
que se encontra inserida. Vislumbra-se, aqui, a íntima ligação
entre a 5 atividade interpretativa e o pragmatismo,
notadamente pela necessidade de criação da norma a partir
do texto da lei, com a consequente valorização do contexto e
das consequências da interpretação”.
Importante mencionar que o pragmatismo vem sendo utilizado,
ainda que de forma não intencional, pelo Judiciário, principalmente. Não são poucas
as decisões do Supremo Tribunal Federal que avaliaram as consequências práticas
da decisão. Como exemplo, pode-se citar, entre outros, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.240 tinha por objeto a Lei nº 7.619 do Estado da Bahia,
por meio da qual foi criado o Município de Luís Eduardo Magalhães.
A lei em questão foi promulgada no ano de 2000, depois, portanto,
da alteração introduzida no artigo 18, § 4º da Constituição da República pela
Emenda nº 15, de 12 de setembro de 1996:
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
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Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da
lei.
O julgamento do caso em questão ocorreu entre 18/05/2006 e
09/05/2007, ou seja, somente foi concluído sete anos depois da criação do
município. Destacou o Ministro relator que as situações de fato decorrentes da
criação do município, ainda que esta tenha se dado por lei inconstitucional, não
poderiam ser ignoradas, de modo que somente restou ao Supremo Tribunal Federal
reconhecer e acolher a força normativa dos fatos[8].
Decidiu a Corte, então, pela procedência do pedido, reconhecendo
a inconstitucionalidade da lei, mas sem pronúncia de nulidade pelo prazo de vinte
e quatro meses, dentro do qual o legislador estadual poderia reapreciar o tema,

tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na lei complementar
federal, conforme decisão desta Corte na ADI 3.682 (trechos destacados extraídos
do voto do Ministro GILMAR MENDES, que prevaleceu ao final, neste aspecto).
Ao decidir desta forma, isto é, ao reconhecer a força normativa
dos fatos e sopesar as consequências da pronúncia de nulidade da lei, o Supremo
Tribunal Federal levou em consideração não apenas questões de segurança jurídica
(que orientam todo o espírito de alteração da LINDB), mas também, e
principalmente, as consequências práticas da decisão, exigência contida no novo
artigo 20, introduzido pela Lei nº 13.655/2018:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive
em face das possíveis alternativas.
Por fim, conforme bem elucidado pela Profª Clarice von Oertzen de
Araújo[9], “trabalhar na perspectiva do Pragmatismo Jurídico como ciência viva do
Direito é partir sempre de uma instância dinâmica de observação; olhar para o
direito em movimento, em evolução”.
2. DAS NOVAS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS ESPECIFICAMENTE À GESTÃO
PÚBLICA
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Partindo da premissa de que o espírito da nova lei contempla o
pragmatismo, dois de seus artigos – artigos 22 e 28, comentados mais adiante –
são diretamente relacionados à gestão pública, tanto com relação aos obstáculos e
dificuldades (contextualismo) enfrentadas pelo gestor quanto com relação ao
controle das decisões do agente (consequencialismo). As justificativas para a
inclusão de referidos dispositivos na lei baseiam-se no fato de que o excesso de
controle da Administração acaba por engessá-la, uma vez que os gestores, receosos
de que sua conduta não seja aprovada pelos órgãos de fiscalização, optam em
seguir uma rotina ausente de riscos; isto é, cumprem fielmente e mecanicamente
as regras burocráticas, sem a preocupação de qual o resultado atendido. Trata-se
do denominado apagão das canetas.
No dizer de Fernando Vernalha Guimarães[10]:

“O administrador público vem, aos poucos, desistindo de
decidir. Ele não quer mais correr riscos. Desde a edição da
Constituição de 88, que inspirou um modelo de controle
fortemente5 inibidor da liberdade e da autonomia do gestor
público, assistimos a uma crescente ampliação e sofisticação
do controle sobre as suas ações. Decidir sobre o dia a dia da
Administração passou a atrair riscos jurídicos de toda a
ordem, que podem chegar ao ponto da criminalização da
conduta. Sob as garras de todo esse controle, o administrador
desistiu de decidir. Viu seus riscos ampliados e, por um
instinto de autoproteção, demarcou suas ações à sua “zona
de conforto”. Com isso, instalou-se o que se poderia
denominar de crise da ineficiência pelo controle: acuados, os
gestores não mais atuam apenas na busca da melhor solução
ao interesse administrativo, mas também para se proteger.
Tomar decisões heterodoxas ou praticar ações controvertidas
nas instâncias de controle é se expor a riscos indigestos. E é
compreensível a inibição do administrador frente a esse
cenário de ampliação dos riscos jurídicos sobre suas ações.
Afinal, tomar decisões sensíveis pode significar ao
administrador o risco de ser processado criminalmente. Como
consequência inevitável da retração do administrador instalase a ineficiência administrativa, com prejuízos evidentes ao
funcionamento da atividade pública”.
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Não se trata de uma burla à legalidade a que a Administração está
vinculada. Ocorre que, conforme bem apontado por Juliana Bonacorsi de Palma[11],
“administrar é interpretar normas públicas para aplicação em casos concretos”. Isto
é, administrar não é aplicar a lei de ofício, ainda mais quando eivadas de
indeterminações jurídicas. Assim, a interpretação seria uma tarefa indissociável da
implementação.
Num contexto em que a população clama pelo fim da corrupção e
imoralidades e em que o arcabouço jurídico para a aplicação de sanções e combate
à corrupção se mostra cada vez mais consistente, parece estranho uma legislação
protecionista do agente público. No entanto, cumpre esclarecer que é exatamente
este o ponto: não se trata de uma legislação protecionista de todo e qualquer
agente público, mas do agente honesto e responsável que, como dito, mantém-se
inerte ou, quando menos, deixa de adotar soluções criativas para os problemas reais
cotidianos.
Ao comentarem sobre o “sistema legal de defesa da moralidade
administrativa”, sistema este que inclui, entre outras Leis, a parte penal da Lei de
Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93; a Lei de Improbidade Administrativa – Lei
nº 8.429/92 e a Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013, Floriano de Azevedo
Marques Neto e Rafael Véras de Freitas[12], enfatizam:

“Uma das principais falhas desse sistema normativo é que ele
não considera o administrador probo, honesto e responsável.
O desamparo normativo desse agente público produz
externalidades negativas para além dos atos praticados pelos
agentes corruptos. Causa a paralisia da administração pública.
Ninguém decide mais nada. A lógica de autodefesa é a
seguinte: se a inércia, quando muito, pode lhe importar uma
sanção funcional, enquanto a ação pode lhe importar na sua
responsabilização patrimonial, o melhor é não fazer nada. O
problema é que a legítima defesa do gestor público leva, no
final do processo, à inação do Estado, com violação reflexa
aos demais fundamentos.”
2.2 COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS 22 E 28 DA LINDB
2.2.1 DO ARTIGO 22: A PROTEÇÃO AO GESTOR PROBO E RESPONSÁVEL
O artigo 22 assim dispõe:
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Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem
prejuízo dos direitos dos administrados.
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§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do
agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a administração pública, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta
na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e
relativas ao5 mesmo fato.
Da redação do artigo verifica-se sua matriz pragmática,
consagrando principalmente o contextualismo. Exige-se a consideração da
realidade na interpretação das normas sobre gestão pública, assim como na decisão
sobre regularidade de conduta ou na anulação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa. De acordo com Eduardo Jordão[13], o “primado da realidade”
é consagrado e a contextualização exigida produz uma espécie de empatia com o
gestor público e suas dificuldades.
Importante mencionar que o artigo em referência (e a nova lei, no
geral) não trouxe segurança jurídica apenas aos gestores, mas também aos
investidores privados, na medida em que os contratos firmados com o ente público
não poderão ser anulados com fundamento em valores jurídicos abstratos que
desconsidere as consequências práticas dela decorrentes. Neste ponto, inclusive,
necessário repisar que não se trata de dificultar a atuação dos órgãos fiscalizatórios
no controle da legalidade, tal como foi objeto de críticas. O que se pretende evitar
é tão somente a anulação sem motivação suficiente, utilizando-se de valores
jurídicos abstratos.
De igual forma, os obstáculos e dificuldades enfrentadas pelo
gestor devem ser devidamente motivados; isto é, não consistem em um cheque em
branco do gestor, eximindo-o de suas responsabilidades.
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Conforme bem exposto pelo autor supracitado[14]:

“O gestor público deverá apresentar à sociedade e aos
controladores o contexto em que tomou a sua decisão,
inclusive no que concerne a apresentação das alternativas que
estavam à sua disposição e as razões das opções realizadas,
na forma, também, do parágrafo único do art. 20. Seria
benéfico para a maturidade do nosso direito público,
inclusive, que o gestor deixasse claro as dúvidas que teve,
para fins de contextualizar as sociedades e os controladores
nos dilemas reais que circundam a sua atuação e as suas
escolhas.”
Por fim, ao se determinar que as normas sobre gestão pública
devam ser interpretadas levando-se em consideração os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, o
dispositivo estabelece o ônus argumentativo ao controlador, o qual é colocado na
posição do gestor exatamente para compreender a decisão tomada e, caso decida
no lugar do gestor, também terá que assumir a responsabilidade pelas
consequências práticas da decisão. Quanto às alegações e críticas de que não cabe
a transferência da atividade de gestão aos controladores, em razão da ausência de
expertise técnica, Juliana Bonacorsi de Palma[15] defende que se trata apenas da
previsão de uma dinâmica de diálogo institucional, sendo que, na impossibilidade
de se avaliar as consequências e alternativas existentes, o controlador deve
deferência às escolhas da administração pública.
2.2.2 DO ARTIGO 28: A PROTEÇÃO AO GESTOR INOVADOR
A redação do artigo, após os vetos presidenciais dos parágrafos 1º,
2º e 3º, restou assim definida:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro.
Para este estudo, a análise do artigo 28 será limitada aos motivos
que levaram à sua criação (assunto debatido no tópico 3.1 – Da Paralisia da
Administração) bem como à consideração do que seria erro grosseiro na visão do
Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo e que tende a ser
paradigma para os Tribunais de Contas estaduais.
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Cumpre aqui apenas complementar que o artigo 28 admite o
falibilismo do gestor público. Ora, numa administração inovadora, em que o
experimentalismo é presente, não há como se exigir uma atuação isenta de erros.
O que o artigo considera é o grau do erro cometido. José Vicente Santos de
Mendonça[16], ao tratar sobre a responsabilidade pessoal de parecerista público,
exemplifica o que denomina de erro evidente e inescusável: elaboração de parecer
sobre matéria atual de trânsito com base em Código Nacional de Trânsito revogado,
enquadrar caso de dispensa de licitação em artigo inteiramente inaplicável da Lei
de Licitações.
Como conclui Gustavo Binenbojm e André Cyrino[17], admitir o
erro, salvo quando grosseiro, faz sentido num regime jurídico que pretenda
viabilizar soluções inovadoras.
3. DO IMPACTO DAS DISPOSIÇÕES DA LINDB NAS DECISÕES DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
Ao analisar diversos acórdãos referentes à responsabilização de
agentes públicos, Juliana Bonacorsi[18] constatou que um dos parâmetros
utilizados pelo Tribunal de Contas
5 refere-se à figura do “administrador médio”. Ao
expor o resultado de sua pesquisa, informa:

“Mas quem é o administrador médio do TCU? Para o Tribunal,
o administrador médio é, antes de tudo, um sujeito leal,
cauteloso e diligente (Ac. 1781/2017; Ac. 243/2010; Ac.
3288/2011). Sua conduta é sempre razoável e irrepreensível,
orientada por um senso comum que extrai das normas seu
verdadeiro sentido teleológico (Ac. 3493/2010; Ac. 117/2010).
Quanto ao grau de conhecimento técnico exigido, o TCU
titubeia. Por um lado, precisa ser sabedor de práticas habituais
e consolidadas, dominando com mestria os instrumentos
jurídicos (Ac. 2151/2013; Ac. 1659/2017). Por outro, requer do
administrador médio o básico fundamental, não lhe exigindo
exame de detalhes de minutas de ajustes ou acordos
administrativos que lhe sejam submetidos à aprovação, por
exemplo (Ac. 4424/2018; Ac. 3241/2013; Ac. 3170/2013;
740/2013). Sua atuação é preventiva: ele devolve os valores
acrescidos da remuneração por aplicação financeira aos
cofres federais com prestação de contas, e não se apressa
para aplicar esses recursos (Ac. 8658/2011; Ac. 3170/2013).
Não deixa de verificar a regularidade dos pagamentos sob sua
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responsabilidade (Ac. 4636/2012), não descumpre
determinação do TCU e não se envolve pessoalmente em
irregularidades administrativas (Ac. 2139/2010).”
Ou seja, há uma imprevisibilidade no que pode ou não pode ser
enquadrado no conceito de “administrador médio” e, logo, o que pode ou não pode
ensejar uma responsabilização. E neste cenário é que a nova LINDB foi implantada,
gerando a necessidade de que a falta cometida tenha sido efetuada com dolo ou
erro grosseiro, nos termos de seu artigo 28, além de que sejam considerados os
obstáculos e dificuldades reais do gestor, nos termos de seu artigo 22. Ainda, em
observância ao artigo 20, a decisão não poderá ser embasada em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Verifica-se, então, uma premente necessidade de se alterar as
balizas definidoras de responsabilização, pelo Tribunal de Contas a União, sendo
contrário à Lei 13.655/18 considerar erro grosseiro como erro que não seria
praticado pelo “administrador médio”.
Após a vigência da Lei, destacou-se o Acórdão 1628/2018 – Relator
Min. Benjamin Zymler, em que utilizado o conceito de “erro grosseiro” previsto no
artigo 28, para deixar de responsabilizar uma servidora. No caso, o TCU examinou
legalidade da gestão dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS)
utilizados pelo município na contratação de serviço terceirizado. Grande parte das
contratações eram por dispensa de licitação e descobriu-se que servidores
municipais eram sócios das empresas contratadas. Ocorre que as empresas
prestavam serviço ao hospital desde 2012, o que foi determinante para que o
Ministro concluísse que a servidora teria sido induzida em erro:

Entendo, pois, que a pregoeira foi induzida em erro, ao adotar
a presunção de que as empresas estariam em situação regular
pelo fato de já estarem prestando serviços ao hospital. Outro
fato que obra em favor da responsável é a ausência de parecer
jurídico ou manifestação do tribunal de contas estadual
acerca do procedimento correto que deveria ser adotado. Ou
seja, o que se verifica é que a gestora agiu de acordo com a
prática comumente adotada na municipalidade, sendo que
caberia às autoridades superiores a revisão de tal
metodologia para adequá-la ao entendimento desta Corte de
Contas.
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40. Em sendo assim, embora configurada a falha, não
vislumbro na conduta da pregoeira reprovabilidade suficiente
para justificar a aplicação de sanção.
41. Situação diversa é a do então Secretário de Gestão
Administrativa, na condição de autoridade homologadora.
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42. Primeiro, porque o plexo de atribuições do cargo
exigiria que fossem adotados procedimentos para que as
falhas não ocorressem. Era esperado desse gestor, por
exemplo, que acionasse a procuradoria municipal para que se
manifestasse sobre a matéria.
43. Segundo, porque esse autorizou, ao menos em parte, a
contratação por dispensas de licitação de empresas cujos
sócios eram funcionários da municipalidade e, com esse
procedimento, induziu as pessoas a ele subordinadas,
inclusive a mencionada pregoeira, a supor que a prática era
lícita.
5

44. Entendo, pois, que a conduta desse responsável foge do
referencial do “administrador médio” utilizado pelo TCU para
avaliar a razoabilidade dos atos submetidos a sua apreciação.
Tratou-se, a meu ver, de erro grosseiro, que permite que os
agentes respondam pessoalmente por seus atos, nos termos
do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(com redação dada pela Lei 13.655/2018):
“Art. 28. O agente público responderá pessoalmente
por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo
ou erro grosseiro.” (Ac 1628/2018 – Plenário do Tribunal
de Contas da União – Relator Min. Benjamin Zymler).
No entanto, como representação de avanço na observância da
LINDB em sua jurisprudência, cabe mencionar o Acórdão 2391, de 17.10.18, –
Relator Min. Benjamin Zymler. Conforme se verá, o julgamento trouxe parâmetros
para a configuração do erro grosseiro, bem como explorou o tema da
responsabilidade dos agentes públicos:

Quanto à alegação de que não existem indícios de que o
defendente tenha agido dolosamente, destaco que a
responsabilidade dos jurisdicionados perante o TCU é de
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natureza subjetiva, caracterizada mediante a presença de
simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a
caracterização de conduta dolosa ou má-fé do gestor para
que este seja instado a ressarcir os prejuízos que tenha
causado ao erário (Acórdãos 9004/2018-1ª Câmara,
635/2017-Plenário, 2781/2016-Plenário, dentre outros).
80. Neste ponto, cabe ressaltar que a Lei 13.655/2018
introduziu vários dispositivos na Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINB, que diretamente alcançam a
atividade jurisdicional desta Corte de Contas, em especial a
atividade de aplicação de sanções administrativas e de
correção de atos irregulares.
81. Segundo os arts. 22 e 28 da LINB, recém introduzidos
pela referida norma:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem
prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a administração pública, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta
na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e
relativas ao mesmo fato.
(...)
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro.” (grifos acrescidos).
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82. Dito isso, é preciso conceituar o que vem a ser erro
grosseiro para o exercício do poder sancionatório desta Corte
de Contas. Segundo o art. 138 do Código Civil, o erro, sem
nenhum tipo de qualificação quanto à sua gravidade, é aquele
“que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal,
em face das circunstâncias do negócio” (grifos acrescidos). Se
ele for substancial, nos termos do art. 139, torna anulável o
negócio jurídico. Se não, pode ser convalidado.
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83. Tomando como base esse parâmetro, o erro leve é o
que somente seria percebido e, portanto, evitado por pessoa
de diligência extraordinária, isto é, com grau de atenção
acima do normal, consideradas as circunstâncias do negócio.
O erro grosseiro, por sua vez, é o que poderia ser percebido
por pessoa com diligência abaixo do normal, ou seja, que
seria evitado por pessoa com nível de atenção aquém do
ordinário, consideradas as circunstâncias do negócio. Dito de
outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma grave
inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi
5
praticado com
culpa grave.
A tabela abaixo também consta do acórdão citado:
Efeito sobre a validade
Pessoa que seria capaz
Gradação do Erro
do negócio jurídico (se
de perceber o erro
substancial)
Com diligência abaixo
Erro grosseiro
Anulável
do normal
Erro
(sem
Com diligência normal
Anulável
qualificação)
Com
diligência
Erro leve
extraordinária - acima do Não anulável
normal
Não há como negar que se trata de um avanço na jurisprudência
do Tribunal. No entanto, cumpre observar que o §1º do artigo (vetado) traria muito
mais segurança jurídica aos agentes públicos, uma vez que excluía determinadas
ações da definição de erro grosseiro: decisão ou opinião baseada em jurisprudência
ou doutrina, ainda que não pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em
interpretação razoável, mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por
órgãos de controle ou judiciais.
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No dizer de Leonardo Coelho Ribeiro[19]:

“Ausentes os parâmetros positivos ou negativos legalmente
dispostos para delimitar o erro grosseiro, manteve-se espaço
para que o Tribunal de Contas siga determinando o próprio
parâmetro de controle que empregará. Definindo parâmetros
para si, nada melhor do que fazê-lo elasticamente, de
preferência com categorias inexistentes, e assim vazias de
substância. Assim, dê-se as boas-vindas ao “administrador
médio”, aquele que nem o TCU sabe quem é, mas avoca para
si a competência para dizê-lo, no caso concreto, ao “avaliar a
razoabilidade” da conduta sob exame. Por vezes, acrescenta:
administrador médio, cauteloso e diligente.
O veto pela segurança jurídica nos traz ao controle pautado
em categoria inexistente. Possivelmente, também em nome
da segurança jurídica. Do controlador, e não dos controlados,
claro. Nesse contexto, espera-se mesmo é pelo surgimento de
um “administrador médium”, dotado da presciência capaz de
antecipar as visões futuras do controlador.”
Outros acórdãos sucederam ao supracitado, reforçando o
posicionamento do TCU nos parâmetros utilizados para a aplicação de sanção:

Por fim, registro que o entendimento jurisprudencial desta
Corte de Contas, conforme evidencia os seguintes enunciados
da Jurisprudência Selecionada do TCU, reforça o
encaminhamento supra:
A conduta culposa do responsável que foge ao referencial do
“administrador médio” utilizado pelo TCU para avaliar a
razoabilidade dos atos submetidos a sua apreciação
caracteriza o “erro grosseiro” a que alude o art. 28 do Decretolei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro) , incluído pela Lei 13.655/2018. (Acórdão
1.628/2018-Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER) ;
O erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
, incluído pela Lei 13.655/2018, fica configurado quando a
conduta do agente público se distancia daquela que seria
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esperada do administrador médio, avaliada no caso concreto.
(Acórdão 2.860/2018-Plenário, Relator: AUGUSTO SHERMAN)
;
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Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, erro
grosseiro é o que decorreu de grave inobservância do dever
de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave.
(Acórdão 2.391/2018-Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER e
Acórdão 2.924/2018-Plenário, Relator: JOSÉ MUCIO
MONTEIRO) ;
Para fins de responsabilização perante o TCU, considera-se
erro grosseiro aquele que pode ser percebido por pessoa com
diligência abaixo do normal ou que pode ser evitado por
pessoa com nível de atenção aquém do ordinário, decorrente
de grave inobservância de dever de cuidado. (Acórdão
3.327/2019-Primeira Câmara, Relator: VITAL DO RÊGO);
Para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser
tipificado como
erro grosseiro o descumprimento de regra
5
expressa em instrumento de convênio. Tal conduta revela
nível de atenção aquém ao de uma pessoa com diligência
abaixo do patamar médio, o que configura culpa grave,
passível de multa. (Acórdão 2.681/2019-Primeira Câmara,
Relator: BENJAMIN ZYMLER). (Ac 1264/2019 – Plenário do
Tribunal de Contas da União – Relator Min. Augusto Nardes,
julgado. em 05.06.19).
A Lei 13.655/2018 introduziu vários dispositivos no Decretolei 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), que diretamente alcançam a atividade
jurisdicional desta Corte de Contas, em especial a atividade de
aplicação de sanções administrativas e de correção de atos
irregulares.
19. Os arts. 22 e 28 da LINDB, recém introduzidos pelo citado
normativo legal, estabelecem que:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem
prejuízo dos direitos dos administrados.
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§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a administração pública, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta
na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e
relativas ao mesmo fato.
(...)
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro.”
20. Assim, nesta Corte de Contas, para finalidade de aplicação
de sanções administrativas, entre as quais as multas, há que
se verificar a ocorrência de dolo ou erro grosseiro por parte
do administrador público.
21. O entendimento jurisprudencial do TCU vem se inclinando
no sentido de considerar que, para o exercício do poder
sancionatório desta Corte de Contas, considera-se erro
grosseiro o que decorreu de grave inobservância do dever de
cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave (Acórdãos
2.391/2018-TCU-Plenário, Relator: Min. Benjamin Zymler,
2.924/2018-TCU-Plenário, Relator Min. José Mucio Monteiro,
11.762/2018-TCU-2ª Câmara, Relator: Min. Marcos
Bemquerer, e 957, 1.264/2019 e 1.689/2019, todos do Plenário
desta Corte e de minha relatoria). (Ac 1941/2019 – Plenário do
Tribunal de Contas da União – Relator Min. Augusto Nardes,
julgado. em 21.08.19).
4. DO DECRETO 9830, DE 10 DE JUNHO DE 2019
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Em junho de 2019 foi publicado o Decreto nº 9830,
regulamentando as novas disposições incluídas na LINDB. Assim, no tema da
responsabilização, o Decreto dispõe:
Art. 12. O agente público somente poderá ser
responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se
agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer
erro grosseiro, no desempenho de suas funções.
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§ 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e
inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por
ação ou omissão com elevado grau de negligência,
imprudência ou imperícia.
§ 2º Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente
público se não restar comprovada, nos autos do processo de
responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de
caracterizar o dolo ou o erro grosseiro.
§ 3º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o
5
resultado danoso não implica responsabilização, exceto se
comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente público.
§ 4º A complexidade da matéria e das atribuições exercidas
pelo agente público serão consideradas em eventual
responsabilização do agente público.
§ 5º O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não
poderá, por si só, ser elemento para caracterizar o erro
grosseiro ou o dolo.
§ 6º A responsabilização pela opinião técnica não se estende
de forma automática ao decisor que a adotou como
fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem
presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo
ou o erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio
entre os agentes.
§ 7º No exercício do poder hierárquico, só responderá
por culpa in vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro
grosseiro ou dolo.
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§ 8º O disposto neste artigo não exime o agente público de
atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos seus
deveres constitucionais e legais.
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trazendo disposições de caráter pragmatista sobre segurança
jurídica e eficiência na criação e aplicação
Verifica-se que a regulamentação trouxe a definição do que vem a
ser “erro grosseiro”, mitigando a incerteza do que poderia ou não ser englobado
em tal definição, ensejando a responsabilização. Ademais, constata-se que o
Decreto considerou insuficiente o nexo de causalidade entre a conduta do gestor e
o resultado danoso, independentemente do valor do dano ao erário.
Importante disposição consta do § 4º, o qual determina que a
complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público serão
consideradas em eventual responsabilização do agente púbico.
Conforme conclui Vera Monteiro[20]:

“Portanto, o fracasso faz parte do processo de inovação. Não
o fracasso derivado de descuido, de má gestão, de
desonestidade ou de fraude, esse sim capaz de gerar
responsabilidade pessoal. O que faz parte do processo de
inovação e, por isso, deve ser absorvido pela organização
pública, é o fracasso que não tem origem em dolo ou erro
grosseiro do agente público, bem como o prejuízo indesejado
ao erário causado por processo inventivo conduzido por
gestor de boa-fé.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi tratar sobre a Lei nº 13.655/2018, a qual
alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n°
4.657/42), trazendo disposições de caráter pragmatista sobre segurança jurídica e
eficiência na criação e aplicação do direito público, especialmente relacionadas à
gestão pública.
De tudo quanto se discorreu, podemos concluir que mais que uma
necessidade de quebra de paradigmas dos gestores e controladores, há uma
necessidade de mudança cultural de toda a população. A consideração do agente
público como bode expiatório de todas as mazelas da sociedade contribui para o
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excesso do aparato relativo ao controle administrativo. A cultura do punir apenas
para acalmar a calorosa opinião pública precisa ser combatida, para que o gestor
honesto e inovador não se acanhe em adotar medidas, tomar decisões, “pense fora
da caixa”.
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Daí a importância da análise decisões dos órgãos de controle, a fim
de se verificar a real observância da lei e, assim, garantir a eficiência e a segurança
jurídica, objetivos declarados no preâmbulo da Lei nº 13.655/18. E, como dito, a
segurança tanto para os gestores quanto para os investidores privados, o que
significa eficiência, otimização de resultados, desenvolvimento e implantação de
políticas públicas.
Coadunar-se a atividade administrativa com a atuação dos órgãos
de controle somente poderá ser de fato efetuada através do diálogo institucional,
o que, com as novas disposições, tornou-se regra. O primeiro passo foi dado.
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O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E A INDÚSTRIA DO
DANO MORAL NO DIREITO DO CONSUMIDOR
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VIRGÍNIA
DUTRA
MACHADO:
Procuradora do Banco Central do Brasil. Pósgraduada em Direito Público e em Direito Penal.
RESUMO: Neste trabalho busca-se apurar se a majoração dos valores arbitrados a
título de danos morais em demandas que tenham como cerne discussão acerca de
relações de consumo reduziria a quantidade de propositura de ações nesse sentido.
Partindo-se dessa premissa, foi feita uma análise da proteção ao consumidor como
um direito fundamental, bem como se seria o caso de aplicação do princípio da
vedação da proteção deficiente. Verifica-se, desse modo, que acrescendo novo
parâmetro no estudo da fixação do quantum indenizatório, qual seja, o caráter
educativo e exemplar para a sociedade, poder-se-ia chegar a um patamar
adequado e assim evitar a repetição de ações com essa temática.
PALAVRAS-CHAVE: proteção ao consumidor, princípio da vedação da proteção
deficiente, danos morais.
ABSTRACT: This paper aims to investigate whether the increase in the values
arbitrated as moral damages in demands that have as its core discussion about
consumer relations would reduce the amount of actions brought in this regard.
Based on this premise, an analysis of consumer protection was made as a
fundamental right, as well as whether it would be the case of applying the principle
of prohibiting poor protection. Thus, it is verified that adding a new parameter in
the study of the compensation quantum fixation, that is, the educational and
exemplary character for the society, could reach an adequate level and thus avoid
the repetition of actions with this. Thematic
KEYWORDS: consumer protection, poor protection sealing principle, moral damage.
1. INTRODUÇÃO
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a proteção ao consumidor
foi consagrada como direito fundamental e como princípio da ordem econômica,
devendo o Estado promover sua defesa. Dentre as várias determinações
estabelecidas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estava expressa
a previsão de elaboração do Código de Defesa do Consumidor no prazo de cento
e vinte dias contados da promulgação da Carta Magna.
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Publicado após o referido termo, em 11 de setembro de 1990[1], o CDC,
assegurando o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, foi instituído
com a finalidade de garantir o equilíbrio na relação de consumo. Convém destacar
que antes de 1990 não havia no Brasil um instituto capaz de promover a proteção
do consumidor, de maneira tão completa, nos mais diversos tipo de relação de
consumo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Contudo, apesar de o CDC ser considerado uma excelente ferramenta de
proteção ao consumidor, verifica-se, ainda, muitos abusos contra este. Exemplo
disso é a reiteração de fornecimento de produtos de baixa qualidade ou má
prestação dos serviços, em razão dos baixos valores arbitrados em condenações,
pelo Poder Judiciário, a título de danos morais nas demandas que envolvem
discussão sobre relação de consumo. Os grandes fornecedores não se sentem
intimidados e nem inibidos de praticar novas e semelhantes infrações contra os
consumidores, preferindo manter sua forma de atuar, ante os valores irrisórios
advindo dessas condenações.
Procurou-se, nesse cenário, suscitar a utilização do princípio da vedação da
proteção deficiente, uma das subdivisões do princípio da proporcionalidade. O
referido princípio também é aplicado
ao direito do consumidor por se tratar de um
5
direito fundamental.
É nesse contexto que o tema será abordado neste artigo. A condenação,
em baixos valores, a título de danos morais, favorece a repetição de infrações pelos
grandes fornecedores, uma vez que lhe falta o caráter punitivo e preventivo,
fortificando o desequilíbrio na relação consumerista e fomentando a indústria dos
danos morais.
2. DIREITO DO CONSUMIDOR COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Atualmente, é impossível imaginar uma sociedade sem relação de consumo
no fornecimento de produtos e prestação de serviços que supram as mais diversas
necessidades dos consumidores. Nesse sentido, passou-se a utilizar o termo
‘sociedade de consumo’.
A expressão ‘sociedade de consumo’ está associada à ideia de grande oferta
de mercadorias e ao estímulo ao consumo. Partindo-se dessa premissa, advieram
também vários problemas, tais como a fragilidade do consumidor nas relações de
consumo e a inexistência de informações suficientemente seguras aos
consumidores.
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O Direito do Consumidor nasceu justamente em razão dessa necessidade
de troca/consumo de que toda a sociedade participa, com o intuito de proteger
essas relações jurídicas que, diga-se de passagem, são imprescindíveis ao ser
humano. Esta relação consumidor/fornecedor é marcada pelo desequilíbrio e pela
disparidade econômica entre as partes, daí a importância em proteger a parte
hipossuficiente, no caso o consumidor.
Como mencionado, a proteção ao consumidor ganhou mais importância
após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do
Consumidor.
Dentre os vários assuntos considerados elementares pelo constituinte de
1988 encontra-se o direito de proteção ao consumidor, que recebeu o status de
direito fundamental. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXXII,
dispõe que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Nesse
desiderato, não restam dúvidas: a proteção ao consumidor constitui um direito
fundamental.
O propósito de proteger o consumidor encontra-se em harmonia com os
princípios e os valores constitucionais, incluindo os princípios da dignidade da
pessoa humana, da igualdade e da justiça social. Além de estar expresso no art. 5º
da CF, de 1988, o direito fundamental de proteção ao consumidor encontra guarita
também no art. 170, inc. V, da CF, constituindo-se também em um princípio da
ordem econômica.
Desse modo, é certo que a inclusão da defesa ao consumidor no rol do art.
5º da CF, de 1988, o elevou à categoria de direitos fundamentais constitucionais,
motivo pelo qual lhe é aplicável o princípio da vedação da proteção deficiente.
3. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE
O princípio da vedação da proteção deficiente decorre do princípio da
proporcionalidade, o qual é composto de duas diretrizes, quais sejam: proibição do
excesso estatal e a proibição da atuação estatal deficiente. Neste trabalho, será
abordada somente a segunda vertente.
Como é cediço, o Estado deve agir na proteção de bens jurídicos de índole
constitucional.
Consoante o postulado da vedação da proteção deficiente, o Estado não
pode apresentar insuficiência no tocante à tutela dos direitos fundamentais. Vale
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dizer: o mencionado princípio institui um dever de proteção pelo Estado, o qual não
pode deixar de utilizar instrumentos capazes de salvaguardar um direito
fundamental.
Nesse desiderato, é ratificado o dever de proteção eficaz por parte do
Estado, vedando-se que um direito seja assegurado aquém do mínimo necessário.
A vedação da proibição da proteção deficiente, além de ser um postulado dirigido
ao legislador, também consiste em uma técnica a ser utilizada pelo julgador.
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Verifica-se, nesse sentido, que os baixos valores arbitrados a título de dano
moral nas demandas judiciais que envolvem relação de consumo violam esse
princípio, uma vez não impedem que os grandes fornecedores reiterem suas
condutas ilícitas em face dos consumidores, por lhe faltar o caráter punitivo,
educativo e exemplar.
De fato, uma vez que as baixas condenações não lhes geram significativo
prejuízo financeiro, os grandes fornecedores tendem a repetir as infrações em face
dos consumidores, já que lhes sai mais em conta reiterar os ilícitos do que corrigir
eventuais falhas na prestação de serviço ou na produção de produtos.
5

Verifica-se, assim, que o meio de proteção estatal prestado pelo Poder
Judiciário não é suficiente (umas das dimensões do princípio da proporcionalidade)
para tutelar esse direito fundamental.
Com efeito, verifica-se, no cotidiano, a multiplicação de demandas
indenizatórias no âmbito da relação de consumo, com repetidas condenações
contra os fornecedores. Apesar de o Poder Judiciário proferir sentenças e/ou
acórdãos condenatórios, constata-se que isso não está funcionando como um
impeditivo ou elemento inibidor da prática de novas infrações semelhantes em
desfavor de outros consumidores. Ao revés, como será visto no tópico seguinte,
tem-se percebido um aumento considerável de demandas que buscam a reparação
por danos morais em decorrência da relação de consumo.
4. A INDÚSTRIA DOS DANOS MORAIS
Como demonstrado, percebe-se, ordinariamente, que as indenizações
decorrentes de danos morais, nas demandas que tem como temática relação de
consumo, estão sendo arbitradas num patamar muito aquém para se buscar o fim
punitivo que visa o referido instituto. Tal fato é facilmente constatado, ante as
sistemáticas reiterações de condutas lesivas em face dos consumidores por parte
de vários seguimentos de fornecedores no Brasil.
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Um fator a ser considerado, é o elevado grau de subjetividade que o dano
moral traz consigo que, por vezes, leva o julgador a arbitrar um valor irrisório ou
excessivo. Contudo, há diretrizes que ajudam nessa fixação dos danos morais, a
saber: o caráter compensatório para a vítima e o caráter punitivo para aquele que
causou o dano. No que tange ao quanto indenizatório, Nehemias Domingos de
Melo traz um terceiro parâmetro: o caráter exemplar para a sociedade, que atuaria,
na realidade, como caráter educativo para o infrator. Conforme esse último
paradigma, o referido autor esclarece:
Quanto ao caráter exemplar, a condenação deveria servir como medida
educativa para o conjunto da sociedade que, cientificada de que
determinados comportamentos são eficazmente reprimidos pelo Judiciário,
tenderia a ter maior respeito aos direitos personalíssimos do indivíduo.
Desse modo, além de o julgador ponderar os elementos do binômio
compensatório-punitivo, deveria considerar também esse terceiro parâmetro, a fim
de servir de advertência, restando claro que toda a sociedade não aceita o tipo de
comportamento lesivo aos consumidores, bem como sua reiteração. Desse modo,
fixando um valor justo, considerado o caso concreto, o julgador poderia alcançar a
finalidade da reparação por danos morais, evitando, assim, a repetição de infrações
por parte dos grandes fornecedores.
Ao analisar a situação jurídica concreta posta em juízo, é necessário verificar
a capacidade econômica do fornecedor e seu histórico, a fim de fixar uma
indenização considerada adequada e que impeça a reiteração de ilícitos
semelhantes, obrigando o fornecedor a corrigir eventuais erros constatados e
evitando que outros passem por situação semelhante. Afinal, a condenação em
danos morais deve objetivar desestimular iguais práticas abusivas pelo mesmo
fornecedor, servindo como um freio para que não volte a reincidir no erro e ao
mesmo tempo compelir os fornecedores a melhorar a qualidade de seus produtos
ou aprimorar os seus serviços.
O que se propõe, ante o exposto, é a fixação do quanto indenizatório
justo/adequado, evitando-se, com essa postura, a repetição de tantas demandas
idênticas.
5. CONCLUSÃO
Em face do exposto, percebe-se que o dever estatal de proteção ao
consumidor não está sendo exercido a contento pelo Poder Judiciário. Isso porque,
verifica-se que o princípio da vedação da proteção deficiente não está sendo
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aplicado em sua essência. Tal constatação é retirada das reiteradas infrações por
parte de grandes fornecedores, que não se sentem intimidados e nem inibidos de
atuarem da mesma maneira, sem corrigirem eventuais falhas ou erros no
fornecimento de produtos e serviços, em virtude dos baixos valores arbitrados a
título de danos morais em demandas que envolvem discussão a respeito da relação
de consumo.
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Como demonstrado, há um significativo número de demandas que buscam
reparação por danos morais decorrentes de alguma falha na relação de consumo.
O módico valor arbitrado estimula essa ‘indústria’, uma vez que, para o fornecedor,
sai mais barato pagar a indenização do que corrigir qualquer erro ou falha na
sistemática de produção de produtos ou prestação de serviço.
Nesse sentido, propõe-se a majoração do valor das indenizações por danos
morais em benefício do consumidor, observando o caráter compensatório, punitivo
e conforme apresentado educativo, que atuaria como exemplar para toda a
sociedade. Desse modo, poder-se-ia chegar a uma redução na quantidade de
ações, já que os fornecedores passariam a se preocupar com a correção de falhas
ou erros na cadeia de produção ou na prestação de serviço.
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RESUMO: O artigo trata de como a formalização do Microempreendedor Individual
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Microempreendedor terá suas necessidades atendidas com mais presteza, além de
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ABSTRACT: The articles deals with how the formalization of the individual
Microentrepreneur (MEI) can bring diverse benefits to the entrepreneur, to the
region in which its incerted and to the country. It brings all the necessary
information for the entrepreneur to start his business such as authorized
occupations, impediments, annual revenue, advantages and others. Formalizing
itself, the Microentrepreneur will have his needs fulfilled more promptness, besides
being recognized his citizenship and human dignity.
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1. INTRODUÇÃO
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Empreender está relacionado com a atitude de inovar, de se dedicar a
transformar ideias em realidades. Não quer dizer apenas criar um negócio, mas
também, agregar valor, identificar oportunidades e transformá-las em lucro. É ver
além da própria rotina diária.
Ao criar um negócio próprio o empreendedor deve estar consciente
de que os objetivos devem estar bem determinados, como o lucro, desempenho,
satisfação do seu cliente, possibilidade de crescimento.
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O termo empreendedorismo significa empreender, resolver um
problema ou situação complicada, termo este muito usado no âmbito empresarial.
A pessoa empreendedora tem como características principais ser
proativa, que não espera as coisas acontecerem, que faz as coisas acontecerem.
Além disso, está sempre motivada e não tem medo de iniciar projetos.
Para empreender é necessário obter conhecimentos, não só do objeto do negócio
que deseja abrir, mas também outros, como situações de mercado, tributação,
economia, etc...
5
As pessoas interessadas
podem obter informações mais detalhadas
junto aos parceiros que trabalham com o microempreendedor, os quais
disponibilizam cartilhas de orientação, e cursos sobre diversas áreas relacionadas
aos pequenos negócios.

2.DO EMPREENDEDORISMO
Chama atenção a taxa que mede os empreendimentos que estão na
primeira fase de desenvolvimento (com até 3 anos e meio “no ar”). Essa taxa, no
Brasil, está acima de países como China e Estados Unidos e até mesmo de
alguns países da América do Sul.Com 39,4% de taxa de empreendedorismo, o Brasil
registrou o seu melhor resultado nos últimos 14 anos. Além disso, a taxa
praticamente dobrou de 2002 (quando era de 20,9%) para 2015.
Pesquisas realizadas dão conta de que o empreendedorismo no Brasil
pode ser dividido em: empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de
oportunidade.
De acordo com os últimos dados divulgados, a taxa de
empreendedorismo de necessidade voltou a crescer de modo expressivo, o que é
um reflexo da crise econômica, fazendo com que muitos encontrem no
empreendedorismo uma forma de lucrar mesmo em períodos de recessão.
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De 2002 a 2006 esteve na liderança o empreendedorismo de
necessidade, que se refere à abertura de novos negócios. Já entre 2008 e 2014 o
destaque ficou para o empreendedorismo de oportunidade, que leva em
consideração características como inovação, planejamento estratégico e plano de
divulgação. Em 2014, 71% dos empreendimentos abertos eram de oportunidade.
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3.DA CRISE ECONÔMICA
Com a crise econômica voltando a “dar as caras” em todo o Brasil, o
empreendedorismo de necessidade também ressurgiu, aparecendo em 44% dos
negócios criados em 2015.
O crescimento do empreendedorismo de necessidade apresenta
aspectos benéficos e maléficos. Este último porque a empresa, aberta às pressas,
geralmente não
conta com características de inovação, vitais para o bom empreendimento e para a
própria sobrevivência, não estando preparados para o mercado.
Divulgados os dados da pesquisa, eles são avaliados pelos próprios
especialistas da Sebrae. Na avaliação deste ano, a recomendação foi para que os
esforços no país se concentrem na capacitação e educação. A inclusão de disciplinas
(principalmente no ensino médio e superior de ensino) que incentivem o
empreendedorismo, assim como aumento de apoio financeiro e políticas
governamentais para os novos empreendedores (principalmente de pequenos e
médios negócios) estão entre as principais sugestões para estimular o
empreendedorismo no Brasil.
Como parceiros, podemos citar a Secretaria da Receita Federal,
Sebrae, mas existem vários outros que colaboram para o sistema funcionar.
O Brasil passa, no momento, por uma de suas maiores crises de sua
história, nos aspectos econômicos, éticos e políticos, tendo este último, influenciado
decisivamente para as dificuldades na área econômica, e consequentemente, na
falta de emprego.
Verifica-se hoje, Estados que não conseguem pagar os salários de seus
servidores, isto, devido à diminuição da arrecadação, o que significa que as
empresas estão vendendo menos, outras estão fechando as portas, portanto, reflete
na receita estatal.
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O Governo Federal tem adotado medidas que visam ao equilíbrio
entre receitas e despesas, dentre as quais, redução de despesas, a adoção do
Programa de Demissão Voluntária de seus servidores e também em suas Autarquias
e Fundações Públicas.
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Embora com medidas de contenção de despesas, o aumento de
receita só ocorrerá com um maior desenvolvimento da atividade econômica. É neste
cenário que a participação das empresas e microempreendedores é fundamental,
pois, além de ajudarem no aumento do PIB, também tem reflexos no nível de
emprego.
O País encontra-se com a inflação em alta, a dívida pública crescendo,
já não é um bom pagador e o endividamento das empresas está crescendo. Por isso
é necessário muita reflexão, para, a partir das causas serem encontradas soluções.
É preciso incentivo do Governo para que as empresas voltem a produzir e, inclusive,
exportar. Daí advirão mais receitas para o empreendedor, mais prosperidade, mais
progresso para o país.
4. DA SOCIEDADE
5

A Constituição Federal de 1988 traz como princípios fundamentais,
dentre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da
livre-iniciativa. Pelo primeiro, trouxe o indivíduo para o centro do sistema e não
mero objeto; no segundo, torna o trabalho imprescindível à dignidade da pessoa
humana, dá a liberdade de empresa e de contrato.
Conforme dispõe o artigo 966 do Código Civil, considera-se
empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços; e, como incentivo ao pequeno
empresário, o artigo 970 do mesmo Diploma Legal assegura tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado no que se refere à sua inscrição e aos efeitos daí
decorrentes.
Para disciplinar esse tratamento favorecido, foi editada a Lei
Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo normas gerais, especialmente quanto:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
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II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias,
inclusive obrigações acessórias;
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III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência
nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao
associativismo e às regras de inclusão.
IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o
inciso IV do parágrafo único do art. 146, da Constituição Federal.
Dentre as diversas vantagens trazidas pela Lei Complementar
123/2006, podemos citar:
1- inclusão no Simples Nacional, que implica o recolhimento mensal,
em documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Imposto sobre Produtos industrializados (IPI);
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS):
V - Contribuição para o PIS/PASEP;
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica,
de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das
pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas
especificamente;
VII - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e sobre
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS);
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
2- opcionalmente podem adotar a tributação pelo regime de caixa;
3- fiscalização orientadora, quando a atividade ou situação, por sua
natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento;
4- preferência nas licitações;
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5- dispensa de algumas obrigações trabalhistas;
6- acesso aos juizados especiais;
7- outras.
Assim sendo, o legislador, tendo verificado a necessidade de dotar as
pessoas interessadas nos micro empreendimentos, de segurança jurídica para
iniciarem pequenos negócios, estabeleceu o regramento legal em nível nacional.
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5. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O termo pequeno empresário não tinha uma definição, embora o
Código Civil de 2002, em seus artigos 970 e 1179 § 2º fizessem menção a ele,
deixando pessoas que viviam na informalidade sem proteção jurídica, isto é, sem
uma legislação que lhes reconhecessem como cidadãos.
A legislação brasileira não amparava as pessoas que não conseguiam
emprego, nem permitia que constituíssem empresa por impossibilidade de
cumprirem as exigências burocráticas. Ao mesmo tempo necessitavam garantir a
sua sobrevivência e a de seus familiares.
Eram mais ou menos 11 milhões no país.
5
Esse reconhecimento veio com a Lei Complementar 123/2006, quando
definiu pequeno empresário e fixou seu tratamento, denominando-o pequeno
empresário.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 128, de 19 de
dezembro de 2008, que alterou a LC 123/2006, o “pequeno empresário” foi
rebatizado como “EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI”, tendo aí seu tratamento
diferenciado e favorecido fixado.
Assim, com a regulamentação do MEI, abriu-se a possibilidade de as
pessoas formalizarem seus negócios, sendo, portanto, reconhecidos a todos, os
princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana.
5.1 Definição
MEI é o empresário individual a que se refere o art. 966 do Código
Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$
60.000,00, cuja atividade seja admitida no Simples Nacional e que seja optante por
este sistema tributário.
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Caso o empresário esteja em início de atividades, a receita será de R$
5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses, compreendido entre
o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações
de meses como um mês inteiro.
Conforme Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008, que
alterou a Resolução CGSN nº 10, de 28 de junho de 2007, em seu art. 7º inciso I
abaixo, prescreve que o empreendedor individual deverá comprovar sua receita
bruta, mediante o preenchimento do seu Anexo Único:
"Art. 7º (...)
I - fará a comprovação da receita bruta, mediante apresentação do
registro de vendas ou de prestação de serviços de que trata o
Anexo Único desta Resolução;”
ANEXO
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGSN N° 10, DE 28 DE JUNHO DE 2007.
RELATÓRIO MENSAL DAS RECEITAS BRUTAS
CNPJ:
Empreendedor individual:
Período de apuração:
RECEITA BRUTA MENSAL - REVENDA DE MERCADORIAS - ANEXO I DA LC
123/2006
I - Revenda de mercadorias com dispensa de emissão R$
de documento fiscal
II - Revenda de mercadorias com documento fiscal R$
emitido
III - Total das receitas com revenda de mercadorias (I + R$
II)
RECEITA BRUTA MENSAL - VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ANEXO
II DA LC 123/2006
IV - Venda de produtos industrializados com dispensa R$
de emissão de documento fiscal
V - Venda de produtos industrializados com documento R$
fiscal emitido
VI - Total das receitas com venda de produtos R$
industrializados (IV + V)
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RECEITA BRUTA MENSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANEXO III DA LC 123/2006
VII - Receita com prestação de serviços com dispensa R$
de emissão de documento fiscal
VIII - Receita com prestação de serviços com R$
documento fiscal emitido
IX - Total das receitas com prestação de serviços (VII + R$
VIII)

LOCAL E DATA:

ASSINATURA
EMPRESÁRIO:
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X - Total geral das receitas brutas no mês (III + VI + R$
IX)
DO

ENCONTRAM-SE ANEXADOS E ESTE RELATÓRIO:
- Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços
tomados referentes ao período;
- As notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente
emitidas.
5.2 Contabilidade Simplificada

5

O art. 1.179 do Código Civil determina a obrigatoriedade de o
empresário e a sociedade empresária seguirem um sistema de contabilidade e
escrituração de seus livros. Porém, o parágrafo segundo deste artigo, dispensa das
exigências deste artigo, o pequeno empresário.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme previsão do
parágrafo único do art. 7º da Resolução CGSN n. 10 de 2007, dispensou o
empreendedor individual das obrigações a que se refere o art. 3º desta norma, a
saber:
I

– Livro Caixa;

II

– Livro Registro de Inventário;

III – Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A;
IV – Livro Registro dos Serviços Prestados;
V

– Livro Registro de Serviços Tomados;

VI – Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle;
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VII – Livro Diário;
VIII – Livro Razão.
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5.3 Recolhimento Mensal Fixo
A partir de janeiro deste ano, o microempreendedor individual – MEI,
passou a recolher, por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional
(DAS), gerado pelo Programa Gerador do DAS para o MEI (PGMEI),
independentemente do valor da sua receita bruta auferida no mês, o valor fixo
mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:
- R$ 46,85, a título da Contribuição para a Seguridade Social;
- R$ 1,00, a título de ICMS, caso seja contribuinte deste tributo;
- R$ 5,00, a título de ISS, caso seja contribuinte deste tributo.
5.4 Benefícios Previdenciários
Como no pagamento mensal ocorre o recolhimento do INSS o MEI
garante os benefícios previdenciários abaixo:
- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria por idade;
- Auxílio doença;
- Auxílio reclusão;
- Pensão por morte;
- Salário maternidade.
Vale ressaltar que esta contribuição ao INSS não concede
aposentadoria por tempo de contribuição ao MEI, exceto se ele complementar a
contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%, acrescido dos juros
moratórios de que trata a legislação previdenciária.
5.5 Carnê de Pagamento - PGMEI
O carnê para pagamento deverá ser impresso pelo aplicativo
PGMEI, disponível no portal do Simples Nacional.

556

www.conteudojuridico.com.br

No PGMEI:
a) Qualquer pessoa poderá acessar, sem necessidade de qualquer
código ou senha;
b) É possível a emissão de todos os documentos de arrecadação (DAS)
para todos os meses do ano-calendário;
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c) Para a empresa aberta em julho, por exemplo, será possível emitir
o carnê para os meses de julho a dezembro.
5.6 Tributos Dispensados
A fim de possibilitar a formalização do Microempreendedor Individual
e como incentivo ao desenvolvimento de suas atividades, o legislador previu a
dispensa dos seguintes impostos e contribuições:
I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;
II – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, exceto na
importação
5
de bens e serviços;
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;
IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, exceto na importação de bens e serviços;
V – Contribuição para o PIS/Pasep, exceto na importação de bens e
serviços;
VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, a cargo da pessoa
jurídica.
5.7 MEI com empregado
É admitido o enquadramento como MEI, de pessoa que possua no
máximo 1 empregado e desde que o salário deste seja de no máximo 1 salário
mínimo, ou piso salarial da categoria profissional, o que for superior.
Assim sendo, o MEI com empregado, além dos pagamentos
mencionados, também terá as seguintes obrigações:
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I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária do
empregado, aplicando o percentual de 8% sobre o salário a ser pago. O valor é
descontado do empregado, portanto este encargo não é do MEI;
II – deverá recolher contribuição patronal previdenciária de 3% sobre

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

o
salário desse empregado. Este sim é um custo adicional que o MEI terá pela
contratação de um empregado;
III – deverá prestar informações relativas a esse empregado, na forma
estabelecida pelo Comitê Gestor;
IV – preencher e entregar a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS –
depositando a respectiva cota do empregado.
É importante observar que a lei não dispensa o MEI das obrigações
trabalhistas, dentre as quais: 13º salário, férias, 1/3 constitucional, aviso prévio e
outros.
5.8 Condições para enquadramento
Para ser enquadrado como MEI, existem algumas condições que
devem ser observadas:
1º) Ser empresário individual nos termos do art. 966 do CC e, portanto,
não exercer atividade intelectual, conforme parágrafo único deste mesmo
artigo;
2º) Não possuir mais que um empregado;
3º) Caso tenha empregado, não remunere com mais de um salário
mínimo ou piso da categoria;
4º) Atividade deve ser recepcionada pelo Simples Nacional nos
Anexos I, II e II.
Como exemplo de ocupações passíveis de enquadramento como
MEI, temos vendedores ambulantes, cabeleireiras, manicures, chaveiros,
encanadores, borracheiros, serviços de pintura, limpeza, revestimentos de
residências, digitação, manutenção de computadores, veículos, transporte
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municipal de passageiros, etc. A lista completa encontra-se no Anexo Único da
Resolução CGSN n. 58, de 27 de abril de 2009.
5.9 Não enquadramento como MEI
Não se enquadra como MEI o profissional:
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I–que exerce atividade intelectual. Ex.: advogados, engenheiros,
arquitetos, agrônomos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, escritores, economistas,
etc.
II–que exerce atividade de intermediação de negócios. Ex.: corretores
de imóveis, de seguros, de planos de saúde, representantes comerciais etc.
III – que exerce alguma atividade tributada pelos Anexos IV ou V do
Simples Nacional, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na
forma regulamentada pelo Comitê Gestor;
IV – que possua mais de um estabelecimento (filial);
V – que tenha mais5 de um empregado;
VI – que participe de outra empresa como titular, sócio ou
administrador;
VII – que realiza cessão ou locação de mão-de-obra.
Cabe ressaltar que o MEI que exercer as atividades de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos
pode efetuar cessão de mão-de-obra. Nesse caso, a empresa contratante deverá
considerá-lo como autônomo – contribuinte individual, devendo recolher a cota
patronal previdenciária de 20% juntamente com a cota previdenciária do segurado
(11%), além de inserir as informações na GFIP. Essas obrigações subsistem mesmo
que a contratação ocorra por empreitada.
5.10 Opção
A opção se dá na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional, observando-se que:
I – será irretratável para todo o ano-calendário;
II – deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma
disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
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ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no item III;
III – produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que
exercida nos termos, prazo e condições estabelecidos pelo Comitê Gestor.
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5.11 Autorização para funcionamento
A legislação do Microempreendedor também tratou da autorização
de funcionamento do local ou de apenas registro do MEI, passando a ter
procedimentos simplificados. Os Municípios poderão emitir Alvará de
Funcionamento Provisório para o MEI, nos seguintes casos:
I – Tratando-se de atividade de baixo grau de risco, tais como: salão
de
beleza, loja de roupas, oficina de costura, brinquedoteca, berçário, bar, lanchonete
etc., será permitido o início de operação do estabelecimento imediatamente após
o ato de registro;
II – Instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou
com
regulamentação precária; ou
III – Na residência do MEI, na hipótese em que a atividade não gere
grande circulação de pessoas.
5.12 Procedimentos para inscrição
Para a formalização o Microempreendedor Individual – MEI tem custo
zero com valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à
abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença e ao cadastro do MEI.
O ente federado que acolher o pedido de registro do MEI deverá
utilizar formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 do Código
Civil de 2002, e remeter o requerimento de inscrição à Junta Comercial do Estado,
na forma disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.
O art. 968 do Código Civil dispõe que a inscrição do empresário seja
feita mediante requerimento que contenha:
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“Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante
requerimento que contenha:
I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se
casado, o regime de bens;
II - a firma, com a respectiva assinatura autógrafa;
III - o capital;
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IV - o objeto e a sede da empresa.
§ 1o Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição
será tomada por termo no livro próprio do Registro Público
de Empresas Mercantis, e obedecerá a número de ordem
contínuo para todos os empresários inscritos.
§ 2o À margem da inscrição, e com as mesmas formalidades,
serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes.
§ 3º Caso5 venha a admitir sócios, o empresário individual
poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis
a transformação de seu registro de empresário para registro
de sociedade empresária, observado, no que couber, o
disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.
(Incluído
pela Lei Complementar nº 128, de 2008)
§ 4o O processo de abertura, registro, alteração e baixa do
microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem
como qualquer exigência para o início de seu
funcionamento deverão ter trâmite especial e simplificado,
preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor,
na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso III do
art. 2o da mesma Lei.
(Incluído pela Lei nº 12.470, de
2011)
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, poderão ser dispensados
o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o
capital, requerimentos, demais assinaturas, informações
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relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem
como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo
CGSIM.
(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011).”
5.13 Obrigações acessórias
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Assim como para os outros tipos de sociedades, também para a MEI
existem obrigações acessórias, a saber:
I – o MEI fará a comprovação da receita bruta, mediante apresentação
do registro de vendas ou de prestação de serviços, conforme modelo de Relatório
Mensal das Receitas Brutas abaixo*;
II – deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de
serviços os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e
serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos
às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos;
III – o MEI está dispensado de emitir nota fiscal nas vendas e serviços
destinados a consumidor final – pessoa física, contudo a emissão será obrigatória
nas vendas e serviços realizados a pessoas jurídicas.
5.14 Declaração anual
A figura do Microempreendedor Individual – MEI, tem a obrigação de
prestar informações ao fisco, da mesma forma que os outras espécies societárias,
porém, na forma simplificada estabelecida abaixo, informando até 31 de janeiro de
cada ano somente:
- a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior;
- a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior,
referente às atividades sujeitas ao ICMS;
- se contratou empregado.
5.15 Desenquadramento do MEI
O desenquadramento da condição de MEI será realizado de ofício
pelo fisco ou mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB.
1) Desenquadramento mediante comunicação:
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a) Por opção: que deverá ser efetuada no início do ano-calendário,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano-calendário da comunicação;
b) Obrigatória:
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- quando o MEI incorrer em alguma situação impeditiva prevista na
legislação. A comunicação deverá ser efetuada até o último dia útil do mês
subsequente àquele em ocorrer a situação de vedação, produzindo efeitos a partir
do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva;
- quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite de receita bruta
de R$ 36 mil/ano, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrido o excesso. O desenquadramento produzirá
efeitos:
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da
ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite mensal
em mais de 20%;
b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do
5
excesso, na hipótese de ter ultrapassado
o referido limite mensal em mais de 20%.
c) no caso de início de atividade, quando o MEI exceder o limite de
receita bruta mensal multiplicados pelo número de meses compreendido entre o
início de atividade e final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de
meses como um mês inteiro. Neste caso o desenquadramento produzirá efeitos:
- a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da
ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em
mais de 20%;
- retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter
ultrapassado o
referido limite em mais de 20%.
2) Desenquadramento de ofício
Quando não houver a comunicação obrigatória pelo MEI, conforme
acima, o desenquadramento será efetuado de ofício.
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5.16 Desenquadramento – Consequências na Tributação
O Empresário Individual que se desenquadrar da condição de MEI, em
razão das restrições abaixo, passará a recolher os tributos devidos pela regra geral
do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento:
– Admissão de mais de um empregado;
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– Exercício de atividade dos anexos IV ou V da Lei Geral;
– Abertura de filial;
– Excesso de receita bruta; ou
– Entrada de sócio.
Portanto, o desenquadramento do MEI não implica necessariamente
exclusão do Simples Nacional. O MEI passará à condição de microempresa (ME),
sujeitando-se às seguintes faixas iniciais de tributação no Simples Nacional a incidir
sobre a receita bruta:
• 4% se for comércio;
• 4,5% se for atividade industrial; e
• 6% se for prestador de serviços.
Na ocorrência de desenquadramento obrigatório por excesso de
receita, o MEI deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única,
juntamente com a da apuração do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do excesso, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor.
Pode ocorrer de o MEI iniciar alguma atividade vedada no Simples
Nacional. Neste caso, haverá o desenquadramento e o profissional estará excluído
deste sistema tributário.
No Anexo Único da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009,
encontram-se os códigos previstos na CNAE permitidos para opção pelo SIMEI.
Vejamos alguns:
ANEXO ÚNICO
Códigos previstos na CNAE permitidos para opção pelo SIMEI.
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Denominação

Criação de animais de estimação
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
Fabricação de fraldas descartáveis
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação de outros equipamentos não especificados
anteriormente
3600-6/02
Distribuição de água por caminhões
3702-9/00
Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De
Redes
4741-5/00
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00
Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00
Comércio varejista de vidros
4789-0/99
Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente
4923-0/01
Serviço de táxi
5
4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista
4924-8/00
Transporte escolar
•
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ICMS

N
N
N
N
S
S

S
S
S
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N
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Com a volta da crise econômica e financeira nos últimos anos, há uma
corrida para o empreendedorismo, estimulado pela falta de renda e pelo
desemprego, fazendo com que cada vez mais pessoas abrem novos negócios.
Sendo assim, é pela necessidade e não pela oportunidade.
Em um país em que as pessoas são carentes de quase tudo, pois, em
geral os serviços estatais são de pouca qualidade, existe outro fator que impulsiona
para a abertura de pequenos negócios: o sonho dos brasileiros. Em ordem crescente
eles são os seguintes:
- 49% dos brasileiros sonham em viajar pelo próprio Brasil;
- 47% dos brasileiros sonham com a possibilidade de comprar uma
casa própria;
- 38% sonham com a compra de carro;
- 34% sonham em ser empreendedor;
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Subclasse
CNAE 2.0
0159-8/02
1731-1/00
1732-0/00
1742-7/01
3329-5/01
3329-5/99
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- 31% sonham em ter plano de saúde;
- 29% sonham em finalizar o ensino superior;
- 29% sonham em viajar para o exterior;
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- 23% sonham com a possibilidade de fazer carreira dentro da
empresa que trabalham;
- 15% sonham em formar família ou se casar.
Outro ponto importante no cenário do empreendedorismo no Brasil,
refere-se a que os micros existem em maior quantidade:
-81% do empreendedorismo no Brasil é representado pelas
microempresas;
-16% das empresas são de pequeno porte;
-3% são de médio e grande porte.
Chamam à atenção outros dados referentes às regiões do Brasil. Mais
da metade dos empreendimentos brasileiros encontram-se na região sudeste,
correspondentes a 51% das empresas em funcionamento no país. Os outros 49%
são distribuídos da seguinte forma: 22% pela região Sul, 15% pela região Nordeste
e 12% nas regiões Centro Oeste e Norte.
Foram identificados três diferentes perfis de futuros empreendedores
brasileiros. São eles: os desbravadores, os empolgados e os provedores. Os que já
são empreendedores são divididos em apaixonados, antenados independentes e
arrojados, enquanto que os informais são classificados em lutadores ou
pragmáticos.
O Microempreendedor Individual surgiu para facilitar quanto aos
procedimentos de abertura, legalização e formalização das empresas, empresários
e empreendedores, passando estes a serem sujeitos de direitos e obrigações, tendo
reconhecidas suas atividades profissionais, podendo obter os benefícios creditícios,
fiscais, tributários, trabalhistas e outros.
A quantidade de brasileiros que vivem na informalidade é muito
grande, e por isso deixam de usufruírem dos benefícios que a legislação prevê.

566

www.conteudojuridico.com.br

O momento pelo qual passa o país, de incertezas na economia, na
área de emprego, educação e outros, o MEI se torna muito importante para a
economia do país, pois este, ao se regularizar, estará contribuindo para alavancar o
crescimento econômico, refletindo na vida de todos.
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O MEI representa uma das ações que foram implementadas pelo
Governo Federal, no intuito de permitir que estes trabalhadores pudessem crescer
com segurança e o apoio necessário. Mas, outras ainda são necessárias, como por
exemplo, maior incentivo às exportações, mais crédito bancário, menor exigências
quanto às garantias, incentivos fiscais em maiores proporções para aquelas das
regiões menos favorecidas, etc...
Diante disso, fica evidente a importância desses pequenos
empreendedores na atual conjuntura econômica do Brasil, são milhões de
trabalhadores que poderão aderir a este programa e assim contribuir com o
aumento da taxa de crescimento do nosso país.
Claro está, pelas estatísticas informadas, que faltam mais incentivo,
divulgação e conscientização, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a
fim de que as pessoas passem a5empreender mais.
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GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
(IN)CONSTITUCIONALIDADE DO PRESSUPOSTO

PRISÃO

PREVENTIVA:

MARCELO APARECIDO DE SOUZA: Bacharel
em Direito pelo Centro Universitário Antônio
Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente/SP;
Especialista em Direito e Processo Penal pela
Universidade Estadual de Londrina/PR;
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RESUMO: O presente artigo trata de um dos requisitos da medida cautelar de
prisão preventiva, a garantia da ordem pública. O citado requisito tem sido objeto
de diversas discussões acerca de sua constitucionalidade, uma vez que parte da
doutrina o entende como sendo extremamente abstrato para fundamentar uma
medida de exceção como a segregação preventiva da liberdade. Por outro lado,
respeitável parcela da doutrina discorda desse posicionamento, entendendo que o
requisito se encontra perfeitamente amparado pelas normas constitucionais. Dessa
forma, a presente pesquisa abordará o entendimento de ambos os lados, passando
pelo conceito legal do requisito e pelo entendimento dos tribunais superiores
acerca do tema.
5

Palavras-chave: Garantia da ordem pública. Prisão preventiva. Medida cautelar.
Direito Penal. Direito Constitucional.
Sumário: 1 Introdução. 2 Conceito. 3 Constitucionalidade do pressuposto. 4
Inconstitucionalidade do pressuposto. 5 Conclusão. 6 Referências.

1 INTRODUÇÃO
A expressão “garantia da ordem pública”, um dos pressupostos legais
exigidos para decretação da medida cautelar pessoal de prisão preventiva, não é
pacífica na jurisprudência e na doutrina, sendo possível visualizar diversos
entendimentos defendendo ou atacando a sua constitucionalidade.
Em busca da paz do corpo social a Lei n. 12.403/11 quis inibir o
alarmante índice de reincidência dos réus durante a persecução criminal, bem
como, implicitamente, resguardar a própria credibilidade da sociedade na Justiça
brasileira e fazendo valer a autoridade e a validade da ordem jurídica.
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O escopo deste artigo será demonstrar os argumentos a favor e contra
esse requisito específico da cautelar pessoal, trazendo de forma sintática e objetiva
o porquê de tal conflito jurisprudencial e doutrinário.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

2 CONCEITO
No art. 312 do Código de Processo Penal há previsto o requisito da
“garantia da ordem pública” como um dos pressupostos para decretação da ordem
de prisão preventiva. Apesar de tratar-se de um conceito jurídico indeterminado,
basicamente entende-se como a existência de indícios de que o réu voltará a
delinquir caso permaneça livre, ou seja, a liberdade do acusado passa a ser vista
como um risco à sociedade.
Busca-se, desse modo, que aquele agente que se encontra
mergulhado na vida criminosa tenha sua restrição de liberdade justificada por um
interesse público maior.
O professor Fernando Capez, quanto ao pressuposto em tela, entende
que:
A prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se
podendo aguardar o término do processo para, somente
então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural
demora da persecução penal põe em risco a sociedade.
É o caso típico do periculum in mora (CAPEZ, p. 330.
2012).
Ainda nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho leciona:
À ordem pública relacionam-se todas aquelas
finalidades do encarceramento provisório que não se
enquadram nas exigências de caráter cautelar
propriamente ditas, mas constituem formas de privação
da liberdade adotadas como medidas de defesa social;
fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de
imediata reação ao delito, que teria como efeito
satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou,
ainda, a prevenção especial, assim entendida a
necessidade de se evitar novos crimes (GOMES FILHO,
2009).
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Não se nega que a gravidade em abstrato extraída do delito possa
provocar grande comoção e repercussão ao meio social e, por consequência, dar
uma sensação de impunidade e descrédito em razão da demora na prestação
jurisdicional, entretanto prevalece na jurisprudência que essa gravidade em abstrato
do delito não é causa suficiente para decretação da segregação cautelar, conforme
explana a Corte Cidadã.
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
COM
BASE
NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A
MEDIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. - Esta Corte
Superior tem entendimento pacífico de que a custódia
cautelar possui natureza excepcional, somente sendo
possível sua imposição ou manutenção quando
demonstrado, em decisão devidamente motivada, o
preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312
5
do Código
de Processo Penal - CPP. - Na hipótese dos
autos verifico não estarem presentes fundamentos
idôneos que justifiquem a prisão processual do paciente,
tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau
justificou a segregação cautelar na conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, tendo utilizado fundamentos genéricos, sem
nenhum embasamento nos fatos concretos. - Restando
deficiente a fundamentação do Magistrado de piso
quanto aos pressupostos que autorizam a segregação
antes do trânsito em julgado, deve ser revogada, in casu,
a custódia cautelar do recorrente. Recurso ordinário em
Habeas Corpus provido para revogar a prisão preventiva
em discussão, mediante a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos do art. 319 do CPP, a ser
estabelecida pelo Magistrado singular, ressalvada, ainda,
a possibilidade de decretação de nova prisão, se
demonstrada sua necessidade (STJ - RHC: 57229 SP
2015/0050155-7, Relator: Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de
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Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/06/2015)
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Em que pese o posicionamento acima, vale destacar que se afigura
legítima a medida cautelar pessoal de prisão preventiva sob o pressuposto da
ordem pública quando pela gravidade dos fatos investigados, a personalidade do
réu fica evidenciada (STF, HC 94.947/SP, 1ª T., Rel. Menezes Direito, j. 9.12.2008, Dje,
6.3.2009).
Por sua vez, quanto ao clamor público, há decisões no sentido de que
ele sozinho não seria justificável à ordem de prisão preventiva (RHC 55070/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
3 CONSTITUCIONALIDADE DO PRESSUPOSTO
Para os respeitáveis professores que entendem ser constitucional o
pressuposto da “garantia da ordem pública” a prisão preventiva seria decretada
para evitar a reiteração delitiva quando constatada a periculosidade do réu por
meio de sua vida pregressa.
Edílson Mougenot Bonfim defende que:
O significado da expressão “garantia da ordem pública”
não é pacífico na doutrina e na jurisprudência. Buscando
a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir
que o réu volte a delinquir durante a investigação ou
instrução criminal (periculosidade). Pretende, também,
resguardar a própria credibilidade da justiça,
reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica,
posta em xeque pela conduta criminosa e por sua
repercussão na sociedade (BONFIM, p. 476. 2011).
Por sua vez, nos tribunais de Justiça:
HABEAS
CORPUS
LIBERATÓRIO.
ROUBO
MAJORADO POR USO DE ARMA E PELO CONCURSO
DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE É
MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
PARA
GARANTIR
A
ORDEM
PÚBLICA.
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FUNDAMENTAÇÃO QUE SE REVELA SUFICIENTE NO
CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA PRISÃO BEM
EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE
RECONHECE COMO DESARRAZOADO. INSTRUÇÃO
QUE SEGUE COM NORMALIDADE. Ordem denegada.
(Habeas Corpus Nº 70029303302, Sétima Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista
Marques Tovo, Julgado em 09/04/2009. TJ-RS - HC:
70029303302 RS, Relator: João Batista Marques Tovo,
Data de Julgamento: 09/04/2009, Sétima Câmara
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
29/04/2009.
Dessa forma, caracterizada a probabilidade concreta de reiteração
delitiva, o direito à liberdade do réu poderia ser temporariamente suprimido em
benefício da coletividade fundamentando-se na função objetiva dos direitos
fundamentais através de uma intervenção por parte do Estado em benefício de toda
a população. Fernando Capez reforça esse entendimento - “garantir a ordem
pública significa por si só justificar a prisão preventiva” (CAPEZ, p. 330. 2012).
5

A possibilidade de prisão preventiva fundada na ordem pública
também poderia se dar nas hipóteses de cometimento de crimes graves; na de
comoção social do fato delitivo; bem como para evitar o descrédito da justiça
brasileira, pois, engessando a segregação cautelar em uma única circunstância de
aplicação poderia cria um o risco de sentimento de impunidade caso as hipóteses
autorizadoras fossem engessadas em uma única circunstância de aplicação.
4 INCONSTITUCIONALIDADE DO PRESSUPOSTO
Não obstante, outra parte da doutrina entende que o pressuposto da
“garantia da ordem pública” é um requisito de caráter puramente subjetivo, pois,
como elemento normativo que o é, exige uma valoração axiológica que envolve um
juízo de valor por parte da autoridade judicial responsável pela decretação da
medida cautelar preventiva.
Dessa forma, a prisão preventiva possui natureza de medida cautelar,
ou seja, tem por objetivo resguardar o bom andamento da investigação ou do
processo criminal. Entretanto, quando o magistrado fundamenta uma prisão
preventiva sob o pressuposto da “garantia da ordem pública”, ele deixa de observar
o objetivo cautelar que a medida exige e passa a ceder a elementos externos à
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persecução penal, como, por exemplo, o clamor público ou a gravidade em abstrato
do crime.
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Neste sentido, Aury Lopes Jr:
A característica da instrumentalidade é ínsita à prisão
cautelar na medida em que, para não se confundir com
pena, só se justifica em função do bom andamento do
processo penal e do resguardo da eficácia de eventual
decreto condenatório (LOPES JÚNIOR, 2013).
Essa discricionariedade a favor do magistrado viola de forma flagrante
o princípio da estrita legalidade, pois o rol permissivo é extremamente amplo e
pode ser objeto das mais diversas interpretações, resultando na relativização de um
importante princípio instrumento de limitação do poder punitivo estatal.
Delmanto Júnior, quanto ao uso desse pressuposto autorizador,
entende da seguinte forma:
Não há como negar que a decretação de prisão
preventiva com o fundamento de que o acusado poderá
cometer novos delitos baseia-se, sobretudo, em dupla
presunção de culpabilidade: a primeira, de que o
imputado realmente cometeu um delito; a segunda, de
que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos,
praticará outro crime ou, ainda, envidará esforços para
consumar o delito tentado (DELMANTO, p. 119, 2001).
Em razão da dificuldade em se definir concretamente a garantia da
ordem pública, o instituto se torna inconstitucional por afrontar os princípios da
legalidade, da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da presunção
de inocência, motivo pelo qual não poderia ser utilizado como base para decretação
da prisão preventiva.
Outro argumento válido é quanto à finalidade da pena. É pacífico
que, além da retribuição pelo mal causado, uma das finalidades da pena é a de
evitar que o condenado volte a delinquir, ou seja, a própria segregação do preso já
carrega esse fundamento consigo. Dessa forma, utilizando esse argumento como
autorizador da medida cautelar, o magistrado estaria realizando uma verdadeira
antecipação da pena do réu.
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A “garantia da ordem pública”, dessa forma, passa a ter duvidosa
constitucionalidade a partir do momento em que possui a mesma finalidade que a
pena aplicada em sentença condenatória, motivo pelo qual não poderia ser
considerada uma medida cautelar, mas sim uma verdadeira antecipação da
execução da pena de prisão, violando, de forma direta, o princípio da presunção de
inocência.
Nesse sentido, Paulo Queiroz:
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Naturalmente que os fins da sanção penal (penas e
medidas de segurança) hão de pressupor uma sentença
penal condenatória, motivo pelo qual não é licito
pretender realizá-los por meio de prisões provisórias,
especialmente a prisão preventiva, porque do contrário
já não haverá distinção entre processo de conhecimento
e processo de execução. É que prevenir novos crimes,
seja em caráter geral, seja em caráter especial (evitar a
reincidência), não constitui fim da prisão provisória
(cautelar), mas fim da pena mesma, a exigir, ao menos
no Estado
Democrático de Direito, trânsito em julgado
5
de sentença penal condenatória (QUEIROZ, P. 84. 2008).
Assim posto, para essa parcela da doutrina, a prisão preventiva só
teria respaldo constitucional quando fundamentada na aplicação da lei penal e na
conveniência da instrução criminal, razão pela qual qualquer outro motivo
autorizador, em especial a garantia da ordem pública, seria de flagrante
inconstitucionalidade por violar princípios basilares de um estado democrático de
direito.
5 CONCLUSÃO
Assim posto, encerrada a síntese do tema, sem desconsiderar a
importância que a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública para a
condução do processo, entendemos que a melhor solução se encontra na obra do
professor Guilherme de Souza Nucci.
O supracitado autor traz um interessante critério para identificar se há,
ou não, necessidade de decretação da medida cautelar pessoal com base no
pressuposto objeto deste artigo. Para ele, seria necessária a presença de um
trinômio: gravidade da infração, repercussão social e periculosidade do agente
(NUCCI, 2008, p. 605). Reunindo esses três requisitos, a “garantia da ordem pública”
estaria satisfeita.
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Tal solução mostra-se interessante para afastar algumas das críticas
trazidas por aqueles que se posicionam pela inconstitucionalidade do requisito.
Observando-se os três requisitos do trinômio de Nucci, o magistrado passaria a ter
um critério mais objetivo para decretação da prisão preventiva, o que afastaria
eventuais injustiças e arbitrariedades no uso dessa medida.
A prisão preventiva é importante instrumento à garantia da paz social,
razão pela qual, utilizando-se da ponderação e sempre pautado na constituição
federal, deve-se evitar o esvaziamento dessa importante medida cautelar,
confiando ao Poder Judiciário a missão utilizá-la devidamente.
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RESUMO: O presente estudo trata-se de um trabalho bibliográfico que tem como
problema de pesquisa a influência das falsas memórias no Processo Penal brasileiro.
No decorrer do desenvolvimento é estudado os sistemas processuais apresentando
suas especificidades, a importância da prova oral no Processo Penal brasileiro,
sendo esta caracterizada a rainha das provas. Ao tempo que se desenvolve sobre a
matérias das memórias, falsas memórias e o prejuízo que estas podem trazer dentro
da instrução de um processo penal. Diante disto, apresentamos as teorias que
envolve o fenômeno das falsas memórias sobre os víeis neurológico, antropológico
5
e social, para que se possa melhor compreender essa ocorrência. Dada a
Importância desse meio de prova oral, demonstramos as influencias das memórias
e falsas memórias para com esta, ao mesmo tempo que se externa os reflexos e os
fatores que levam uma testemunha a criar fatos no meio das informações
verdadeiras e eventos falsos, que neste trabalho são apresentadas como falsas
memórias. Dessa forma, foi possível concluir que para a redução deste tipo de
problema dentro do Processo Penal brasileiro, é necessária agilidade na colheita de
provas juntamente com a adoção de técnicas de interrogatórias dinâmicas, assim
evitando conduzir a testemunha de forma persuasiva, ou seja, fazer uma espécie de
entrevista cognitiva para que a vítima narre de forma livre a respeito do seu suposto
agressor.
Palavras-chave: Processo Penal, Falsas Memórias, Contaminação da Prova Oral.
ABSTRACT: The present study is a bibliographic work that finds its research
problem in the influence of false memories in the Brazilian Criminal
Procedure. During study development, this work studied the procedural systems,
presenting their specificities and the importance of the oral evidence in the Brazilian
Criminal Procedure, being this, known as the queen of the criminal proofs. As it
develops on the subject matter of memories, false memories and the harm, they
can bring within the instruction of a criminal case. Given this, we present the theories
involving the phenomenon of false memories about the neurological,
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anthropological and social variables, so that this occurrence has a better
comprehension. Given the Importance of the oral evidences means, we
demonstrate the influences of memories and false memories towards it, while
reflecting the reflexes and factors that lead a witness to create facts in the midst of
true information and false events, which it appear as false memories in this paper.
Thus, it was possible to conclude that the reduction of this type of problem within
the Brazilian Criminal Procedure requires agility in gathering evidence together with
the adoption of dynamic interrogation techniques, thus avoiding persuasively
conducting the witness, which is, making a kind of cognitive interview so that the
victim freely narrates his alleged aggressor.
Keywords: Criminal Procedure, False Memories, Contamination of Oral Evidences.
Sumário: 1. Introdução. 2. Sistema processual brasileiro e a gestão da prova. 2.1.
Sistemas processuais penais. 2.1.1. Sistema inquisitório. 2.1.2. Sistema acusatório.
2.2. A prova no processo penal. 2.3. Teorias à cerca da prova. 3. Memórias e falsas
memórias. 3.1. Classificações das memórias. 3.1.1. Memórias sobre o viés
neurológico, antropológico e social. 3.2. Teorias das falsas memórias. 3.2.1.
Autossugestão e estímulo externo. 4. Prova penal e falsas memórias. 4.1. O reflexo
da falsificação de lembranças no ato de reconhecimento. 4.2. As falsas memórias
como problema do processo penal. 4.3. Propostas de redução de danos. 5.
Conclusão. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO
No sistema judiciário brasileiro em especial no direito penal, existem
decisões em que o magistrado se baseia exclusivamente na prova testemunhal, ou
seja, no relato da vítima ou de alguém que estava ou presenciou o evento delituoso,
o que nos chama atenção conforme é desenvolvido no presente trabalho é a
fragilidade que se tem ao se depositar a restrição da liberdade de um indivíduo com
base apenas em um depoimento de outrem.
Reiterando essa reflexão, pode haver a Influência de falsas memórias no
momento da produção desta prova, já que, durante a oitiva à testemunha pode
formar um quadro que decorre de influencias e sugestões externas,
despersonalizando a veracidade dos fatos.
Neste sentido foi desenvolvida a ideia de como surgem as falsas memórias
e o quanto elas podem ser prejudiciais para o decorrer de uma condenação justa,
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ao caso concreto. Ainda é preciso discutir a formação dessas memórias e dos fatores
que contribuem para tal conjuntura de um viés social e neurológico para assim terse entendimento cristalino de como estas funcionam.
No desenvolvimento do trabalho apresentamos as influencias e os
resultados das falsas memórias que constituem um dos graves problemas do
processo criminal brasileiro, já que estas podem ter como consequência uma
punição ao inocente e libertação de um culpado.
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Assim, na construção desse trabalho o objetivo foi apresentar a formação
de falsas memórias no Processo Penal Brasileiro, bem como a valoração do
depoimento pessoal no processo penal e as consequências que estes fatores
podem trazer de concreto nas decisões a que são submetidos os indivíduos
acusados de ter cometido um ato delituoso.
2. SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO E A GESTÃO DA PROVA
2.1 Sistemas Processuais Penais
Neste capítulo serão apresentadas noções sobre os sistemas processuais
Brasileiro, direcionando para 5a análise da prova, dando ênfase na prova
testemunhal, dentro do Processo Penal, com vista à desmitificação da construção
da verdade e a captura psíquica do julgador. Dentro deste tema iniciamos
necessariamente por conhecer os sistemas penais, pois este tem relação direta com
atuação do magistrado no que toca a discursão probatória, e que, mostrar se ele
assume uma postura de garantidor ou inquisidor.
Neste sentido, diante da impossibilidade de termos um sistema puro, devese a buscar definir a individualização de características que os defina como
inquisitivo ou acusatório, que também além das divergências na atividade de acusar
ou julgar, tem se, como uma das características bastante influente nesse meio, a
gestão da prova, que nessa dicotomia vem ser a mais proeminente.
A noção de sistema, nas palavras de Miranda Coutinho (2001, p 16), é
compreendida como conjunto de temas jurídicos que, colocado em relação por um
princípio unificador, forma um todo orgânico que se destina a um fim, ou seja, é
orquestrado por um princípio unificador. No que concerne ao processo Penal, tratase do princípio inquisitivo ou dispositivo, os quais dão sustentabilidade ao sistema
inquisitório e acusatório.
A forma de um sistema representar um evento criminoso está ligada
intimamente com a gestão da prova, ou seja, os meios que aplica para obtê-la. A
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regra acerca da prova penal sofre influência direta pela escolha de um ou de outro
modelo, considerando a ser a matéria probatória pouco ou nada regulamentada
em se tratando de um sistema inquisitivo.
Assim, Di Gesu, (2018, p 24), nos apresenta que, no sistema inquisitivo a
concretude da verdade era medida pele liberdade que será dada ao inquisidor, ou
seja, quando maior poder, maior seria a verdade acertada e ao juiz-inquisidor eram
concedidos atributos de plenos poderes acerca da investigação, admissão,
produção e valoração da prova. Não havia um controle sobre o que conduzia o
processo para garantir exacerbada usurpação de limites inerentes às partes, pela
decisão tomada pelo juiz.
Felizmente se ver que o sistema acusatório já avança em relação aos
princípios democráticos, ou seja, há uma maior flexibilidade no que se refere aos
direitos e garantias, baseando-se por sua vez no dialogo amplo e na
regulamentação do conteúdo probatório arguido pela defesa, tornando mais
transparente os poderes de investigação admissão e valoração da prova.
Ademais, admite-se que o presente trabalho não é especificamente o
estudo aprofundado de um ou de outro sistema, mas que tomar esta distinção é
imprescindível nessa abordagem, em se tratando de matéria probatória, a fim de
caracterizarmos o sistema processual brasileiro.
2.1.1 Sistema Inquisitório
O contexto histórico abordado por Miranda Coutinho (2001, p 18) expõe
que o nascimento do modelo inquisitório embora tenha criado força com a queda
do império romano, como é estudado atualmente, merece ter destacado um fator
que embasa diretamente sua existência, a relação direta com a Igreja Católica. Onde
foi usado como ofensiva ao crescimento de ideais que eram tidos como
ensinamentos heréticos, ou seja, iam contra “a vontade de Deus”.
Assim por muito tempo se persistiu na aplicação desse modelo, que
conduzido sobre o manto da Santa Sé, conseguiu organizar e fazer uma verdadeira
caça às bruxas, aplicando fielmente as penas no qual o julgador era o mesmo que
obtinha a prova, e que em sua maioria não possuíam limites nos meios aplicados
para a obtenção da confissão, e dessa forma se obter uma verdade real.
Afirma Lopes Junior (2018, p 41) que o sistema acusatório foi utilizado
predominantemente até meados do século XII, ou seja, a partir desse momento
passou a perder espaço para um novo modelo, o inquisitório, que teve seu domínio
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e aplicação até o século XVII. Um dos fatores que levaram ao seu fim foi a crescente
revolta pelos direitos e garantias individuais que surgiram emergente na França,
fato que culminou com a revolução Francesa que ditou novos rumos a sociedade.
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Como uma forma de aplicação da lei, a igreja católica instituiu uma
estrutura para controlar todas as suas ações, que foi o Tribunal da Inquisição ou
Santo Ofício, instituído no século XIII. A heresia e tudo que pudesse colocar em
dúvida os mandamentos dogmáticos da igreja católica, com fundamentos que
seriam mandamentos ordenados por Deus, foram objeto de julgamentos perante
esse tribunal.
Tendo em vista o sistema inquisitório retratado Di Gesu, (2018, p. 28), ao
contrário do que se poderia pensar, mesmo depois do tribunal da inquisição ter
varrido toda a Europa, torturando e assassinando em massa aqueles que eram
julgados heréticos ou bruxos, não houve qualquer tumulto entre os povos mesmo
com esse sistema dominando por quatro séculos de perseguição e terror. Para tanto
foi planejada uma caçada bem articulada pelas classes dominantes, para se ter a
maior centralização do poder.
Devido à grande demanda
5 de processo ao qual se deparou a Igreja Católica,
Di Gesu, (2018, p. 30) externa que para dá uma dinâmica nesses julgamentos, ou
seja, dá uma logística, já que não era possível nos moldes dos dias atuais, pois não
tinha o desenvolvimento da sociedade, tecnologias e etc. a Igreja cria o Inquisidor,
pessoa compromissada com a verdade. Desta forma o inquisidor secretamente, ou
seja, sem o contraditório, buscava através dos piores meios de tortura chegar a
verdade absoluta e a confissão. O inquisidor tinha a função de acusar e julgar, tal
poder conferiu-lhe superioridade e contribuiu para a perda do sentido da noção
das partes no processo, ou seja, excluiu a figura do contraditório, passando de
sujeito passivo a um mero objeto de verificação.
No contexto de crime e pecado, não haveria outra maneira melhor para pôr
fim do que a confissão, pois partia do pressuposto que não haveria pessoa melhor
para conhecer a verdade do fato do que o próprio acusado. Para Lopes Junior,
(2018 p. 42) a essência deste sistema é aglutinação de funções na mão do juiz e
atribuição de poderes instrutório ao julgador, senhor soberano do processo.
Portanto não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória.
No modelo Inquisitório, bastava a confissão para que o réu fosse
condenado. Mais os processos eram escritos em sigilo, tal forma que nem o réu
sabia direito do que estava sendo acusado. Desta forma era cerceada qualquer
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manifestação de contraditório para que pudesse ir à busca de uma absolvição
perante o tribunal julgador.
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2.1.2 Sistema Acusatório
Na visão de Di Gesu, (2018 p. 36) o marco inicial do modelo acusatório deu
se com a construção da alta republica Romana. Entretanto nesse período não se
tinha uma distinção clara do que seriam os delitos civis e penais, ou seja, o processo
de acusação geralmente era privado conduzido pela própria parte.
Já no entendimento de Ávila (2013, p 14) o modelo acusatório teve início
no momento no qual houve uma clara diferenciação entre Estado e Igreja e uma
separação do que seria a prática de crime e de pecado, ao contrário que havia
quando se praticava um processo inquisitório. Assim uma figura acaba que por
substituir o julgamento que seria feito por Deus, agora sendo ocupado por um juiz
que passaria a decidir com base no que se era produzido no processo.
Cordero, (2000, p. 86) apresenta uma definição ao estilo acusatório como
espetáculo dialético, uma luta atlética, um combate aberto, cargas processuais,
autorresponsabilidade, já que as formas assinalam para uma remota ascendência
do juízo de Deus, reduzindo à pura operação técnica, onde o único valor está na
observância das regras, o processo se apresenta insensível a sobrecarga ideológica
de onde deriva a observação inquisitorial.
Para o autor supracitado, o processo passa a ter um caráter democrático,
onde pode ter o contraditório e um julgamento sem influências ideológicas que,
em muitos casos, tinham mais importância que as próprias provas produzidas no
processo. Nesse momento tem se uma atenção maior para o próprio processo em
si, ou seja, pela distinção de quem vai acusar julgar e defender, pois cada um terá
chances e funções diferenciadas e com paridade de armas.
Lopes Junior, (2018, p. 44) destaca que a posição do “juiz” é importante e
fundante da estrutura processual. Pois, para ele quando os sistemas aplicados
mantem o juiz afastado da iniciativa probatória, ou seja, da busca de oficio da prova,
fortalece-se a estrutura dialética e, acima de tudo assegura-se a imparcialidade do
julgador. Aduz ainda, que é a separação de funções e, por decorrência, a gestão da
prova na mão das partes e não do juiz, o que traz um juiz espectador, é que cria as
condições de possibilidade para que a imparcialidade se efetive.
Outra grande inovação latente no sistema acusatório é que este tem em
sua essência a nítida separação das funções de acusar, defender e julgar. Neste
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momento cada um é um ente independente e que tem liberdade para criar sua
estratégia de defesa ou acusação para que seja vitorioso e consiga uma sentença
favorável do terceiro que é figura pelo juiz julgador. Desta forma não há
superioridade entre as partes, pois para cada ato praticado será concedido
contraditório e ampla defesa à parte adversa.
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A intenção do sistema acusatório é deixar as partes livres para produzir as
provas e convencer ao juiz julgador. Neste entendimento o legislador traz uma
inovação com artigo 212 do Código de processo Penal, onde autoriza que as
perguntas sejam feitas diretamente à testemunha, cabendo ao juiz apenas avaliar
se está não visa induzir a resposto, bem como se tem relação com o caso ou se é
repetitiva. Assim as partes têm ampla liberdade no ato de produzir suas provas,
principalmente oral.
2.2 A Prova no Processo Penal
Quando nos referimos a provas remetemos que estamos trabalhando com
fatos verdadeiros, com a verdade. No processo penal não é diferente, ou seja, as
partes produzem as provas para ratificar as suas teorias e convencer o magistrado
que está em posição de telespectador,
observando todo o movimento que insurge
5
das provas e analisando qual das teses irá adotar quando for decidir.
Ávila (2013, p. 29) destaca que era usual se trabalhar com a vinculação entre
a lógica inquisitorial e a verdade real, onde para que se pudesse obter essa verdade
real eram justificadas as mais variadas técnicas, em geral os métodos de tortura
visando à confissão, considerada na época a rainha das provas. Na busca dessa
verdade real eram cometidas atrocidades do mais alto gral de tortura, sendo a
prisão cautelar regra, pois para que se pudesse fazer este tipo de interrogatório, o
inquisidor precisaria dispor do corpo do investigado ao seu dispor.
No entanto com a exclusão do sistema inquisitorial e adoção do processo
acusatório surgiu uma grande transformação, trazendo a modernização do
processo como um conjunto de técnicas judiciais, assim a pratica da busca da
verdade real foi bruscamente alterada.
Para Binder, (2003, p.46-47), o abandono das velhas práticas judicias produz
um salto qualitativo e quantitativo que terá impacto até nossos dias. Afirma ainda
que o abandono dessas técnicas servirá a uma tecnificação do processo penal, que
procura legitimar as suas decisões com base na verdade trazida pela prova.
Outrossim observa o autor que essa transformação do processo penal não
abandonou a ideia de verdade como um dos seus principais eixos estruturantes.
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Assim a verdade serviu tanto para justificar os piores excessos do poder penal, como
as torturas sistemáticas, como para construir os limites que buscam preveni-los.
Em vista do processo democrático atualmente utilizado Di Gesu (2018, p.
51), insta que as partes produzem as provas com destinação ao juiz. Onde se busca
reproduzir fatos ocorridos anteriormente e dessa forma, provocar neste um
convencimento que estão falando a verdade, em que o fato ocorreu da forma que
está sendo mostrado e com isto reduzir as possibilidades de uma decisão
desfavorável.
Neste contesto trata Lopes Junior, (2018, p. 341) as provas como meios
através dos quais se fará essa reconstrução dos fatos passados, traz ainda que o
tema probatório é a afirmação de um fato passado, ou seja, por meio desta é que
o juiz imparcial vai acolher os resultados das teses e com base no que viu executará
sua sentença.
No mesmo entendimento Cordero (2000, p.6), retrata as provas como
sendo matéria útil ao juízo histórico, pois se configuram na verdade, pelos fatos
percebidos diretamente, ou seja, única prova autêntica direta, ou seja, tem se a
percepção do delito no momento que este estaria acontecendo.
Por se tratar de um evento ocorrido no passado, e que o magistrado não
teve contato direto ao evento, torna se de suma importância a representação por
meio das provas e assim fornecer segurança ao juiz, no ato de decidir de acordo
com o seu conhecimento e baseado no que foi apresentado por meio de provas.
Neste contexto, retratando a dificuldade de o juiz decidir, Gomes Filho
(1997, p. 44) aduz que uma dificuldade do magistrado, acerca do conhecimento do
fato a ser levado em conta na decisão, é justamente representada pela sua
impossibilidade de observação direta, isto é, a atividade de investigação judicial se
dirige a acontecimentos passados, cuja reconstituição somente pode ser alcançada
por meios indiretos.
Significa que o magistrado não vai ter contato direto com os fatos, mais
sim com a representação por terceiros do que teria acontecido, sendo ainda que as
partes representam sempre direcionando para lhe se beneficiar e partindo do
pressuposto que está cada uma correta, com a verdade real dos fatos apresentado
2.3 Teorias à cerca da prova
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No processo Penal o tema prova é recorrente e essencial devido a sua
ligação com os fatos. Desta forma se torna fundamental para a busca pelo
magistrado de uma decisão mais justa dentro do processo de punição, para que
não venha este cometer uma injustiça de punir um inocente e deixar livre um
culpado, dado que as provas são presumidamente espelho da verdade dos fatos
ocorridos anteriormente.
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Para Lopes Junior (2018, p.344), o Processo Penal tem a finalidade
retrospectiva, em que, através das provas, pretende-se criar condições para a
atividade recognitiva do juiz a cerca de um fato passado, sendo que o decorrer do
conhecimento desse fato legitimará o poder contido na sentença. Desta forma as
provas são elementos que trazem para o julgamento uma reconstrução do fator
crime, para que os expectadores, os quais serão julgadores, possam ter uma
dimensão mais aproximada possível do que teria ocorrido no momento do crime.
Segundo Di Gesu (2018, p. 81) uma característica marcante na prova é o seu
conteúdo polissêmico, ou seja, mostrar-se com mais de um sentido, dado que cada
umas das partes, apresenta e interpreta de forma que venham a corroborar com a
tese que deseja apresentar. Fato que exige análise minuciosa pelo julgador para
acolher as que espelhem mais a 5realidade dos fatos.
Neste contexto o autor continua analisando a função da prova, no processo
penal, sobre a ótica de três teorias: relata que na primeira teoria as provas são tidas
como algo inexistente, ou seja, que não tem importância para o processo e que
estão sendo postas apenas como uma forma de ritual a ser executado durante o
desenvolver da ação. Ao tempo que para Taruffo (2002, p. 80), seriam apenas uma
espécie de nonsense, ou seja, seriam desprovidas de senso, de nexo com o processo
e que não poderiam trazer a verdade dos fatos. Na segunda teoria as provas são
trazidas no segmento da semiótica, ou seja, traz o processo como um instrumento
de diálogo, que no seu desenvolver se expõe e narram histórias que se relacionam
com o fato do delito ocorrido. Uma reconstituição oral dos fatos para os
telespectadores, livre de qualquer relação do que se expõe com o que realmente
teria ocorrido.
No conceito de Taruffo, (2002, p.81) nessa teoria a verdade não é posta
como elemento fundante, haja vista que esta seria colocada na forma de narrativa
e que seria utilizada pelas partes para dá suporte a história do caso, proposta por
cada parte, no intuito de persuadir e convencer o juiz acolher sua teoria. Assim, a
prova serviria para demonstrar que a narração desenvolvida por um dos
personagens do diálogo, fazendo-a idônea para ser assumida como própria por
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outro personagem, que no caso em questão seria o juiz no ato de se pronunciar
sobre qual tese acolherá para dar sua decisão.
Na terceira teoria, diferente das outras, esta vem como a determinação da
verdade. É colocada como uma tradição instrumental no processo, pela qual pode
se recuperar uma verdade sobre o que ocorreu no ato do delito. Configura-se como
um método racional de confirmação da verdade, ou seja, que os fatos ali expostos
refletem o que teria ocorrido, hipóteses que exteriorizam complexas e variáveis
relações com a verdade empírica.
Para Lopes Junior (2005, p.268) o mito da verdade está intimamente
relacionado com a estrutura do sistema inquisitório, ou seja, a busca dessa verdade
justificava todos meios possíveis para obtê-la, assim justificando as maiores
atrocidades cometidas. Com sistemas políticos, autoritários, com a busca da
verdade a qualquer custo. Mesmo que para isso se utilizasse das piores formas de
tortura existente, pois para estes somente por meio da tortura se extraia a verdade
dos infratores.
Aponta ainda o autor que, em meio a este verdadeiro suplício com o
suspeito, para arrancar a verdade, tinha se ainda a presença de um julgador
inquisidor, ou seja, que produzia prova de oficio extinguindo ainda mais a
possibilidade de se ter um processo justo. Em suma o juiz acusava, produzia prova,
mesmo que por meio de tortura e posteriormente julgava.
Desta forma observa que prova e verdade tem um elo forte, dado que o
objetivo fundamental do processo é se chegar a verdade de um fato criminoso que
em data sempre anterior teria ocorrido, as provas são itens imprescindíveis para tal.
3. MEMÓRIAS E FALSAS MEMÓRIAS
Quando nos referimos a memórias, fazemos uma associação direta com
lembranças, coisas ocorridas no passado, mais para entendermos sobre esse
fenômeno vejamos o que apresenta Ávila (2013, p. 80), onde trata estas como sendo
um fenômeno biológico fundamental e extremamente complexo e que ainda é um
grande enigma da natureza, ou seja, tem se muitos estudos sobre esse tema, mas
que não se tem um total conhecimento do sistema que nosso cérebro possui.
No entanto estes estudos começaram a tem mais expressão após a segunda
guerra mundial, com o surgimento da neurociência e da neuropsicológica, ou seja,
o estudo do funcionamento do cérebro para poder determinar como esse funciona
na plenitude e como funciona na tomada de decisões que o corpo irá realizar. Desta
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foram segundo Ávila, o estudo das memórias é interdisciplinar e abrange outras
áreas, tai como a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, a biologia molecular, a
genética, a neuroanatomia, a filosofia, a história e outras.
Todas essas ciências debruçam sobre este tema que é complexo e que ainda
continua sendo um enigma, com lacunas nas informações sobre esse fenômeno,
causando um espaço em branco nos resultados.
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Ao tratar do assunto Izquierdo (2018, p. 8) nos apresenta que nossas
memórias é a nossa identidade, dado que somos o que lembramos, para tanto só
lembramos aquilo que foi aprendido, ou seja, nossas escolhas são baseadas em
experiências vividas, onde o conjunto de memórias dos indivíduos forma a história
e que procuramos laços geralmente culturais ou de afinidade com base nas nossas
memórias.
Mas o autor alerta para um problema que afeta o indivíduo, muitas vezes uns
mais do que outros e que pode ser de forma natural, ocorre que nossa memória
pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes incorpora fatos irreais, ou seja, com
o passar do tempo passamos a esquecer parte do que lembrarmos e assim o
cérebro passa a repor essas lacunas,
surge então um fator que causa risco e
5
insegurança, pois nem sempre esse fragmento retrata a realidade.
Ainda segundo Izquierdo (2018, p. 9), como o passar do tempo passamos a
descartar aquilo que não nos interessa, ou seja, aquilo que não nos marcou
psicologicamente ocorre um verdadeiro filtro de informação ficando aquelas as
quais foram fixadas em nossa memória, que adveio de um determinado fator
positivo ou mesmo negativo.
O campo das falsas memórias, falsificação de informações durante uma
recordação, é um ramo que vem sendo estudado desde o século XX. Di Gesu, (2018,
p.127) relata ter início estes estudos no ano de 1900 por Binet na França e com
Stern em 1981, na Alemanha, os quais foram os pioneiros nos estudos com
experimentos demonstrando a ilusão ou falsificação da lembrança em criança, no
entanto em 1932, Bartlett, na Inglaterra, investigou pela primeira vez, o fenômeno
em adultos.
Segundo Di Gesu (2018, p.128) as falsas memórias são geradas a partir que
uma informação interfere ou atrapalha a codificação e posterior recuperação de
outra, ou seja, é a inserção de uma informação não verdadeira em meio a uma
experiência realmente vivenciada ou não, onde o sujeito acredita verdadeiramente
ter passado pela experiência falsa.
587

www.conteudojuridico.com.br

Conclui ainda a autora que as circunstâncias de contaminação das
memórias não giram em torno apenas de um processo inconsciente ou involuntário
de inflação de imaginação, ou seja, pode ocorrer fatos que as pessoas, por não ter
a informação correta, fazerem uma adequação, alteração de sua imaginação por
meio de indução ou mesmo pelo simples fato de não conhecer a verdade.
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3.1 Classificações das memórias
Tem se como base diversos fatores para classificar as memórias, de acordo
com suas funções e particularidades, tais como: o tempo de duração, razão do seu
conteúdo e demais, que iram influenciar cada individuo na qualidade das
informações que serão apresentadas.
Para tanto, Izquierdo (2018, p.13) defende que basicamente há dois tipos
de memórias, a primeira segundo sua função, tratando de lembranças breves e
fugazes, a qual serve basicamente para gerenciar a realidade e determinar o
contexto onde ocorrem os fatos e as informações, ou seja, esta processa e faz um
filtro, verificando se esta informação já consta nos arquivos ou se precisa fazer a
fixação dos fatos. Assim sendo conceituada como memoria de trabalho, ou seja,
operacional, que fica sempre on-line para o indivíduo acessar sempre que precisar
das informações.
O segundo tipo segundo Izquierdo (2018, p.17) está relacionado com o
conteúdo, ou seja, é responsável por armazenar por um longo espaço de tempo
informações. Para termos um entendimento mais aprofundado, iremos dividi-la em
dois subgrupos. Sendo o primeiro as memórias declarativas, ou seja, as que
registram fatos, eventos ou conhecimentos, os quais podem declarar que existe e
descrever como as adquirimos. Está relacionada à nossas autobiográficas, a fatos
ocorridos no passado em nossas vidas, que por vez relembramos, tais como
reconhecer uma pessoa pelo rosto ao revê-la.
De outro lado está o subgrupo que chamamos de memórias de
procedimento, sendo aquelas relacionadas com a coordenação motora, sensórias,
ou seja, são aquelas que comumente chamamos de hábitos do dia-a-dia que nos
permitem executar tarefas simples, que é adquirida de modo implícito ou de certa
forma automáticas, em um rol exemplificativo como andar de bicicleta e escrever.
3.1.1 Memórias sobre o viés neurológico, antropológico e social
A memória vem sendo formatada como a faculdade que se tem de
acumular/salvar, ou seja, de reter as ideias, as impressões e os conhecimentos
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adquiridos, e ainda nos rementem às lembranças. Sobre o víeis neurológico
Izquierdo, (2018, p.1) conceitua a memória como aquisição, formatação, a
conservação e a evocação de informações, ou seja, tudo aquilo que nosso cérebro
armazena em sua dependência. Traz ainda o autor a diferenciação entre a aquisição
e a evocação, pois enquanto no primeiro pode ser também chamada de
aprendizagem, na medida em que só se grava aquilo que foi apreendido, a segunda
está relacionada à recordação, à lembrança, à recuperação.
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Literalmente somos aquilo que recordamos, onde ação e comunicação
estão relacionadas com o que é aprendido ao longo da vida e que está armazenado
na memória. É de suma importância a memória para nossa história, dado ao fato
que se não tivéssemos esse banco de dados a disposição para recuperarmos
eventos ocorridos no passado, teríamos sérios problema no cotidiano.
Entretanto, a percepção precedente também pode ser
fomentadora de erros. Isso assume especial importância para
o processo, principalmente no que concerne ao
reconhecimento prévio por fotografia, considerando no ato
preparatório do reconhecimento pessoal. A vítima ou
testemunha
5 certamente não identificará o imputado se não o
conhece, já que a imagem deste não estará guardada em sua
memória. Todavia, se for induzido por fotografia, no ato de
reconhecimento propriamente dito, talvez se recorde não da
pessoa envolvida no delito, mas sim daquela que lhe foi
mostrada no álbum. (DI GESU, 2018, p.106)
Estudando as memórias sobre a ótica antropológica e filosófica, é
apresentada uma relação desta com os documentos produzidos nos processos.
Para Gauer, (2006, p.7) seria essa relação uma forma de aprisionar o passado e
abriga-lo no presente buscando eliminar a sua opacidade, ou seja, evitar que com
o decorrer do tempo estas deixem de ser precisas, que tenham sua transparência
perdida.
Retrata Carvalho (2006, p.8) que a atividade do juiz é comparada a de um
historiador, ou seja, vem sempre trabalhando com fatos ocorridos no passado, daí
a importância da transcrição dos fatos, sendo estes a tradução da memória oral
para a escrita. Pois para este a verdade do processo é sempre colocada em cheque,
ou seja, há um grande grau de dificuldade em mensurar até que ponto não há fatos,
verdades e sim apenas a interpretação das interpretações. Não se afirmar que a
prova não tenha nexo com a realidade, e sim em quantificar essa relação vista todas
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as circunstancias posta em questão, pois a realidade de um delito pode ser
percebida de uma forma e retratada por meio das memórias, de outra.
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Buscando entender como a sociedade influência nas memórias pessoal de
cada indivíduo vai entender estas a um víeis social. Neste sentido retrata Di Gesu
(2018 p.122) que em especial o direito processual penal, não pode ignorar como a
memória é vista pelos outros campos, uma vez que este depende bastante de
testemunhos de lembrança para solucionar a maioria dos casos.
Neste raciocínio aduz a autora que existe uma memória coletiva, ou seja,
aquela que é forjada no meio dos grupos sociais, produzindo tradições vivas e de
memória histórica, que por sua vez gera um saber histórico, pois este vem a gerar
um quadro de saber histórico. Assim estas seriam um canal de ligação do presente
com o passado, ou seja, com as raízes, tradições e etc.
Entretanto com o advento da globalização e os avanços da tecnologia,
surge uma nova estrutura das memórias sociais, as de tempo real, do instantâneo,
integrada as novas tecnologias, que apresentam outras ferramentas de conexão do
presente com o passado, sem necessariamente serem por meio de memórias.
Para Virilio (2006, p.91) a memória da comunidade virtual veio par substituir
a memória perdida da comunidade real, pois para o autor a partir do momento em
que a concentração urbana tornou a tribo uma família ampliada e, em seguida, uma
família burguesa, e, enfim, monoparental, a questão das memórias sociais
comunitárias se transformam para uma memória artificial, ou seja, os assuntos que
antes eram passados de geração para geração, através de pai para filho por meio
de ensinamento já não existe mais, devido a pluralidade de informações que o
meio urbano produz.
3.2 Teorias das falsas memórias
O tema acerca das falsas memórias fazendo um contexto histórico, Di Gesu
(2018 p.127) apresenta uma retrospectiva que vai até o início do século XX,
especificamente na França e na Alemanha, pois lá se teve desenvolvimento de
estudos sobre falsificação de lembranças. Nestes se demonstrou que a ilusão ou
falsificação de lembranças em crianças, posterior se passou a estudar em adultos.
Este estudo foi de grande importância para o desenvolvimento da prova,
principalmente a testemunhal. Para Lopes Junior (2018, p 477) a prova testemunhal
é um dos meios de prova mais utilizado no processo penal brasileiro, alerta também
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ser um dos mais perigosos, manipulável e pouco confiável, esta seria uma das mais
afetadas pelas falsas memórias.
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Acrescenta ainda o autor que há uma diferença entre falsa memória e
mentira, pois a primeira o indivíduo acredita está falando a verdade, sendo que este
defende a todo custa sua veracidade chegando por isso a sofrer, já no segundo
caso o indivíduo tem total ciência de estar relatando fatos que não são verdadeiros,
tendo este total noção do seu espaço de criação, noção e manipulação, ou seja, ao
depor sobre o fato que sabe, este faz a introdução de fatos que não existiram, sendo
que ao tempo que faz isso sabe os limites de mentira e verdade.
Sobre este víeis Ávila (2013, p.111), explica que estas são recordações de
situações que na verdade, nunca aconteceram. Sendo que podem se formar de
maneira natural através da falha na interpretação de uma informação ou ainda por
uma falsa sugestão externa, acidental ou deliberada, apresentada ao indivíduo. Em
suma, as falsas memórias representam a verdade de como os indivíduos as
lembram.
Para Di, Gesu (2018 p.138) de acordo com as experiências de Loftus, existem
três teorias que sustentam a existência
de falsa memórias, sendo elas: teoria do
5
paradigma construtivista, teoria do monitoramento fonte e teoria do traço difuso.
Na primeira, tem se a memória como um sistema único, ou seja, que vai se
construindo de acordo com que o indivíduo faz interpretação dos eventos. Desta
forma as memórias não seriam o resultado daquilo que aconteceu na realidade e
sim do que foi interpretado, ou seja, seria uma memória reconstrutiva, cada nova
informação é compreendida e reescrita, reconstituída com base em experiências
prévias.
Para a teoria do monitoramento da fonte, as inconsistências decorrem de
uma análise equivocada da fonte da lembrança, ou seja, resgata uma informação
que seria do outro evento diverso do que estar sendo posto em discursão. Desta
forma as falsas memórias não seriam fruto de uma informação lembrada por erro
de julgamento, e assim atribui imagens e sentimento advindo de uma fonte
equivocadamente a outra.
Por derradeiro a teoria do traço difuso, que vai de confronto com as duas
primeiras, pois está trata a memória como um conjunto de segmentos alinhados
para formar um todo. Neste passo retrata Stein (2010, p.30) que os erros de
memórias estariam vinculados a falha de recuperação de memórias precisas e
literais acerca de um evento, ou seja, havendo essa interferência, o recorte das
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lembranças poderia trazer uma recordação de modo geral que não é possível expor
detalhes da informação.
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Diante do exposto não se pode concluir que toda memória é falsa, o estudo
busca identificar a problemática e assim trabalhar com essa informação no meio
jurídico a como um todo, sempre com objetivo de relatos mais próximos da
realidade e confiáveis. Para que reduza no máximo possíveis erros judiciais e assim
colocar em risco um dos bem mais precioso do ser humano que é a liberdade.
3.2.1 Autossugestão e estímulo externo
Com o decorrer do tempo é natural que nosso cérebro acaba esquecendo
detalhes sobre os eventos ao qual é exposto, por isso no ato da colheita do
depoimento da vítima ou testemunha é recorrente que estes não consigam narrar
com detalhes o que lhes é perguntado. Nesse momento ocorre a autossugestão,
ou seja, o cérebro preenche as lacunas com informações que nunca ocorreram para
completar a informação ao qual é indagado.
Durante o lapso temporal existente entre a data de
conhecimento do fato e a do testemunho, a memória,
inevitavelmente, sofre desgastes, os quais, embora lentos e
graduais, resultam em um desaparecimento parcial das
recordações. Por isso, quanto mais fortes e claras as imagens
fixadas na memória, mais estabilidade elas possuem e mais
resistentes são a possíveis deformações. (FLECH, 2012, p. 42)
Neste contexto, a maioria dos casos que ocorre a autossugestão tem um
fator que contribui diretamente para essa mutação, que são os estímulos externos,
sejam pelo ambiente, pelo tema, por causa da entonação e direcionamento das
perguntas, ou seja, usam-se fatores de persuasão para levar o diálogo para a
direção desejada.
Neste entendimento para Di Gesu (2019, p.136), o desenvolvimento dessas
falsas lembranças depende de algum tipo de instigação, ou seja, seriam expostas a
informações não verdadeiras ou perguntas dirigidas, mesmo que se possa falar em
criação de falsas memórias de forma espontânea.
4. PROVA PENAL E FALSAS MEMÓRIAS
Em se tratando de Prova penal e falsa memórias nos deparamos com um
tema complexo e que se tornou fundamental para o direito, principalmente para o
592

www.conteudojuridico.com.br

processo penal, visto que neste ramo de atuação do direito as partes trabalham e
depende da recordação das pessoas para obter provas de um determinado delito,
realizando sucessivas reconhecimentos por fotografias e pessoais.
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Neste contexto Di Gesu (2019, p.153) aponta que o víeis principal da prova
penal e falsas memórias é a prova oral. Traz ainda à importância da prova oral dada
a robusteza das provas penais, já que em muitos casos conta apenas com a prova
testemunhal para se elucidar um delito, ou seja, na maioria dos casos não se tem
como constituir outros meios de provas, pois no momento da ação não se tinha
outro recurso presente além de alguma testemunha que presenciou o evento.
Não raro são as decisões judicias no processo penal mesmo atendendo ao
princípio do in dubio pro reo condenando pessoas com o fundamento exclusivo
em prova testemunhal, ou seja, a palavra das vítimas contra a do suposto agressor,
principalmente nos crimes de em que não há como se obter outros meios de provas,
a exemplo os crimes contra a dignidade sexual ao que se limita apenas na prática
de atos libidinoso diverso da conjunção carnal.
Neste interim, Di Gesu (2019, p.155) destaca que, mesmo a testemunha
sendo coerente em diversas declarações
não significa a veracidade das informações
5
e que a indução sugestionamento pode acontecer tanto na oitiva das vítimas e na
inquirição das testemunhas, através de questionamentos com vistos
eminentemente acusatórios, como também através da mídia, a qual procura fazer
do crime um espetáculo.
4.1 O reflexo da falsificação de lembranças no ato de reconhecimento
Ao nos referimos a lembranças, faz se uma ligação direta com o passado,
fato que se assemelha ao reconhecimento, para tanto Di Gesu (2019, p.156) nos
apresenta que no momento de uma vítima reconhecer o suposto agressor, está é
levada a perceber alguma coisa e, recordando o que havia percebido em um
determinado contexto, compara as duas experiências e forma uma conclusão,
positiva ou negativa.
Embora, seja um importante meio probatório de prova no processo
criminal, o reconhecimento não pode ser usado como único fator de
fundamentação nas decisões condenatórias, pois há razoáveis probabilidades de se
cometer injustiças. Giacomolli (2010, p.122) explica que a memória do
reconhecimento é uma das formas mais estáveis de lembrança, permanecendo
inalterada por duas semanas. Desta forma a memória é mais exigida no ato de
descrição do que com relação ao reconhecimento, pois para este ato o
reconhecedor vai fazer uma comparação, um juízo comparativo, no qual há
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confronto e seleção, dentre as pessoas exibidas, daquela que mais se parece com a
recordação que tem do imputado. E dessa forma segundo o autor explica, é grande
o índice de erro quando a prova é baseada tão somente na identificação pessoal.
Lopes Junior (2007, p.631) parte do pressuposto que é reconhecível tudo o
que podemos perceber, ou seja, só é passível de ser reconhecido, o que pode ser
conhecido pelos sentidos. Entretanto, para Di Gesu (2019, p.158) é neste ponto que
mora o perigo de se estabelecer um erro, pois a percepção precedente é geradora
de erros, ou seja, a experiência passada, que deixou suas impressões na nossa
memória, completa continuamente nosso presente. Desta forma o ideal seria que o
reconhecedor descrevesse o suposto agressor, e não o reconheces entre outros.
No mesmo sentido relata Cordero (2000, p.111) que no momento em que
vai se fazer o processo de reconhecimento, este reconhecedor trabalha sobre uma
matéria ilógica, ou seja, em curto-circuito com as sensações de já tê-lo visto, assim,
reconhece uma face relação a qual não recorda nada e sofre fortes variáveis
emocionais.
4.2 As falsas memórias como problema do processo penal
Visto que no processo penal a prova testemunhal é a mais utilizada para
solucionar a maioria dos casos, tendo esta uma grande credibilidade no processo
penal. No entanto há divergência sobre a sua objetividade, Lopes Junior (2018,
p.470) aponta ser necessário fazer uma distinção daquele que observa e aquilo que
é observado, pois é impensável dissocia-los, assim nunca somos testemunhas
objetivas observando objetos, e sim sujeitos observando outros sujeitos, ou seja, ao
momento que fazemos essa observação não se é possível assegurar que o sujeito
não se utilize de critérios pessoais para definir a sua afirmação.
Neste sentido Ávila (2013, p.72) apresenta que o passado se faz presente
com a ajuda da memória. Assim a riqueza, a variedade e a liberdade que existe em
nossa imaginação tornam possível a reconstrução de fatos passados tanto
conscientes como inconscientes, ou seja, não se pode concretizar a verdade real do
testemunho, mesmo que este reitere em diversas declarações a mesma. Aduz ainda
que um dos fatores de forte influência é o tempo entre o ocorrido e o momento do
testemunho ou reconhecimento.
No mesmo raciocínio Lopes Junior (2018, p.471) destaca que a objetividade
do testemunho deve ser conceituada a partir da assunção da sua impossibilidade,
reduzindo o conceito à necessidade de que o juiz procure filtrar os excessos de
adjetivação e afirmativas de caráter manifestadamente valorativo. Com isso se
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pretende ter um depoimento sem excessos e valorativos, sentimentais e muito
menos um julgamento por parte da testemunha sobre o fato presenciado.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As falsas memórias estão ligadas diretamente com a prova oral e que
significa que a sua constituição pode causar dano irreversível ao processo penal,
desta forma devem ser observados fatores que podem contaminar a prova,
causando essas falsas memórias. Neste interim, Di Gesu (2019, p.165) expõe que o
crime é uma reconstrução do passado. Desta forma para ser reconstituído se
necessário, na maioria das vezes, até mesmo pela ausência de outros elementos de
prova, que não foram devidamente colhidas e, por consequência apagadas pelo
tempo ou por que não deixaram vestígios, dependendo exclusivamente da
memória de quem narra.
Essa aplicação no processo penal brasileiro que é considerado acusatório,
onde toda atividade processual gira em torno da busca pelo convencimento do
julgador, numa função persuasiva, fica clara a importância de se relacionar o estudo
da prova penal com os temas referentes à memória e às falsas memórias.
Diante do contexto Di Gesu (2019, p.167) coloca alguns fatores que podem
criar as falsas memórias e contaminar
a prova oral, dente eles o transcurso de
5
tempo, hábito e rotina, a imprensa, o viés do entrevistador que geralmente é
acusatório, bem como o subjetivismo do magistrado. Este conjunto de fatores pode
causar graves problemas ao processo penal, ao tempo em que se pode podem
privar de sua liberdade pessoas inocentes e por outro lado deixar em liberdade
pessoas culpadas.
4.3 Proposta de redução de danos
Neste Interim, para evitar que se possam prejudicar o processo penal
brasileiro em decorrências dessas falsas memórias, devem ser tomadas medidas
que visem cada vez mais filtrar e buscar fontes alternativas para a certificação da
veracidade dessas informações. Pois é recorrente o número de condenações
injustas que são posteriores revogadas por erro no ato da condução da investigação
e julgamento, por se basear apenas em dados da vítima e testemunhas. Ficando o
condenado com o grave prejuízo irreparável, uma vez que não há maneira de
compensar integridade moral e psicológica de alguém que é condenado sendo
inocente.
Entretanto Di Gesu (2019, p.210) faz menção a técnicas para reduzir estes
danos causados pelas falsas memórias no processo penal e assim ter mais
segurança no ato de se julgar um caso em que se tem como meio probatório
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exclusivamente o depoimento da vítima ou testemunhas que presenciou o fato
delituoso.
Um dos grandes gargalos do sistema judiciário é o imenso número de
processos, assim não sendo possível o cumprido dos prazos que são preceituados
nos códigos de processo, assim as provas não sendo colhidas em uma duração
razoável, fato que pode ter forte efeito na qualidade das provas, em especial a
testemunhal. Desta forma para Di Gesu (2019), a colheita da prova deve ser em um
prazo razoável, objetivando-se suavizar a influencias do tempo na memória, bem
como para evitar as influências da mídia, vizinhos, entre outros.
Em segundo lugar, deve se fazer a gravação dos interrogatórias e das
entrevistas efetivadas pelos profissionais na fase pre-processual, pois desta forma
permite ao juiz o acesso a um completo registro eletrônico dos testemunhos. Desta
forma é possível o magistrado poder avaliar o modo em que se foi produzido
aquele depoimento e verificar se houve algum tipo de estimulo ou direcionamento
das perguntas, afim de verificar ou não os graus de contaminação.
Visando ter uma melhor qualidade nas respostas de perguntas, Di Gesu
(2019) traz a necessidade da adoção de técnicas interrogatórias e a entrevista
cognitiva, ou seja, meios que permitem ao entrevistador obter informações
quantitativas e qualitativas superiores à das entrevistas tradicionais altamente
sugestivas. Pois desta forma se evitaria perguntas ou formulação de maneira
tendenciosa por parte do entrevistador, sugerindo o caminho mais adequado para
a resposta.
Conclui Di Gesu (2019) que tais recursos, além do intuito de evitar a
filtragem feita pelo magistrado acerca daquilo que os depoentes efetivamente
declararam nas audiências de instrução, passaram a possibilitar, através das mídias,
a apreciação, do tom de voz e sensações, como tristeza, choro, descaso e etc. das
vítimas e testemunhas, o que não é possível de se verificar por meio da mera
transcrição dos relatos no papel.
5. CONCLUSÃO
No decorrer dos estudos do processo penal Brasileiro e seu modelo
inquisitório, conclui-se que as falsas memórias podem causar danos irreparáveis ao
tempo que podem mudar completamente a realidade dos fatos e seus reflexos
frente ao depoimento, podem acabar por induzir o julgador a praticar uma injustiça,
ou seja, refere às condenações que se norteiam basicamente sobre a óptica do
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depoimento pessoal, sobre a narrativa ou reconstrução de um fato ocorrido
anteriormente.
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Neste contexto há possibilidade de não se aplicar corretamente as penas
impostas pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que tais provas podem induzir
os magistrados e jurados ao erro. Tal estudo será de grande valia para despertar a
sociedade que constantemente clama por punições mais severas aos delitos na qual
é submetida, mais não sabendo esta que acaba contribuindo para injustiças. Matéria
que vem contribuindo para o descobrimento de quanto pode ser falha e injusta
uma sanção imposta a quem um delito cometeu.
Tem-se convicção que, cada vez mais há necessidade de se buscar aplicação
de novas maneiras de se obter provas para corroborar a testemunhal e a integração
entre as ciências para que se tenha mais informação em determinadas matérias.
Para tanto, viu se a necessidade de uma integração com a neurociência, psicologia
e psiquiatria, pois seria de grande valor para se entender mais sobre os fatores
específicos que são inerentes a memórias.
Por derradeiro, o aludido problema da pesquisa é bastante promissor para
futuros discursos, uma vez que 5o tema supera as barreiras das ciências jurídicas e
adentra diversos campos do mundo acadêmico, o que pode despertar outros
trabalhos dentro do mesmo objeto de pesquisa e assim enriquecer cada vez mais e
aprimorar a discursão sobres os problemas apresentados, bem como as sugestões
de redução de danos.
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RESUMO: Objetivo deste consiste em compreender o alto índice de violência
contra a mulher, mesmo após a Lei Maria da Penha (LMP), através do estudo
publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – Avaliando a
Efetividade da Lei Maria da Penha, ano de 2015 – em cotejo aos atlas de violência
dos períodos de 2018 e 2019. Assim, o desenvolvimento deste se deu pela pesquisa
quali-quantitativa, cuja feitura baseou-se pela colheita de dados na modalidade
bibliográfica. Possibilitando concluir que a Lei Maria da Penha é um salutar marco
institucional no combate contra a violência de gênero, no entanto verificar-se-á que
sua eficácia no territorial nacional brasileiro é heterogênea e onde se pondera sua
baixa aplicabilidade conclui-se pelo alto índice de violência doméstica e familiar.
Palavras-chave: Eficácia; Violência; Gênero; Doméstica; Feminicídio.
ABSTRACT: Its objective is to understand the high rate of violence against women,
even after the Maria da Penha Law (LMP), through the study published by the
Institute of Applied Economic Research (IPEA) - Evaluating the Effectiveness of the
Maria da Penha Law, year of 2015 - in comparison with the atlas of violence of the
2018 and 2019 periods. Thus, its development was made by qualitative and
quantitative research, whose construction was based on data collection in the
bibliographic modality. Making it possible to conclude that the Maria da Penha Law
is a healthy institutional framework in the fight against gender violence, however, it
will be verified that its effectiveness in the Brazilian national territory is
heterogeneous and where its low applicability is considered, it is concluded by the
high index. domestic and family violence.
Keywords: Efficiency; Violence; Genr; Domestic; Femicide.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo consiste na análise do aumento do índice de violência doméstica
e familiar contra a mulher no território brasileiro pós-vigência da Lei n.º 11.340 de
2006 – Lei Maria da Penha, que conforme o levantamento estatístico feito pela
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Fundação Brasileira de Segurança Pública (FBSP) a taxa de homicídio de mulheres
teve aumento em 15,3% (quinze vírgula três por cento) de 2006 a 2016.
Assim, os objetos específicos são (I) avaliar a eficácia da LMP e (II) indicar
quais os principais fatores que influenciam no aumento da violência doméstica e
familiar de gênero.
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Para tanto, o desenvolvimento se deu a partir do perscruto da LMP com
ênfase em seus principais eixos.
Seguido do exame do estudo publicado pelo IPEA: Avaliando a Efetividade
da Lei Maria da Penha, ano de 2015.
Findando com a exposição de práticas inovadoras de enfrentamento à
violência contra mulheres aplicadas no Brasil e reunidas pelo FBSP.
Os quais foram possíveis a partir de pesquisa quanli-quantitativa, cuja feitura
baseou-se pela colheita de dados na modalidade bibliográfica.
Por derradeiro, o presente estudo permitirá concluir que a Lei Maria da
Penha é um salutar marco institucional
no combate contra a violência de gênero,
5
no entanto verificar-se-á que sua eficácia no territorial nacional brasileiro é
heterogênea e onde se constata sua baixa aplicabilidade conclui-se pelo alto índice
de violência doméstica e familiar.
2. PRINCIPAIS EIXOS DA LEI N.º 11.340/06
A Lei Federal n.° 11.340/06, cuja vigência iniciou-se a contar de setembro de
2006, consubstancia-se em 46 (quarenta e seis) artigos.
Os quais estão distribuídos ao longo de 05 (cinco) títulos ou principais eixos,
quais sejam: Disposições Preliminares, Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Dos
Procedimentos e Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar.
O âmago desses principais eixos serão abordados conforme seguem, pelos
quais restará indiscutível a natureza multifuncional desse dispositivo legal. O qual
não pretendeu apenas a majoração da pena ao autor do crime, pelo contrário
propõe-se atuação especializada preventiva e combatente, com a instituição de
mecanismo desde o indiciamento (fase administrativa), seguido da denúncia (fase
judiciária) até a efetividade da garantia da dignidade da mulher por intermédio de
assistencialismo integral.
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Além do mais, assenta a obrigatoriedade da formação de banco de dados
nacional erguido pelo mecanismo preventivo e repressor para que fomente o
combate contra a violência doméstica e familiar tornando-o mais eficaz de acordo
com a singularidade de cada região.
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2.1 Das Disposições Preliminares
Nesta seção são levantados os objetivos, meios, fundamentos e abrangência
desse diploma legal.
O objetivo cinge-se em prevenir e coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher através de atendimento especializado a começar pelos órgãos
policiais até pós-judiciário, visando a efetividade dessa tutela estatal mormente com
medidas assistenciais.
Ademais, salienta que esse dispositivo fundamenta-se tanto na lei maior
brasileira (art. 226, § 8.º, CF/88) quanto em tratados e convenções internacionais.
Quanto à abrangência há de se verificar a quem a lei tutela e quem é
compelido a cumpri-la. Como já suscitado, destina-se à defesa dos direitos e
garantias fundamentais de toda mulher. Por outro lado, obriga a todos o seu
cumprimento: poder público, família e sociedade.
2.2 Da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Neste espaço traz-se a lume o conceito de violência doméstica e familiar
contra mulher: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (art.
5.º caput).
Esclarecendo que a caracterização de tal conduta ilícita não se restringe
apenas à unidade doméstica e tampouco à orientação sexual.
Seguindo com o rol exemplificativo das formas de violência com suas
respectivas definições: violência física, violência psicológica, violência patrimonial e
violência moral.
2.3 Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
Neste seguimento é evidenciado a responsabilidade tanto estatal como da
sociedade no cumprimento do colimado pelo diploma em tela.
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Com efeito, preestabelece que a política pública se dará de forma integrada
(União, Estados Distrito Federal, Municípios e entidades não-governamentais).
Visando ainda reunião de esforços do Poder Judiciário, da Entidade
Ministerial e da Defensoria Pública no intuito de garantir à vítima segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação.
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Os quais deverão alimentar, sobretudo, o sistema nacional de estudos,
pesquisas e estatísticas com informações acerca do gênero, raça ou etnia dos
envolvidos, das causas, consequências e frequência da violência doméstica e
familiar para a sistematização de dados e a avaliação periódica dos resultados das
medidas adotadas.
Pautando-se, inclusive, pela disseminação de valores éticos e sociais da
família, seja por intermédio de campanhas educativas, programas educacionais
e/ou celebração de convênios, de forma a coibir os estereótipos que legitimem ou
exacerbem a violência de gênero.
Bem como pela capacitação permanente da polícia civil e militar, da guarda
municipal, do corpo de bombeiros visando atendimento especializado.
5

Outrossim, reitera que a assistência à mulher será articulada segundo a Lei
Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de
Segurança Pública etc, mediante manifestação da autoridade judiciária.
2.4 Dos Procedimentos
Por essa banda, estabelece o Código de Processo Penal e Civil para reger
esses casos.
Enrijece a hipótese de desistência da representação, bem como veta penas
de cestas básicas ou de prestação pecuniária, e, ainda, as hipóteses de substituição
de pena que culminem no pagamento isolado de multa.
Ato contínuo, preestabelece a forma processual. Após, apresenta rol
exemplificativo de medidas protetivas de urgência contra o agressor, desde que
constatada a prática de violência: suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, afastamento do lar, proibição de aproximação ou contato com a vítima,
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e prestação de
alimentos provisionais.
Doutra banda, traz à baila medidas protetivas exemplificativas de urgência à
ofendida: encaminhamento a programa comunitário, recondução ao domicílio após
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afastamento do agressor, afastamento do lar sem prejuízo aos direitos relativos a
bens, guarda dos filhos ou alimentos e até a separação de corpus.
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Por corolário, reconhece como crime o descumprimento de tais medidas
preestabelecidas e a pena devida, ressalvando a aplicação de demais sanções
cabíveis.
Garante, ainda, a assistência judiciária e atuação do ministério público nas
ações em que não for parte. Possibilita a essa entidade requisitar os serviços
públicos necessários na atuação e garantia do disposto na lei, fiscalizar os
estabelecimentos públicos e particulares destinados aos atendimentos das vítimas
e cadastrar os casos de violência contra mulher.
2.5 Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar
O antedimento multidisciplinar pertine às áreas psicossocial, jurídica e da
saúde, as quais formarão equipe de apoio aos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra Mulher no atendimento aos envolvidos e dela pode ser requisitado
subsídios probantes tanto pelo judiciário como pelo ministério público e defensoria.
3. AVALIANDO A EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
Avaliado a Efetividade da LMP é um estudo estatístico elaborado por Daniel
Cerqueira, Mariana Vieira, Ana Paula e Jony Pinto e publicado pelo IPEA, que
consiste na avaliação dos efeitos da LMP em âmbito nacional.
Nesse sentido, afirmam que a LMP traz novo comportamento estatal quando
diante de violência doméstica: aumentou o custo da pena ao agressor, aumentou o
empoderamento e as condições de segurança para que a vítima possa denunciar e
possibilitou o aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais.
Ademais, reconhecem que o uso das estatísticas inerentes à violência contra
mulher para aferir a eficácia da lei especial não produzirá resultado verossímil por
constituírem-se de forma generalizada e não apenas de cunho doméstico e/ou
familiar, bem como por não considerarem os fatores socioeconômicos,
institucionais e estruturais da sociedade que variam no tempo e na localidade.
Assim, cogitando a superação da generalização dos dados estatísticos, propuseram
o modelo “Diferenças em Diferenças” para captar o efeito da LMP.
Nessa esteira, determinaram a divisão de violência contra mulher numa certa
localidade e num espaço de tempo em dois subconjuntos: naqueles em que as
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circunstâncias derivam de violência generalizada na localidade num determinado
período de tempo e outro cujas razões estão associadas a questões de gênero.
Além disso, consideraram os homicídios (associados às circunstâncias gerais)
sofridos pelos homens em determinada localidade e período de tempo e ainda a
influência dos fatores sociais indigitados tanto para homens como para mulheres.
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Dessa forma, chegaram à equação matemática cujo resultado indica a
variação dos homicídios de mulheres e homens antes e pós a LMP. Por conseguinte,
procederam com a diferença dessa variação (ou diferença da diferença), da qual
resultará o efeito da LMP colimado.
Posteriormente passaram a delimitação dos dados utilizados para
composição do estudo, empregando o Sistema de Formação de Mortalidade do
Ministério da Saúde.
Este por sua vez tem acervo constituído com base nas declarações de óbitos
fornecidas pelos Institutos Médicos Legais às secretarias de saúde. Para mais,
segregaram as seguintes informações: causas básicas do óbito, sexo do indivíduo,
data do registro, município de ocorrência e violências perpetradas dentro das
5
residências.
Assim, para que pudessem aferir estatísticas verossímeis aplicaram os dados
de acordo com as especificidades regionais considerando, inclusive, as diferenças
socieconômicas.
Com efeito, tomaram nota das taxas de violência nas grandes regiões do
Brasil, concluindo que o índice de violência nas residências aumentou na seguinte
ordem: região nordeste, sudeste, norte, sul e centro-oeste.
Ato contínuo, a par da equação obtida pelo modelo de diferenças em
diferenças iniciaram a análise econométrica. Da qual obtiveram as estimativas do
efeito da LMP na diminuição da violência de gênero.
Nesse diapasão, quando o coeficiente (β3) for negativo significa a efetividade
da lei para conter a violência de gênero. Outrossim, instruem ainda que:
[…] se as variações de homicídio de homens e mulheres forem
negativas, mas a queda no homicídio das mulheres for maior,
isto indicará que a lei foi efetiva. Por outro lado, se ambas as
variações forem positivas, mas o aumento para os homens for
maior, a efetividade da lei também estará verificada. Nesse
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caso, a ideia é que se não houvesse a LMP, o aumento da taxa
de homicídio de mulheres seria ainda maior do que a
observada nos dados. (CERQUEIRA, 2015, p. 23).
Portanto, em congruência ao resultado do coeficiente associado ao efeito da
Lei Maria da Penha evidencia-se que sua efetividade para conter a violência
doméstica e familiar associada ao gênero no Brasil pauta-se por diversos fatores,
dentre eles a renda, localidade, educação, efetividade judiciária e políticas públicas,
confirmando que essa norma, quando aplicada, influencia na inibição do aumento
da violência doméstica e familiar contra mulher, caso contrário as taxas de violência
seriam bem maior do que as levantadas.
4. PRÁTICAS INOVADORAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública em Parceria com o Instituto Avon
publicou, no ano de 2017, compilação de práticas inovadoras de enfrentamento à
violência contra mulheres desenvolvidas pelos profissionais de segurança pública
de algumas regiões do Brasil.
Com efeito, dos 58 (cinquenta e oito) projetos submetidos para análise 10
(dez) foram selecionados: 1) Núcleo de Estudo e Pesquisa em Violência de Gênero
e Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio (PI), 2) Patrulha Maria da Penha (RS),
3) Ronda para Homens da Ronda Maria da Penha (BA), 4) Baby: Espetáculo de Cena
Fórum (DF), 5) Rede de Frente – Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica
Contra Mulher (MT), 6) Projeto Mulher Segura (MS), 7) Comissão de Violência
Doméstica do Hospital Militar (MG), 8) Ronda Maria da Penha (AM), 9) Núcleo de
Atendimento Especial a Mulher, Criança e Adolescente (CE) e 10) Patrulha Maria da
Penha e Casa da Mulher Brasileira (MS).
Essa seleção foi possível ao serem estabelecidos 07 (sete) critérios tidos
como essenciais: i) respeito às especificidades de gênero; ii) inovação; iii) respeito
aos direitos humanos, incluindo a privacidade, o direito de escolha e de ir e vir; iv)
ampliação do diálogo das instituições de segurança pública com outras
organizações governamentais e não governamentais; v) possuir critérios de
avaliação e acompanhamento da experiência ao longo do tempo; vi)
sustentabilidade ao longo do tempo; e, vii) ações e conhecimentos produzidos que
possam inspirar ou ser traduzidos em outras experiências.
Para mais, desses dez foram escolhidos 03 (três) projetos que representaram
potencial de replicabilidade e inovação mais consistentes para receber o Prêmio
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Gestão Pública e Cidadania desenvolvido pelo Centro de Estudos em Administração
Pública e Governo da FGV/EAESP. Nesse caminho, no dia 08 de março em São Paulo
receberam o selo FBPS de práticas inovadoras.
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Dentre os selecionados se discorrerá acerca do desenvolvido pela Polícia Civil
do Estado de Piauí – Estudo e Pesquisa em Violência de Gênero e Núcleo Policial
Investigativo de Feminicídio – que conta com uma equipe formada por três
delegadas e uma agente de polícia, incluindo a coordenadora, delegada Eugênia
Nogueira do Rêgo Monteiro Villa, também subsecretária de Segurança Pública do
Estado, as demais integrantes representam a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
os setores de estatísticas das instituições policiais e a Secretaria de Segurança
Pública.
O objetivo desse projeto é de implementar nos órgãos policiais modelo de
gestão especializada nos casos de violência de gênero culminando no
aprimoramento das investigações dessa demanda e promovendo iniciativas de
prevenção e enfrentamento dessa violência.
Sendo composto por duas frentes (o núcleo de estudo e pesquisa e o
investigativo), planejaram e estabeleceram
as seguintes ações: desenvolvimento de
5
metodologia investigativa e de protocolos de atendimento para ocorrências de
violência de gênero, especialmente feminicídio; realização de capacitações dos
efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de outros agentes públicos e
sociais, na perspectiva de gênero; criação do Plantão de Gênero e promoção de
campanhas de prevenção e enfrentamento da violência de gênero, que contam com
aplicativos de celular para orientações e denúncias.
Diante do êxito das ações estabelecidas obtiveram como principais
resultados: conhecimento empírico para elaboração dos diagnósticos sobre
feminicídio, com mapeamento dos casos, identificando o perfil da vítima e do autor
da violência, levantamento da realidade do feminicídio no Piauí e das fragilidades
nas investigações. Ademais lograram registrar que em 50 (cinquenta) casos de
feminicídios somente em 02 (dois) não houve indiciamento do agressor e que em
todos os casos ocorridos na capital fossem apontada a autoria.
A partir da implementação dos protocolos especializados no atendimento
das vítimas de gênero constituíram arcabouço capaz de indicar que dos 60%
(sessenta por cento) dos crimes violentos letais ocorridos nos períodos de março
de 2015 a agosto de 2016 foram feminicídios, dos quais 20% (vinte por cento)
ocorreram na capital e 80% (oitenta por cento) no interior, o principal meio
empregado foi o de arma branca (50%) seguida por arma de fogo (26%) e outros
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meios (24%), as vítimas são mulheres adultas (50%), jovens (24%), adolescentes
(14%) e idosas (8%) e que em 58% (cinquenta e oito por cento) o autor é conhecido
da vítima.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo consistiu na análise do aumento do índice de violência domiciliar
e familiar contra mulher no território brasileiro pós-vigência da LMP, que conforme
o levantamento estatístico feito pela FBSP a taxa de homicídio de mulheres teve
aumento em 15,3% (quinze vírgula três por cento) de 2006 a 2016.
Dessarte, apurou-se que o levantamento estatístico de violência contra
mulher não é suficiente para se verificar a eficácia da LMP, haja vista a equação
matemática erigida pelo modelo diferenças em diferenças, que ponderou
serem imprescindíveis numa aferição verossímil os fatores socioeconômicos,
institucionais e estruturais da sociedade que variam no tempo e na localidade.
Outrossim, observou-se que os principais fatores que influenciam no
aumento da violência doméstica e familiar de gênero são 1) a baixa aplicabilidade
da LMP quanto às medidas de prevenção e assistencialistas no acolhimento da
mulher antes e pós atividade judicante e 2) a baixa ou inexistente proliferação, a
considerar as distintas regiões, da força normativa inerente a esse provimento, cujos
fundamentos estão pautados no gozo dos direitos e garantias fundamentais do
indivíduo.
Porquanto, na letra da lei são diretrizes que visam coibir a violência contra
mulher: i) a promoção de estudos e pesquisas para a sistematização de dados e
avaliação periódica dos resultados das medidas adotados, ii) a disseminação de
valores éticos e sociais da pessoa e da família através de campanhas educativas,
celebração de convênios, dentre outros, de forma a coibir os papéis estereotipados
que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, ou seja, previu-se um
sistema contínuo e autoavaliador, cujas medidas são de aplicabilidade plena (ou,
não é necessária outra lei regulamentadora para que seus efeitos se iniciem), no
entanto o que se observa é um pseudosistema falido porque ainda não aplicado
em toda sua integralidade articulada.
Todavia, embora tenha se constatado que o levantamento estatístico de
violência contra mulher não é suficiente para se verificar a eficácia da LMP, verificouse pela equação “diferenças em diferenças” que sem a LMP o índice de violência
contra a mulher sofreria aumentos geométricos.
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Por derradeiro, é inderrogável concluir pela sensibilização governamental
quanto ao tema, o que já teve início como se pôde inferir dos 58 (cinquenta e oito)
projetos de iniciativa pública compromissados no combate da violência doméstica
e familiar contra a mulher. Os quais fundamentam-se claramente na LMP,
cumprindo os preceitos lá previsto. A exemplo tem-se o projeto instituído no estado
de Piauí que originou o Plantão de Gênero na Central de Flagrantes da capital (art.
8.º, IV), elaborou metodologia investigatória e protocolos de atuação policial (art.
8.º, II), assim como realizou capacitações na perspectiva de gênero (art. 8.º, VII) e
campanhas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher (art. 8.º, V).
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OS BENS DOMINICAIS E SUA (IM)POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOB A
ÓTICA DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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RESUMO: É cediço o entendimento constitucional, doutrinário e jurisprudencial a
respeito de os bens públicos serem imprescritíveis e dentre estes encontram-se os
bens dominicais. Este artigo vem abordar esta questão: demonstrar a possibilidade
de usucapião dos bens dominicais visto que estes não cumprem sua função social.
Isto será feito sob a ótica do princípio da função social da propriedade e do
princípio da dignidade da pessoa humana, princípios estes que são feridos
diretamente com tal proibição e sustentar que caberá ao judiciário analisar o caso
concreto para uma correta aplicação do instituto de tal instituto para que assim seja
efetivado os ditames dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
Palavras-Chave: bens públicos; dignidade da pessoa humana; função social da
propriedade; usucapião.
ABSTRACT: The constitutional, doctrinal and jurisprudential understanding
regarding public goods is imprescriptible and among these are the Sunday goods.
This article addresses this question: to demonstrate the possibility of adverse
possession of Sunday goods as they do not fulfill their social function. This will be
done from the perspective of the principle of the social function of property and
the principle of the dignity of the human person, principles which are directly injured
by such a prohibition and maintain that it will be up to the judiciary to analyze the
concrete case for a correct application of the institute of such an institute. so that
the dictates of the fundamental rights provided for in the Federal Constitution can
be fulfilled.
Keywords: public goods; dignity of human person; social function of property;
adverse possession.

610

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 ASPECTOS GERAIS DOS BENS DOMINICAIS. 3 A
USUCAPIÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO CIVIL VIGENTES. 3.1. A
(IM)POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO NOS BENS DOMINICAIS. 4. PRINCÍPIOS. 4.1
PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 4.2. O PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 5. ANÁLISE DE CASO CONCRETO: SENTENÇA DE
MINAS GERAIS QUE RECONHECE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO (DOMINICAL). 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Por muito tempo existiu no Brasil a discussão jurisprudencial sobre a possível
aquisição dos bens públicos mediante usucapião. Dentre os bens públicos
encontram-se os bens dominicais, objeto de debate neste trabalho.
Essa discussão foi encerrada somente com a edição do decreto nº 19.429/31
onde determinou-se que não se incidiria a prescrição aquisitiva em desfavor dos
entes públicos e consequentemente dos bens dominicais.
5
Posteriormente, com a Constituição
Cidadã de 1988 essa tese foi consagrada
e a partir daí não restaram dúvidas de que um particular não poderia adquirir bem
público mediante usucapião.

Diante disso, nasce um paradoxo: ao mesmo tempo que a constituição dita
que os bens públicos, e consequentemente os bens dominicais, são imprescritíveis,
impenhoráveis e inalienáveis, esta elegeu o princípio da função social da
propriedade como princípio norteador da ordem econômica brasileira.
Entretanto este entendimento emanou quem deveria dar bons exemplos aos
particulares, no uso, exploração e conservação de seus bens, o Estado, através de
seus entes públicos que administram bens aos quais não conferem o mínimo
destino produtor e muitos ficam em situação de abandono, pela facilidade de não
correr o menor risco de perdê-los.
Diante disso, além de se confrontar com o princípio da função social da
propriedade, a inalienabilidade dos bens dominicais (bens públicos em geral)
afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana pois enquanto
existem milhares de pessoas sem moradia, sem escola e sem atendimento
hospitalar adequado os entes públicos enchem seus depósitos com materiais que
se distribuídos às população necessitada, seria de grande valia ou em casos de
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vastos terrenos vazios, apenas especulando-se no mercado imobiliário, quando
poderiam servir para a moradia de centenas de famílias.
Observando essa realidade facilmente perceptível na sociedade brasileira,
este trabalho surge com o intuito de demonstrar que esta impossibilidade de
usucapião dos bens dominicais fere diretamente os princípios da dignidade da
pessoa humana bem como o princípio da função social da propriedade e que caso
fossem passíveis dessa modalidade, beneficiaria milhares de brasileiros que não tem
lugar onde morar e se veem obrigados a perambular pelas ruas passando por todas
as espécies de privações.
Assim o artigo o artigo tratará os aspectos gerais dos bens dominicais,
abordando o instituto da usucapião, tanto no Código Civil quanto na Constituição
Federal de 1988, defendendo que se caso os bens dominicais fossem passíveis
fossem passíveis de usucapião, princípios como a função social da propriedade e
dignidade da pessoa humana seriam respeitados e colaboraria na diminuição das
desigualdades neste grande e desigual país.
2. ASPECTOS GERAIS DOS BENS DOMINICAIS
O artigo 98 do Código Civil conceitua os bens públicos como “ os bens do
domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos
os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Estes podem
ser classificados quanto à titularidade, à destinação, à disponibilidade.
Quanto à titularidade podem ser podem ser federais, estaduais, distritais ou
municipais, e quanto à destinação, podem ser de uso comum do povo, (rios, mares,
estradas, ruas e praças), os de uso especial, (são os bens que o Estado utiliza para
suas instalações, como por exemplo prédios de hospitais, escolas e prefeitura), bens
dominicais, que são os que o poder público detém como qualquer particular, não
estando destinados nem ao uso comum, nem ao uso especial, assim, podem ser
considerados bens do domínio privado do poder público. Este último será o objeto
de análise deste trabalho.
Os bens dominicais podem ser conceituados por exclusão, pois assim, como
os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são direcionados a uma
finalidade pública, os bens dominicais são aqueles que não têm destinação pública,
como por exemplo: terras devolutas; prédios públicos desativados.
De acordo com Marinela (2016, p. 887) os bens dominicais podem ser
definidos como aqueles:
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“que pertencem ao acervo do Poder Público, sem destinação
especial, sem finalidade publica, não estando, portanto,
afetados. Esse conceito e estabelecido por exclusão, trata de
uma definição residual, sendo dominical aquele bem que não
e de uso comum do povo e não e de uso especial. São
exemplos: as terras sem destinação pública especifica, as
terras devolutas, os prédios públicos desativados, os bens
moveis inservíveis e a dívida ativa”
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Os bens dominicais, segundo Di Pietro (2001), têm as seguintes
características: 1. Comportam uma função patrimonial ou financeira, porque se
destinam a assegurar rendas ao Estado, em oposição aos demais bens públicos, que
são afetados a uma destinação de interesse geral; a consequência disso é que a
gestão dos bens dominicais não era considerada serviço público, mas uma atividade
privada da Administração; 2. Submetem-se a um regime jurídico de direito privado,
pois a Administração Pública age, em relação a eles, como um proprietário privado.
No entanto, muitos bens dominicais não se destinam a assegurar rendas aos
entes públicos, estes deixaram de ser utilizados em fins específicos, como por
exemplo, um terreno baldio, um
5 prédio fechado, um equipamento obsoleto, um
veículo que sofrera perda total em um acidente, dentre outros exemplos que podem
ser vistos na maioria das administrações públicas, sejam elas federal, estaduais ou
municipais.
Por ser uma espécie de bem público, sobre os bens dominicais não cai a
imprescritibilidade, ou seja, a prescrição aquisitiva, que nada mais é do que a
possibilidade de usucapião. O patrimônio público não pode ser usucapido,
entretanto o Estado pode usucapir bens de seus particulares.
Nesse sentido destacamos a súmula 340 do Supremo Tribunal Federal,
velamos: “ desde a vigência do código civil, os bens dominicais, como os demais
bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. Logo, o credor do Poder
Público não pode ajudar garantia real sobre bens públicos. Se assim as partes
ajustarem, o avençado torna-se nulo e não pode ensejar os efeitos normalmente
extraídos desse tipo de garantia.
Tecendo uma crítica à má administração e uso desses bens dominicais, são
justamente estes os mais vulneráveis aos ataques dos particulares e dos gestores
ímprobos, por não serem de fácil identificação e deles não se costuma dar falta.
Não é novidade, ouvir falar desses bens juntamente com outras expressões tais
como peculato e confusão patrimonial.
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Diante disso, este trabalho defende a possibilidade de que pelo menos os
bens dominicais sejam passíveis de imprescritibilidade, da impenhorabilidade e da
desoneração dos bens públicos, e que além disso se criem regras aptas a fazer com
que os gestores públicos imprimam finalidade social aos bens públicos de uma
maneira geral e ainda, que passem a limitar, ao máximo, o número daqueles bens
considerados dominicais.
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3. A USUCAPIÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO CIVIL VIGENTES
A usucapião pode ser considerada como o instrumento de aquisição de
propriedade e ou de qualquer direito real que se dá pela posse prolongada da coisa,
de acordo com os requisitos legais, sendo também denominada de prescrição
aquisitiva.
Nesse contexto, tem-se como impossível a usucapião de bens públicos, com
vista ao interesse social, já que se trata de um bem coletivo. O direito sumular
confere que os bens dominicais, como espécie de bens públicos, não podem ser
objeto da usucapião, submetendo-se à regra geral da vedação. É o que dita a
súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, de 13/12/1963, bem como, os
artigos 183 §
3 e 191 da Constituição
Federal de
1988
(CF/88),
e
artigo 102 do Código Civil de 2002 (CC/02).
Os tipos ou espécies de aquisição de bens observados a caracterização do
Usucapião descritas no Código Civil Brasileiro, pode-se dividir em Extraordinária,
conforme artigo 1.238, Ordinária especificada no artigo 1.242, além do Usucapião
Constitucional Rural, previsto no artigo 1.239, e Usucapião Constitucional Urbano
no artigo 1240.
A usucapião extraordinária conforme o art. 1238 do Código Civil prediz que:
Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis. Parágrafo único: O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a 10 (dez) anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.
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Conforme o aludido artigo, único requisito para a aquisição originária do
imóvel é sua posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 15
(quinze) anos, não sendo exigido justo título ou boa-fé.
Conforme assevera Rodrigues (2014) esta é a forma mais simples de
aquisição originária de imóvel por usucapião, uma vez que basta a posse mansa,
pacífica e ininterrupta pelo prazo estipulado no artigo. Por isso o tempo exigido de
posse é maior frente às outras modalidades de usucapião.
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Por sua vez, a usucapião ordinária, descrita no artigo 1242 do Código Civil
funciona da seguinte maneira:
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o
possuir por 10 (dez) anos. Parágrafo único: Será de 5 (cinco)
anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido
adquirido, onerosamente, com base no registro constante do
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os
possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia, ou
realizado investimentos
de interesse social e econômico.
5
Nesta modalidade de usucapião, os requisitos são os seguintes a saber:
posse mansa, justo título e boa-fé, e ainda, o prazo diminui para 5 (cinco) anos, se
o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele
tiverem estabelecido a sua morada, ou realizado investimentos de interesse social
e econômico (Rodrigues, 2014).
Tratando-se de Usucapião Constitucional Rural, confere a modalidade em
que o usucapião está previsto em Carta Magna, além do Código Civil de 2002, como
descrito anteriormente. Também conhecido como usucapião pro labore e
usucapião especial rural. Este pode ser definido por aquele que não sendo
proprietário de imóvel rural ou urbano, possuir como sua, ininterruptamente e sem
oposição, por cinco anos, área de terra em zona rural não superior a cinquenta
hectares, transformando em ambiente de trabalho ou da sua família e produzir no
local, sendo ainda nela a sua moradia, poderá adquirir a propriedade.
Extraindo do artigo 1239 do Código Civil, esta espécie de usucapião tem
como características: o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido,
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas; a
usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante
sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis; na
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Sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor,
independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese
de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.
Ainda, condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de
extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos
condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do
condomínio; as deliberações relativas à administração do condomínio especial
serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando
também os demais, discordantes ou ausentes.
Por fim, a usucapião Constitucional urbana, prevista no art. 1240 do Código
civil, aduz que:
“Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e
sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel
urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados) cuja propriedade dívida com ex-cônjuge ou excompanheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural. Parágrafo único: O direito previsto no caput não será
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez”.
A diferença desta espécie de usucapião para a usucapião rural é que nesta
há a redução do prazo de posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus
domini para 2 (dois) anos. Vale trazer à baila desta explanação, o enunciado 499 da
V Jornada de Direito Civil o qual apura que:
A aquisição da propriedade na modalidade de usucapião
prevista no art. 1.240-A do Código Civil só pode ocorrer em
virtude de implemento de seus pressupostos anteriormente
ao divórcio. O requisito ‘abandono do lar’ deve ser
interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de
que o afastamento do lar conjugal representa
descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais
como assistência material e dever de sustento do lar,
onerando desigualmente aquele que se manteve na
residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente
com as despesas oriundas da manutenção da família e do
próprio imóvel, justificando a perda da propriedade e a
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alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de
usucapião
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Partindo desses dispositivos, a vedação constitucional à usucapião dos bens
públicos tem como intuito assegurar uma proteção especial a estes bens, pois esta
proteção tem relação com a inalienabilidade que é a regra entre os bens públicos,
desta forma, a disposição genérica trazida pela norma não significa a não aplicação
a tais bens do princípio da função social (Guimarães, 2008). Assim de acordo com
as palavras de Fortini (2004) :
A Constituição da República não isenta os bens públicos do
dever de cumprir função social. Portanto, qualquer
interpretação que se distancie do propósito da norma
constitucional não encontra guarida. Não bastasse a clareza
do texto constitucional, seria insustentável conceber que
apenas os bens privados devam se dedicar ao interesse social,
desonerando-se os bens públicos de tal mister. Aos bens
públicos, com maior razão de ser, impõe-se o dever inexorável
de atender à função social
5

Desta forma, quando da Constituição Federal de 1988, a função social da
propriedade foi erigida à condição de princípio constitucional pelo legislador
constituinte, e, é necessário que se tenha em mente que tais princípios traduzem os
valores superiores e essenciais de um Estado.
Estes princípios orientam a produção legislativa infraconstitucional, podendo
também servir de garantia direta e imediata aos cidadãos. Funcionam ainda como
critério de interpretação e integração da Constituição e do sistema jurídico, dando
unidade e coerência a este sistema. Na condição de princípio constitucional – mais
que isso: de princípio constitucional fundamental – deve a função social ser
obedecida por toda espécie de propriedade, seja pública, seja privada.
3.1. A (IM)POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO NOS BENS DOMINICAIS
Os bens públicos são aqueles que integram o patrimônio da administração
direta e indireta. Dentre as espécies desses bens, conforme já relatado, existem os
bens dominicais os quais constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público como objeto de direito pessoal ou real.
Há de se diferenciar os bens materialmente públicos dos formalmente
públicos. Os primeiros são aqueles aptos a preencher critérios de legitimidade e
merecimento, já que são dotados de função social. Os formalmente públicos seriam
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aqueles que são registrados no nome da pessoa jurídica de direito público, mas não
possuem nenhuma destinação, não cumprem com sua função social, visto que, são
excluídos de qualquer forma de atividade produtiva (Almeida, 2014).
Diante disso, torna-se possível defender a possibilidade de usucapião de
bens públicos, sobretudo os bens dominicais, para assim se fazer cumprir o
princípio da função social da propriedade, tendo em vista que “ que as limitações
que o legislador impôs aos bens públicos como, a imprescritibilidade, só devem
abranger os bens materialmente públicos” (Almeida, 2014, p. 13).
Vale a pena trazer a discussão o art. 1228 do Código Civil que diz:
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.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e
de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela
intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de
desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou
interesse social, bem como no de requisição, em caso de
perigo público iminente.
§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o
imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse
ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de
considerável número de pessoas, e estas nela houverem
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços
considerados pelo juiz de interesse social e econômico
relevante.
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§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa
indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a
sentença como título para o registro do imóvel em nome dos
possuidores.
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Diante do dispositivo acima, mesmo sendo levada em consideração a
impossibilidade de usucapir os bens públicos (dominicais), deve ser levado em
conta o direito de propriedade decorrente dos direitos de uso, gozo, disposição e
reinvindicação da coisa relativos ao proprietário, conforme o parágrafo único do
artigo citado.
Por obterem renda para o Estado e não serem considerados bens afetados,
os bens públicos dominicais como bens de natureza patrimonial. Hoje, esse
entendimento mudou e nas palavras de Di Pietro:
hoje já se entende que a natureza desses bens não é
exclusivamente patrimonial; a sua administração pode visar,
paralelamente, a objetivos de interesse geral. Com efeito, os
bens do domínio privado são frequentemente utilizados
como sede5de obras públicas e também cedidos a particulares
para fins de utilidade pública.
Por exemplo, no direito brasileiro, é prevista a concessão de
direito real de uso para fins de urbanização, industrialização,
cultivo e também a sua cessão, gratuita ou onerosa, para fins
culturais, recreativos, esportivos. E mesmo quando esses bens
não são utilizados por terceiros ou diretamente pela
Administração, podem ser administrados no benefício de
todos, como as terras públicas onde se situem florestas,
mananciais ou recursos naturais de preservação permanente.
Além disso, a própria administração financeira constitui
objetivo apenas imediato, pois, em uma perspectiva mais
ampla, atende a fins de interesse geral.
Dessa Forma, a gestão desses bens ditos dominicais visará (na teoria) o
interesse público, decorrente da atividade privada da administração.
Por sua vez, há a corrente doutrinária, embora que de maneira minoritária,
que se vale da interpretação teleológica do texto constitucional, visando a defesa
de usucapião dos bens públicos.
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Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias (2014, p. 350) dizem que
“detecta-se, ademais, em análise civil- constitucional que a absoluta impossibilidade
de usucapião sobre bens públicos é equivocada, por ofensa ao valor
(constitucionalmente contemplado) da função social da posse”.
Estes autores defendem que esta função social pode ser visualizada na posse
exercida com a aparência de proprietário. Mansa e pacífica, tendo em vista que o
proprietário não contesta a posse ilegítima e também ininterrupta, visto que a posse
tem que ser contínua e durar até o prazo previsto na respectiva modalidade, como
forma de privilegiar a verdadeira justiça social, ofertando meios para que o
proprietário tutele seu título.
Para Carvalho Filho, “os bens de uso especial e alguns de uso comum do
povo, ao serem objeto de desafetação, passam à categoria dos bens dominicais,
como já observamos, o que também poderá ensejar a sua alienação.” (2014, p.
1169). Com isso, cabe ressaltar que tal possibilidade é fruto da ausência de imediato
interesse social sobre esses bens e dessa forma os bens dominicais poderiam
ingressar na esfera dos bens disponíveis do Poder Público, visto que sua alienação
não representaria prejuízos à coletividade, haja vista inexistir afetação.
Vale ressaltar que além da função social da propriedade, seria efetivado
outro princípio que é esteio do Estado democrático de direito, o princípio da
dignidade da pessoa humana. Tal princípio busca a garantia de que o ser humano
possua as condições mínimas para viver uma vida digna e isso inclui o direito de
moradia, de propriedade.
Nesse sentido, Albuquerque (2002, p. 40) afirma que:
A função social da posse como princípio constitucional
positivado, além de atender à unidade e completude do
ordenamento jurídico, é exigência da funcionalização das
situações patrimoniais, especificamente para atender as
exigências de moradia, de aproveitamento do solo, bem como
aos programas de erradicação da pobreza, elevando o
conceito da dignidade da pessoa humana a um plano
substancial e não meramente formal. É forma ainda de melhor
se efetivar os preceitos infraconstitucionais relativos ao tema
possessório, já que a funcionalidade pelo uso e
aproveitamento da coisa juridiciza a posse como direito
autônomo e independente da propriedade, retirando-a
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daquele estado de simples defesa contra o esbulho para se
impor perante todos
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Assim, conforme Moraes Filho (2014, p. 19) assevera , isto se desdobra no
direito inerente da pessoa humana de ter um patrimônio mínimo, justificando a
proteção possessória a quem cumpre a função precípua da terra: gerar riqueza.
Admitir a função social da propriedade é admitir direito subjetivo ao nãoproprietário de, através da terra, obter uma vida digna, assegurando um patrimônio
mínimo, ou seja, uma existência autônoma.
E continua o autor, afirmando que, ao contrário, negar a função social da
posse, é continuar acreditando que apenas os proprietários têm direito subjetivo
sobre a terra, e, de certa forma, respaldar as doutrinas tradicionais clássicas que
entendem, na função social, apenas seu caráter negativo.
Com isto, defende-se uma emenda à Constituição Federal na qual passe a
permitir pelo menos a usucapião de bens dominicais pois com isso a sociedade
seria beneficiada, não só pela redução do número de pessoas sem moradia, mas
pelo fato de que a população zelaria melhor pelos imóveis que a pertence,
obrigando o Poder Público a melhor
geri-los, fomentando a economia.
5
4. PRINCÍPIOS
Os princípios, sejam constitucionais ou não, representam os valores
essenciais de um Estado e orientam a produção de leis além de servirem como
garantia direta aos cidadãos.
De acordo com Guimarães (2008), os princípios funcionam como critério de
interpretação e integração da Constituição e do sistema jurídico, dando unidade e
coerência a este sistema. Na condição de princípio constitucional – mais que isso:
de princípio constitucional fundamental – deve a função social ser obedecida por
toda espécie de propriedade, seja pública, seja privada.
São muitos e variados os princípios adotados pelo ordenamento jurídico
brasileiro, e para os fins desse trabalho, serão abordados aqui os principais
princípios da Função Social da Propriedade e da Dignidade da pessoa humana, que
são basilares e reafirmam o Brasil como um Estado Democrático de Direito.
4.1 Princípio da Função Social da Propriedade
O princípio da função social da propriedade no Brasil foi elevado à condição
de princípio constitucional quando da promulgação da Constituição Federal de
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1988, entretanto, de acordo com Moesch (2005) foi pela primeira vez mencionado
no ordenamento jurídico pátrio na Constituição Federal de 1967 e com a redação
dada pela Emenda Constitucional n.º 1, de 1969, a Carta de 1967 incluiu a função
social da propriedade como princípio basilar da ordem econômica e social (art. 160,
III), coexistente com a garantia da propriedade privada, quando então, alguns
chegam a encarar esse princípio como uma verdadeira hipoteca social sobre a
propriedade.
Dando seguimento, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal,
temos que a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa fundamentam a
ordem econômica nacional, e tem o intuito de garantir a todos uma existência
digna, baseada nos pressupostos da justiça social, observados, dentre outros
princípios, o da função social da propriedade.
Sendo assim, “a propriedade, na condição de direito fundamental, está
elencada como princípio da ordem constitucional econômica, tendo em vista estar
fortemente relacionada à satisfação das necessidades humanas primárias”
(Evangelista, 2013). Nessa linha de pensamento, o direito de propriedade é a
condição sem a qual não, o ser humano é impedido de ter direitos básicos
efetivados, no caso, a moradia.
O princípio da função social da propriedade, traz uma limitação à utilização
da mesma, no sentido de que não basta ser proprietário, deve ser respeitado a
função social dessa propriedade, devendo assim, de maneira efetiva, o bem imóvel
estar sendo utilizado conforme a realidade social e o direito lhe impõem, caso
contrário, o proprietário poderá perder o seu imóvel, quer seja, pelo instituto da
desapropriação ou da usucapião, exceto para os bens públicos e mais
especificamente os bens dominicais, objeto deste estudo.
Tal princípio funciona como uma garantia a cada indivíduo no sentido de
assegurar a este que seu direito de propriedade seja utilizado para um fim social
seja público ou privado e leve o poder público a produzir leis voltadas à efetivação
deste princípio.
Diante disso, o princípio da função social da propriedade não deve
representar apenas uma divisão dos bens igualitária, mas também a outros direitos
inerentes à construção de uma sociedade mais justa, que é o objetivo da
coletividade.
4.2. O princípio da Dignidade da Pessoa humana
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É cediço o entendimento de que os direitos e garantias fundamentais são
institutos que não podem ser negados ou tirados de qualquer cidadão brasileiro,
ou estrangeiro residente no país, pois isso afronta diretamente a Constituição
Federal e seus objetivos. Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana tem
como intuito garantir o mínimo para que cada cidadão viva de maneira digna na
sociedade.
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Fachin (2003, p. 17), afirma que “A Carta Magana de 1988, inova no
ordenamento ao tirar do centro social a ideia de individualismos e traz à baila como
centro primário das discussões, o ser humano, fundamentando e guiando todo o
sistema jurídico para a sua proteção”. Com isso percebe-se a evolução no
pensamento do legislador para uma visão mais humana, que busca um tratamento
cada vez mais digno para todo cidadão.
Por sua vez, Moraes (2003, p 50), afirma que A dignidade é um valor espiritual
e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam
ser feitas limitações ao exercício5dos direitos fundamentais.
Nesta linha de pensamento, pode-se afirmar que as garantias constitucionais
devem ser respeitadas sob o prisma dos direitos fundamentais, os quais como o
próprio nome diz são indispensáveis a qualquer ser humano, pois o mesmo tem o
intuito de estabelecer união entre o sistema jurídico e social afim de que ambos
andem juntos.
Assim, é possível estabelecer uma conexão entre os princípios aqui
explanados, qual seja o Princípio da dignidade da pessoa humana e o da função
social da propriedade pois, pois ambos se complementam no sentido de que sem
moradia não há vida digna, ferindo assim este princípio que é tido como basilar
para o Estado brasileiro.
5. ANÁLISE DE CASO CONCRETO: SENTENÇA DE MINAS GERAIS QUE
RECONHECE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO (DOMINICAL)
Conforme já abordado, o entendimento majoritário da doutrina
e jurisprudência atual é no sentido de que é absolutamente impossível a usucapião
dos bens públicos mesmo que estes não cumpram sua função social pois esta
corrente da doutrina entende que o bem público é a função social em si mesmo.
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Assim, doutrinadores e julgadores muitas vezes não se atentam aos anseios
sociais pois não estão familiarizados com o tema em questão e utilizam um
entendimento sumular já ultrapassado sobretudo levando em consideração os
direitos fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 1988, posterior à
súmula 340 do STF (1963), entretanto, há alguns poucos julgados. Todavia, há
alguns poucos julgados que compactuam com a linha de pensamento favorável à
usucapião de propriedade pública.
Para este estudo de caso será abordada a decisão datada de 08 de maio de
2014, proferido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a qual decidiu pela
usucapião de bem público na cidade de Antônio Dias, comarca de Coronel
Fabriciano, que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau.
Antes de ser analisada a decisão da Segunda instancia naquele Estado,
vejamos um trecho da sentença onde o magistrado de primeiro grau concedeu o
direito de usucapião ao bem público, vejamos:
Com efeito, como bem salientou o ilustre representante do
Ministério Público, malgrado ainda prevaleça na
jurisprudência e na doutrina o entendimento de não ser
cabível a usucapião de bens públicos, vem surgindo uma
corrente, com a qual me coaduno, no sentido de que a
matéria deve ser analisada em conformidade com os
princípios constitucionais e com a realidade social ora vívida.
À luz desse entendimento, a visão rígida acerca da previsão
legal da imprescritibilidade do bem público deve ceder lugar
a uma interpretação conforme, histórica e teleológica, de
modo a priorizar a função social da propriedade e evitar
odiosas injustiças (CORONEL FABRICIANO, 2013, p. 292/293)
Percebe-se que, ao reconhecer a usucapião de bem público, aquele
magistrado levou em consideração o contexto histórico e a realidade social vivida
pelos moradores da propriedade, fundamentando-se no princípio da função social
da mesma, apesar de se tratar de bem público.
Na mesma seara de entendimento, o juízo de segundo grau julgou no
seguinte sentido, vejamos o acórdão:
VIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETENÇÃO –
INOCORRÊNCIA – POSSE COM “ANIMUS DOMINI” –
COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
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PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – EVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
EVIDÊNCIA – PRECEDENTES - NEGAR PROVIMENTO. - “A
prescrição, modo de adquirir domínio pela posse contínua
(isto é, sem intermitências), ininterrupta (isto é, sem que tenha
sido interrompida por atos de outrem), pacífica (isto é, não
adquirida por violência), pública (isto é, exercida à vista de
todos e por todos sabida), e ainda revestida com o animus
domini, e com os requisitos legais, transfere e consolida no
possuidor a propriedade da coisa, transferência que se opera,
suprindo a prescrição a falta de prova de título preexistente,
ou sanando o vício do modo de aquisição”. (Apelação Cível nº
1.0194.10.011238-3/001, Quinta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Barros
Levenhagen, julgado em 08/05/2014 – Publicado em 15 de
maio de 2014[2]
Trata-se de um julgado bastante polêmico pois alguns doutrinadores
conforme já mencionado defendem que a absoluta impossibilidade de usucapião
de propriedade pública é um equívoco. Assim, Farias e Rosenvald (2013, p. 404)
5
alertam:
Por fim, o art. 102 do Código Civil adverte que os bens
públicos não estão sujeitos à usucapião. O legislador foi
radical ao deixar claro que a impossibilidade de usucapião
atinge todos os bens públicos, seja qual for a natureza ou a
finalidade. Detecta-se, ademais, em análise civilconstitucional que a absoluta impossibilidade de usucapião
sobre bens públicos é equivocada, por ofensa ao valor
(constitucionalmente contemplado) da função social da posse
e, em última instância, ao próprio princípio da
proporcionalidade
Logo, fazendo uma correta interpretação da ordem constitucional atual,
pode-se constatar que a vedação de forma absoluta de usucapião de bens públicos
(e consequentemente dos bens dominicais) afronta todo o ordenamento jurídico
brasileiro.
A propriedade pública, quando não atende o princípio fundamental da
função social da propriedade fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa
humana, pois enquanto há milhões de pessoas sem um teto para morar, existem
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milhares de propriedades públicas inutilizadas que poderiam minimizar este
problema.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Consequentemente, deve sofrer as mesmas consequências de uma
propriedade particular quando não atende sua função social, pois o Estado deve
pautar o uso dos bens públicos no respeito aos interesses sociais fazendo garantir
os direitos fundamentais da elencados na Constituição Federal.
6. CONCLUSÃO
Com o presente trabalho foi possível demonstrar que a propriedade pública
assim como a particular deve atender o princípio da função social da propriedade
sob pena de implicar na efetivação de outros princípios constitucionais como o da
dignidade da pessoa humana.
Constatou-se também que a vedação da usucapião de bens públicos prevista
no art. 102 do CC/2002 e no art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único da CRFB/1988
é compatível apenas com os bens materialmente públicos, ou seja, aqueles que
cumprem de fato a função social da propriedade, o que não é o caso dos bens
dominicais.
Assim, é possível concluir que a imprescritibilidade dos bens públicos só
alcança aqueles que exercem plenamente o princípio da função social da
propriedade, e, ocorrendo o contrário fere princípios constitucionais como o da
dignidade da pessoa humana.
Dessa maneira, sendo possível usucapir o bem público que não esteja
cumprindo efetivamente o princípio da função social da propriedade é uma forma
de incentivar o Estado a gerir melhor esses bens dando serventia aos mesmos em
benefício não de um seleto grupo, mas em prol de toda a sociedade. à realização
de uma gestão eficiente de seus bens e de seus atos, em benefício da coletividade.
Observou-se, ainda, que a imunidade constitucional da vedação à usucapião
de bem públicos, consagrada no art. 102 do CC/2002 e no art. 183, § 3º e art. 191,
parágrafo único da CRFB/1988, compatibiliza-se apenas com os bens
materialmente públicos, vale dizer, os bens que estejam, de fato, cumprindo a
função social da propriedade. Partindo desse pressuposto, conclui-se que a regra
da imprescritibilidade dos bens públicos só se legitima quando consorciada com o
princípio da função social da propriedade.
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RESUMO: Este artigo científico tem como objetivo evidenciar as características e
complexidade das organizações criminosas no tocante a investigação criminal do
delito de lavagem de dinheiro tendo como crimes antecedentes, sobretudo, os
crimes de tráfico de drogas e corrupção. Amiúde da necessidade de o criminoso
lavar o dinheiro nasce uma oportunidade no âmbito da investigação criminal para
elucidar autoria e circunstâncias da infração penal de lavagem de dinheiro.
Palavras-chave: Lavagem de dinheiro; corrupção; organizações criminosas;
combate ao terrorismo.
1. BREVE HISTÓRICO DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
No dia 20 de dezembro do ano de 1888 foi celebrada a Convenção de Viena
para o combate ao tráfico de drogas e substâncias psicotrópicas. A preocupação
dos países signatários á época se deveu a crescente demanda do tráfico de drogas
5 representavam uma grande ameaça às bases
e substância psicotrópicas, que
econômicas, saúde pública e políticas sociais. Os efeitos devastadores do tráfico de
drogas saltavam os olhos das autoridades governamentais, em razão da ampla
estrutura dos guetos monopolizadores e a desinformação dos usuários. A aquisição
de quantias vultuosas colocava sob risco a dominação do mercado pelas
organizações criminosas e a possibilidade de corrosão da livre iniciativa privada e
do sistema financeiro (DA SILVA et al., 2016, p. 264).
O principal incentivo à esta atividade ilícita era as quantias vultuosas
auferidas, principalmente pelos gangsters americanos na década de 1920, na
cidade de Chicago, os quais por intermédio de lavanderias buscavam dissimular a
origem espúria de tais ativos. na época, o volume físico do dinheiro representava
grande entrave para as organizações criminosas, nascendo daí uma oportunidade
para o Estado de investigar a origem criminosa destes ativos.
De certa forma, constatada a ineficácia do Estado em combater o Tráfico de
Drogas, surge a oportunidade de combater a Lavagem de Dinheiro, identificando o
caminho trilhado pelos montantes.
Em 26 de junho de 1991, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas
obrigando-se a combater o delito de lavagem de dinheiro, tendo como crime
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antecedente o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e outros crimes, tendo sido alargado
o rol de crimes antecedentes (BRASIL, 1991).
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1.1. EDIÇÃO DA LEI Nº 9.613 DE 1998
A lei nº 9.613, de 1998, estabelece como crimes antecedentes outras
infrações penais além do crime de tráfico de drogas, quais sejam: o contrabando ou
tráfico de armas; o terrorismo; a extorsão mediante sequestro; e o crime contra a
Administração Pública, contra o sistema financeiro internacional e aqueles
praticados por organizações criminosas (BRASIL, 1998).
Posteriormente, por influxo da lei nº 10.467 de 2002, alargou-se o rol taxativo
dos crimes antecedentes, acrescentando o inciso VIII do artigo 1 º da lei nº 9.613,
fazendo incluir ao rol os delitos praticados por particular contra a administração
pública internacional (BRASIL, 2002).
1.2. EDIÇÃO DA LEI Nº 12.683 DE 2012
Após avaliação realizada pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional),
constatou-se que o método de persecução criminal do combate á lavagem de
dinheiro no Brasil era ineficaz. Por conseguinte, foi editada a lei nº 12.683 de 2012
trazendo inovações jurídicas relevantes, com o objetivo aprimorar o sistema de
troca de informações entre as autoridades. Como exemplo, o relatório do GAFI
apontou a não colocação de certos profissionais liberais (advogados, contadores,
prestadores de serviço de assessoria) como pessoas obrigadas a comunicarem
operações suspeitas. O Relatório do GAFI apontou outras incorreções, listadas
abaixo:
a) Números de confiscos muito baixo;
b) Morosidade da justiça;
c) Pouquíssimas condenações por lavagem de dinheiro; e,
d) Estatísticas insuficientes sobre investigações, denúncias e
condenações por lavagem de capitais.
Buscando aprimorar a eficácia no combate a lavagem de dinheiro e trazer
inovações sugeridas pelo relatório do GAFI, o novel diploma legal – a lei nº 12.683
de 2012 – inseriu mudanças na lei visando atender as recomendações internacionais
exigidas pelo GAFI. Dentre elas, temos algumas de maior importância, quais sejam:
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a) Eliminação do rol taxativo previsto pelo artigo 1º da lei nº 9613 de
1998 (qualquer infração penal – crime ou contravenção – poderá
figurar como delito antecedente a lavagem de dinheiro);
b) Ampliação das medidas acautelatórias patrimoniais incidentais
(previsão da alienação antecipada);
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c) Fortalecimento do controle sobre as pessoas obrigadas a informar
operações suspeitas.
2. SURGIMENTO DA EXPRESSÃO "LAVAGEM DE DINHEIRO"
Como é cediço, na década de 1920, gangsters americanos na cidade de
Chicago abriram lavanderias com a finalidade de dar aparência lícita ao dinheiro
auferido ilicitamente por eles através da traficância de drogas.
3. GERAÇÕES DE LEIS DA LAVAGEM DE CAPITAIS
Após a Convenção de Viena, os primeiros diplomas legais a serem editados
pelos países signatários do tratado internacional só previam o delito de tráfico de
drogas como delito antecedente5 à lavagem de dinheiro, e por este motivo ficaram
conhecidas como leis de primeira geração.
Posteriormente, restou evidenciado que o delito de tráfico de drogas, muito
embora fosse á época a principal fonte das operações de lavagem de dinheiro, não
era o único meio espúrio de se auferir renda ilícita. Diante de tais constatações,
foram editadas legislações consideradas de segunda geração elastecendo o rol
taxativo de crimes.
Atualmente, após a supressão do rol taxativo por força da lei nº 12.683 de
2012, qualquer infração penal pode figurar como infração precedente a lavagem de
dinheiro. A legislação penal passa a abranger até mesmo as contravenções penais
como infração antecedente, como por exemplo o jogo do bicho.
3.1. FASES DA LAVAGEM DE CAPITAIS
A Colocação é a primeira fase da Lavagem de Dinheiro, tida como a mais
sensível, eis que o lucro obtido com o crime antecedente está muito próximo do
agente. Tal operação financeira é considerada de fácil detecção. Os agentes na
tentativa de dissimular a origem espúria do bem se valem da técnica smurfing –
fracionando grandes valores em pequenas quantias, dificultando, sobremaneira, a
detecção por parte do agente administrativo (encarregados do controle ás
instituições financeiras).
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A segunda fase é conhecida como Dissimulação, nesta fase o agente realiza
múltiplas operações financeiras sucessivas com o intuito de dificultar a identificação
do caminho ou trilho percorrido pelo dinheiro. Visa encobrir a origem ilícita dos
valores.
Por fim, a Integração, terceira e última fase, aqui os bens e valores estão
mais distantes da sua origem espúria, com aparência de licitude, são integrados á
economia através da aquisição de bens imóveis, automóveis, compra de joias, entre
outros.
4. OBJETIVIDADE JURÍDICA
O bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais é ordem econômica
financeira. Quanto a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
afigura-se plenamente possível, considerando que o direito penal deve ocupar-se
de condutas que ofendam bens jurídicos relevantes.
O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam
quando estritamente necessárias á própria proteção das pessoas, da sociedade e
de outros bens jurídicos que lhe sejam essenciais, notadamente aqueles casos em
que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja á integridade da própria
ordem social (LIMA, 2015, p. 296).
Na dicção do Supremo, a aplicação desse princípio está condicionada á
presença de certos pressupostos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, 2ª
Turma, HC 92463/RS, p. 281).
O princípio da insignificância não incide nos delitos fiscais, contudo merece
proteção do ordenamento jurídico quando se trata do delito de contrabando. A
ofensa neste tipo de crime não se resume somente á sonegação fiscal, mas também
á outros bens jurídicos caros ao direito merecedores, portanto, de tutela do direito
penal. Nos delitos de descaminho há lesão á moral, saúde pública, higiene e
segurança. Dito isto, não há incidência do princípio da insignificância segundo
decidiu o Superior Tribuna de Justiça (STJ, 6ª Turma, REsp 1.427.796/RS).
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Em contrapartida, decidiu a 3ª Seção do STJ que se deve aplicar o princípio
da insignificância quando se tratar de crime de descaminho e o débito fiscal for
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme redação do artigo 20 da lei
nº 10.522 de 2002 (STJ, 3ª Seção, REsp 1.112.749/TO).
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo analisa a possibilidade da aplicação do princípio da
insignificância pelo delegado de polícia, por meio da exposição histórica do
princípio, além de uma análise de sua aplicação, tomando como base a
jurisprudência atual do Brasil. No decurso do trabalho são analisados julgados, a
lei e os regulamentos atinentes a atividade do delegado de polícia, em específico
no auto de prisão em flagrante e nas repercussões de crimes considerados
insignificantes. Como complemento, são analisados a natureza jurídica do cargo de
delegado, as vantagens da aplicação da insignificância ao sistema penal e à
sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Insignificância; Aplicação; Delegado de Polícia.

ABSTRACT: This article examines the possibility of the application of the principle of
insignificance by the police chief, through the historical exposition of the principle,
as well as an analysis of its application, based on the current case law of Brazil. In
the course of the work, judges, the law and the regulations regarding the activity of
the police chief are analyzed, specifically in the act of arrest in the act and the
repercussions of crimes considered insignificant. In addition, we analyze the legal
nature of the position of delegate, the advantages of applying insignificance to the
penal system and to Brazilian society.
KEYWORDS: Principle of Insignificance; Application; Police Officer.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA DOUTRINA
PENAL. 2.1 DA ORIGEM HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 2.2 DO
CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 2.2.1 A
exclusão da culpabilidade. 2.2.2 A exclusão da antijuridicidade. 2.2.3 A exclusão da
tipicidade. 2.3 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA. 3 PAPEL DO DELEGADO DE POLÍCIA NA ÁREA
JURÍDICA. 3.1 HISTÓRIA DA POLÍCIA JUDICIARIA NO BRASIL. 3.2 PRESIDENCIA DO
INQUÉRITO POLICIAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA. 3.3 O PAPEL DO DELEGADO
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NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF). 4 O ENTENDIMENTO SOBRE
APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. 4.1 DA
DISCRICIONARIDADE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 4.2 DA
EFICÁCIA JURÍDICA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO
DELEGADO DE POLÍCIA. 4.3 DA SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICANCIA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. 5. CONSIDERAÇÕES
FINAIS. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO
A aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela pelo Delegado de
Polícia traz um lacuna jurisdicional, vez que não existe descrição na lei sobre tal
conduta, trazendo assim dúvidas sobre a legalidade desta aplicação, já que seria de
competência do Juiz Natural determinar e aplicar este princípio.
É juridicamente válido a aplicação do princípio da insignificância pela
5 tem como escopo comprovar a possibilidade da
autoridade policial? Tal problema
aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia, uma vez que está
aplicação é recente no processo criminal, não estando tal instituto mencionado na
Constituição Federal nem tão pouco regulado por lei ordinária.
No presente trabalho foi delimitado objetivos específicos a serem alcançados
com o intuito de esclarecer melhor o assunto, tais objetivos buscam explanar sobre
o instituto da bagatela, das atribuições do delegado de polícia e sua possibilidade
da aplicação do princípio da insignificância.
Além desses relevantes argumentos jurídicos há de se pesar nos princípios
gerais norteadores do direito, tais como a celeridade processual e a eficiência na
prestação do estado como ente garantidor, pois muito se sabe que o judiciário
possui altas demandas processuais e com tal delegação de instituto para o
delegado de polícia, diminui o volume processual de menor complexidade
destinado a Juízes de 1° grau.
Na elaboração do artigo será utilizado pesquisa bibliográfica a partir de
legislação periódicas, artigos científicos e sites especializados. Também será feito
pesquisa documental a partir da análise de jurisprudência. Tendo-se adotado a
pesquisa exploratória com método de abordagem qualitativo e utilizando técnicas
de análise de documentos.
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Buscando o melhor entendimento acerca do assunto explorado no presente
trabalho de conclusão de curso, optou-se por dividir este capítulo em três
subcapítulos, visto que, enriquece o entendimento do assunto abordado, tendo
como fim seu gozo.
O primeiro subcapitulo trata da origem do princípio da insignificância ou da
bagatela, sendo explorado o fato ensejador principal que deu vistas a este princípio,
além de relaciona-lo com outro princípio atinente.
Já no segundo subcapítulo trata melhor sobre a definição jurídica trazida
para o instituto da bagatela, explanando sobre sua natureza jurídica e critérios de
aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim o terceiro subcapítulo será composto do posicionamento
jurisprudencial acerca do princípio da insignificância ou bagatela, sendo analisado
jurisprudências acerca do assunto.
2.1 DA ORIGEM HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
O princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, assim como
pronunciavam os alemães, surgiu na Europa, após as duas grandes guerras
mundiais, tal fato se deu pelo motivo das guerras terem deixado boa parte dos
países envolvidos em situação socioeconômica precárias, tornando assim os roubos
e furtos cada vez mais frequentes. Com isso, os crimes de caráter patrimonial
cresceram de forma exponencial, preocupado com tal fato e afim de evitar prisões
irrelevantes frente ao alto índice de delitos, começou-se a aplicar a princípio da
bagatela, com o intuito de evitar penas muito severas para crimes de baixo escalão
ofensivo no meio social.
Contudo foi com a obra “Política Criminal y Sistema Del Derecho Penal”, que
o alemão Claus Roxin, em 1972, inseriu a bagatela como princípio. Para isso, Roxin
analisou do brocado “minima non curat praetor”, que serviu como base de apoio
para sua criação. Segundo Roxin, o princípio da insignificância servia para excluir
dos tipos penais os danos de pouca importância, (SILVA, 2008, p. 87).
O princípio da bagatela é intimamente relacionado ao princípio da
legalidade. Pode-se atribuir tal fato com a relação existente entre esse princípio e a
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1879, (SILVA, 2008,
p. 89/90), artigos 5°, 7° e 8° que indicam tal princípio. Nele verifica-se, que “a lei não
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Direito Penal e desprezo às ações insignificantes.” (LOPES, 2000, p.42/46).
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O princípio da insignificância ou bagatela não está previsto em nenhum
dispositivo no Brasil, a não ser no Código Penal Militar, atualmente os Tribunais já
vêm aplicando este princípio em diversos casos, sendo assim, pode-se observa a
importância do presente estudo, pois em nosso país, observamos absurdos de
cidadãos presos por anos pelo furto de cinco reais, de alimento, bens de pequeno
valor entre outros.
2.2 DO CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Apresentado o conceito histórico do princípio da insignificância,
analisaremos sua natureza jurídica que pode ser variada conforme sua localidade.
Existem no bojo do ordenamento jurídico três correntes formuladas, sendo elas:
excludente de tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade. (SILVA, 2008, p.
157).
2.2.1 A exclusão da culpabilidade
5 é formado por elementos fundamentais para sua
A exclusão da culpabilidade
composição, sendo eles a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a
potencial consciência da ilicitude. Ao ser cometido uma ação prevista como
criminosa no Código Penal, realizar-se o exame de reprovabilidade pessoal do
infrator, sendo isentado de pena quando a lesão por si só for considerada
inexpressiva para os fins penais, (CAPEZ, 2018, p. 496).

Entretanto, a utilização da insignificância como causa excludente de
culpabilidade possui a desvantagem de ser repleta de subjetividade, haja vista que
vai de encontro a moral de cada indivíduo que a analisará.
2.2.2 A exclusão da antijuridicidade
Já quando se fala da exclusão da antijuridicidade, pode-se dizer que é pouco
debatida entre os doutrinadores, nesse sentido, (Pereira, 1991, p.50):
A insignificância no tipo indiciário se manifesta, como visto de
regra na antijuridicidade material, pois é esta que contém o
bem jurídico e exige a sua lesão a cima de tudo, que seja
significante, sem o que não se poderá conceber a existência
de crime.
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Essa corrente considera a insignificância como cláusula justificante da
conduta do agente. Ou seja, o juízo de antijuridicidade pode ser aplicado ao ser
constatado que o fato está resguardado por alguma circunstância que o justifica,
como por exemplo: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito
cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito.
Sendo analisado essas circunstâncias, é feito uma ponderação entre os bens
jurídicos envolvidos no caso concreto, afim de considerar o bem jurídico com maior
relevância tutelado pelo tipo penal.
No entanto, a exclusão da antijuridicidade diz respeito ao direito como um
todo, de modo que as justificativas podem tornar os atos lícitos, podendo gerar
como consequência o impedimento da reparação ao bem jurídico ferido.
2.2.3 A exclusão da tipicidade
A excludente de tipicidade é a corrente adotada pelo STF, (CAPEZ, 2018, p.
74) e esta ampara a tese de que os danos insignificantes são ocasionados por
condutas atípicas, excluindo a tipicidade da conduta, mesmo tendo ocasionado um
dano irrelevante, são compreendidas pela descrição absorta do tipo penal. Este é o
entendimento de diversos juristas que tratam sobre a matéria, como: Toledo, Ackel
Filho, Sanguiné, Vico Mañas e Santos. Ou seja não há de se falar em medidas
extremas para fatos que não ocasionaram um relevante dano jurídico ao ofendido,
tornando assim a pena desproporcional com a fato cometido conforme descrito na
lei.
O princípio da insignificância, formulado por Claus Roxin, propõe restringir a
interpretação dos tipos penais, conferindo insignificante importância às lesões ou
danos aos interesses sociais. Com efeito, o legislador não tem competência absoluta
para sancionar condutas imorais não lesivas a bens jurídicos, (ROXIN, 1998, p. 29).
A excludente da tipicidade da conduta, não acata assuntos pessoais atinentes ao
autor do fato, configurando assim um direito penal do fato e não do autor.
Destarte, a exclusão da tipicidade na aplicação do princípio da insignificância
por não possibilitar a conversão da conduta ilícita em lícita, torna possível a
aplicação deste princípio, assegurando ainda ser objeto de questionamento em
outros ramos do direito, portanto ele não exclui a antijuridicidade da conduta e não
existindo crime, não há que se falar em intervenção do direito penal.
“É o princípio da insignificância, que dogmaticamente autoriza excluir do tipo
legal as ofensas mínimas.” (GOMES, 2001, p. 3). Ou seja, ele permite analisar de
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forma mais humana o fato cometido, deixado de lado a forma sistematizada e
robotizada do tipo penal, haja vista que certas descrições na lei a depender do tipo
penal acabam por piorar a situação quando aplicados em fatos de baixa relevância
jurídica.
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Via de regra, entende-se que o valor teto para a aplicação do princípio da
insignificância ou bagatela consiste no salário mínimo vigente na época do fato,
como pode ser explorado na jurisprudência dos tribunais brasileiros, tornando
assim a conduta atípica quando o bem subtraído for inferior a um salário mínimo,
não caracterizando uma relevante afronta ao bem jurídico tutelado. Para tentar
explanar tal situação cita-se um julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Trata-se de tentativa de furto de trinta e duas cartelas de
pilhas. Para que se aplique o princípio da insignificância,
é necessário que se verifiquem dois critérios: o valor de
pequena monta e o seu ínfimo caráter para a vítima. Na
espécie, o valor da resfurtiva ultrapassou o salário mínimo
vigente à época do fato, logo não há que se falar em crime de
bagatela. Quanto ao sursis processual, deve o magistrado
verificar se5o réu está sendo processado, além de observar as
condicionantes dispostas no art. 77 do CP. Assim, o fato de já
ter se submetido a uma anterior suspensão processual não
desestimulou o ora paciente, que voltou a delinqüir, motivo
que inviabiliza uma nova concessão. Para que o condenado
tenha a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva
de direitos, é necessário que preencha os requisitos do art.44
do CP. Logo a Turma denegou a ordem. (HC 53.139-PB, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
31/10/2007)
Vale destacar que entende-se como insignificante, o bem jurídico tutelado
que se considera desprezível, incapaz de causar qualquer dano, prejuízo à vítima ao
qual o bem lesionado pertencia, sendo este princípio muito subjetivo no qual não
existe uma fórmula exata, devendo também levar em consideração a desigualdade
social nele aplicado.
2.3 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL
INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA

ACERCA

DO

PRINCÍPIO

DA

Após ser observado que a excludente de tipicidade na aplicação do princípio
da insignificância é majoritária na doutrina nacional, deve-se considerar que ela não
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pode ser aplicada no plano abstrato, conforme foi apresentado anteriormente, uma
vez que pode trazer uma margem de insegurança jurídica; sendo atinente o fato de
que o legislador também não possui condições de criar todas as ações que
poderiam ser acobertadas por tal princípio.
Com isso, o primeiro julgado a reconhecer o princípio da insignificância é
apresentado no habeas corpus n° 66.869-1/PR, da segunda turma do
Excelentíssimo Supremo Tribunal Federal (STF), no ano de 1988, os ministros
decidiram por votação unânime arquivar uma ação penal em razão de uma pequena
lesão corporal causada na condução de um veículo automotor.
Posteriormente a isso, o acordão proferindo habeas corpus n° 84.2412-0/SP,
também pela mesma turma, no ano de 2004, estabeleceu critérios para o
reconhecimento da aplicação do princípio estudado, servindo tal decisão como
base para posteriores não somente do STF, mas dos demais tribunais. Na decisão,
a segunda turma do Supremo Tribunal Federal asseverou:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO
DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO
IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS
DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00
(EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE
EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE
DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O
princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou640
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se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal
reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO
PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema
jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que
a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
somente se justificam quando estritamente necessárias à
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens
jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles
casos em que os valores penalmente tutelados se exponham
a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa
lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em
lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente,
por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
(STF, HC - 84.2412-0/SP, 2º Turma, Relat. Ministro CELSSO
5
MELO, julgamento 19/10/2004).
Ao se falar da aplicação do dispositivo no âmbito jurisprudencial, pode-se
afirmar que o mesmo é amplamente aceito pelos juristas brasileiros. Tal princípio
está de encontro ao princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado no âmbito penal; tendo o escopo de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinado o caráter material. (TOLEDO, 2002, p. 131).
Destarte, o STF entende que tal princípio possui a faculdade de excluir ou
distanciar a tipicidade penal, valendo-se dos critérios da; mínima ofensividade da

conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Nesse sentido, quando cumulativamente analisados, estabeleceram aos
juristas uma base sem esgotar outros elementos de análise do caso concreto,
conforme a ação e do resultado da conduta.
Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça adotou em seus julgados um valor
monetário especifico, com o escopo de dar carga valorativa mínima para a aplicação
de tal princípio, o STJ entende que o valor do salário-mínimo vigente à época dos
fatos, serve de base para aferição do caráter insignificante a lesão do bem jurídico,
concordante a isso o acórdão a seguir:
641

Boletim Conteúdo Jurídico n. 934 de 30/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. (1) PRINCÍPIO
DA INSIGGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BEM AVALIADO EM
MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. (2)
SURSIS PROCESSUAL AUSÊNCIA DE PROPOSTA. RÉU JÁ
BENEFICIADO
ANTERIORMENTE
PELA
SUSPENSÃO.
CONSTRANGIMENTO. INEXISTÊNCIA. (3) SUBSTITUIÇÃO DE
PENA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DESFAVORÁVEIS.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Para que se aplique o princípio
da insignificância é necessário que se atenda a critério dual:
valor de pequena monta e seu caráter ínfimo para a vítima. Na
hipótese, o valor da res ultrapassou o do salário mínimo
vigente à época, não sendo possível, pois, falar-se em crime
de bagatela. 2. Para a concessão do sursis processual, deve o
magistrado verificar se o réu está sendo processado, bem
como atentar para as condicionantes prevista no art. 77 do
Código Penal, a fim de verificar se a medida despenalizadora
será adequada para o caso concreto. 3. Para que faça jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, deve o condenado preencher os requisitos todos do
art. 44 do Código Penal. 4. Ordem denegada. (STJ –
HC53139/PB 2006/0014280-3, Relator: Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Data de Julgamento 31/10/2007, T6 – Sexta
Turma, Data de Publicação: DJe 26/11/2007).
Isso posto, pode-se concluir que a jurisprudência brasileira, aceita a aplicação
do princípio da insignificância, quando por ele é desprovido a tipicidade material
do fato, sendo preenchido os requisitos necessários.
3. PAPEL DO DELEGADO DE POLÍCIA NA ÁREA JURÍDICA
Considerando que o trabalho em tela possui como escopo o exame da
possibilidade da aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia,
é inevitável que o presente estudo aborde a Polícia Judiciária, para tanto, optou-se
em dividir esse capítulo em três subcapítulos. Sendo o primeiro acerca da história
inicial de tal instituição no Brasil. O segunda já explana uma das atribuições
exclusivamente exercida pelo delegado de polícia. Por fim, será abordada a função
precípuo do Delegado de polícia, que abre discursão para o estudo apresentado.
3.1 HISTÓRIA DA POLÍCIA JUDICIARIA NO BRASIL
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Conforme o dicionário online de português; a palavra polícia vem do
latim politia, procedente do grego politeia, que originalmente significava
organização política, sistema de governo. É um corpo de funcionários incumbidos
de fazer respeitar regras e de reprimir o crime. Dessa maneira, a polícia é um
mecanismo de direito público que possui como escopo a garantia da paz, bem
como a segurança pública e individual.
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A função policial é descrita desde os tempos dos egípcios e hebreus. Menés,
um dos primeiros faraós, definia a polícia como o principal e maior bem do povo.
Promulgou uma espécie de código para uso de seus súditos e dos magistrados sob
sua observação e mandou fazer o recenseamento, exigindo que cada cidadão
procurasse o magistrado de sua circunscrição e lhe declarasse o nome, profissão e
a fonte de sua subsistência, caso ficasse comprovado que alguém vivia de mau
comércio, que fosse punido de morte, (VIEIRA, 1965, p. 2).
Na Grécia, o intendente de polícia era o responsável pela ordem pública,
assim como das leis policiais. Cada bairro, em seu nome, possuía um defensor de
leis, nomeado pelos magistrados e auxiliados pelos curadores que conduziam os
ébrios às suas residências, (ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL, 1996, p. 220).
5

Em Roma, a organização policial, a princípio, era exercida por qualquer
membro de seu povo e sem formalidades. Somente a partir do reinado de Augusto
César a polícia passou a ser baseada em princípios mais sólidos com atribuições
preventivas e repressivas, (VIEIRA, 1965, p. 3/4).
Na lição de Luigi Ferrajoli:
Na lógica do Estado de direito, as funções de polícia deveriam
ser limitadas a apenas três atividades: a atividade
investigativa, com respeito aos crimes e aos ilícitos
administrativos, a atividade de prevenção de uns ou de
outros, e aquelas executivas e auxiliares da jurisdição e da
administração. Nenhuma destas atividades deveria comportar
o exercício de poderes autônomos sobre as liberdades civis e
sobre os outros direitos fundamentais. As diversas atribuições,
por fim, deveriam estar destinadas a corpos de polícia
separáveis entre eles e organizados de forma independente
não apenas funcional, mas, também, hierárquica e
administrativamente dos diversos poderes aos quais auxiliam.
Em particular, a polícia judiciária, destinada, à investigação
dos crimes e a execução dos provimentos jurisdicionais,
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deveria ser separada rigidamente dos outros corpos de polícia
e dotada, em relação ao Executivo, das mesmas garantias de
independência que são asseguradas ao Poder Judiciário do
qual deveria, exclusivamente, depender, (FERRAJOLI, 2002 p.
617).
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Faustin Hélie, assim define a polícia:
A polícia judiciária é o olho da justiça; é preciso que seu olhar
se estenda por toda a parte, que seus, meios de atividade,
como uma vasta rede, cubram o território, a fim de que, como
a sentinela, possa dar o alarma e advertir o juiz; é preciso que
seus agentes, sempre prontos aos primeiros ruídos, recolham
os primeiros indícios dos fatos puníveis, possam transportarse, visitar os lugares, descobrir os vestígios, designar as
testemunhas e transmitir à autoridade competente todos os
esclarecimentos que possam servir de elementos para a
instrução ou formação da culpa; ela edifica um processo
preparatório do processo judiciário; e, por isso, muitas vezes
é preciso que, esperando a intervenção do juiz, ela possa
tomar as medidas provisórias que exigirem algumas das
garantias judiciárias: que a legitimidade, a competência, as
habilitações e as atribuições de seus agentes sejam definidas;
que seus atos sejam autorizados e praticados com as
formalidades prescritas pela lei; que, enfim. Os efeitos destes
atos e sua influência sobre as decisões da justiça sejam
medidos segundo a natureza dos fatos e a autoridade de que
são investidos os agentes, (HÉLIE, 1959, p. 250/251).
Já no Brasil, os primeiros indícios de polícia foram herdados de Portugal,
como se vê em Valter Santin, no trecho que discorre sobre as Ordenações do Reino:
Por ocasião do descobrimento do Brasil (1500), vigoravam em
Portugal as Ordenações Afonsinas, de 1446 ou 1447,
substituídas pelas Ordenações Manuelinas, de 1521, e
Ordenações Filipinas de 1603, que foram superadas pelas
legislações imperiais (Código Criminal e Código de Processo
Penal Imperial) e republicanas, finalmente pelo Código Civil
de 1916, (SANTIN, 2007, p. 27)
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Nas Ordenações Afonsinas, já existia o inquérito propriamente dito.
Iniciava-se de ofício e sem a participação do acusado. A função de polícia judiciária
era exercida por juízes, auxiliados por meirinhos, (SANTIN, 2007, p. 27).
Logo em seguida no ano de 1521, vieram as Ordenações Manoelinas,
continha seu poder exercida pelo Rei de Portugal, mas eram os governantes que
possuíam o Poder de Polícia, de acusação e julgamento, conforme o sistema
inquisitório vigente, (GUIMARÃES, 2006, p. 24).
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Apesar da proclamação da Independência em 1822, eram os juízes de paz
que exerciam o Poder de Polícia, possuindo assim uma função mista por parte da
magistratura. Em 3 de dezembro de 1841, Dom Pedro II promulgou a Lei n° 261,
estabeleceu a competência de forma isolada dos Juízes Municipais, Promotores
públicos, Juízes de Direitos e Jurados, entre outros, (GUIMARÃES, 2006, p. 26-29).
Ainda segundo o que relata Guimarães (2006, p. 28-29), com a queda do
império e a promulgação da Constituição Republicana de 1891, a administração dos
Estados-membros passou a ser feita por eles mesmos, que ganharam autonomia.
Em 1902 foi reformulada a Polícia, criando-se a Polícia Civil e a Polícia Militar.
5

Com isso e a evolução da norma jurídica, a Constituição Federal de 1988
(vigente no país atualmente) prevê em seu art. 144, § 1º, IV e § 4º, sobre as
disposições da polícia Federal e Civis dos Estados.
Art. 144 [...].
§1º - A Polícia federal, instituída por lei como órgão
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se a:
[...].
IV – exercer com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária
da União.
§4º - Às Polícias civis, dirigidas por delegados de Polícia de
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
Com isso, pode-se concluir que tanto a Polícia Federal como Civil possuem
competência investigativa afim de apurar de maneira exata a autoria, as suas causas
e consequências do delito, visando assim constatar a materialidade delitiva e os
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indícios suficientes da autoria do crime, tudo como forma de subsidiar a propositura
da ação penal pelo Representante do Ministério Público. Para tanto, é seguro
afirmar que a polícia judiciária possui como escopo a função essencial do Estado
para equilibrar os círculos sociais, fazendo-se valer do seu poder de polícia para
reprimir atividades individuais e prejudicais a sociedade, a fim de garantir o
benefício coletivo e o interesse público, possuindo como base a lei e os princípios
gerais do Direito.
3.2 PRESIDENCIA DO INQUÉRITO POLICIAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA
Neste subcapítulo falaremos sobre o instituto do Inquérito Policial, dando
assim sua definição e conceito, além de falar sua importância para a persecução
penal, o doutrinador Fernando Capez define inquérito policial; “conjunto de
diligências realizadas pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal
e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo (CPP,
art. 4º)”, (CAPEZ, 2016, p.148).
Em suas palavras ele também afirma que, trata-se de procedimento
persecutório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial, e que
tem como destinatários imediatos o Ministério Público, titular exclusivo da ação
penal pública (CF, art. 129, I), e o ofendido, titular da ação penal privada (CPP, art.
30); como destinatário mediato.
Já é de conhecimento comum no meio jurídico que a presidência do
inquérito policial é feita pelo delegado de polícia de carreira, devido a outorga
disposta na Constituição Federal de 1988 em seu art. 144, §§ 1º e 4º, com isso o
inquérito policial tem por finalidade a apuração de fato que configure infração
penal e a respectiva autoria para servir de base à ação penal ou às providências
cautelares. Destarte, a lei 12.830 em seu art. 2° fala que, cabe ao delegado de polícia
na qualidade de autoridade policial as conduções das investigações criminais por
meio do inquérito policial, com o objetivo de apurar circunstancias de materialidade
e autoria das infrações penais.
Nas palavras de Nestor Távora em seu livro “Curso de Direito Processual
Penal”, ele traz o conceito de que o inquérito policial trata-se de um procedimento
administrativo preliminar, e que se distingue do processo, pois o inquérito é um ato
discricionário, já que o delegado possui autonomia para conduzir da melhor forma
o inquérito, conforme seu entendimento, fazendo juízo de conveniência e
oportunidade quanto a relevância do que lhe for solicitado, sendo vedado ao
mesmo a desobrigação da realização do corpo de delito, (TÁVORA, 2013, p.103).
No entanto, do poder discricionário exercido pelo delegado e de não existir
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hierarquia entre o Delegado de Polícia e Juízes e Promotores, caso essas
autoridades façam requisições no inquérito, o Delegado estará obrigado a atender,
conforme o disposto do art. 13, II do CPP:
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
[...].
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II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo
Ministério Público;
Apesar da autonomia mencionada anteriormente, cabe ressaltar que o
Delegado de Polícia não possui competência para arquivar o inquérito conforme
Art. 17 do CPP. Além disso a Súmula 524 do STF, determina que para ocorrer o
desarquivamento é preciso de novas provas.
Art. 17 do CPP. A autoridade policial não poderá mandar
arquivar autos de inquérito.
[...]
5

SÚMULA 524 do STF. Arquivado o inquérito policial, por
despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não
pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.
Já o art. 9° do CPP fala; todas as peças do inquérito serão reduzidas a escrito
datilografada e com rubrica pela Autoridade Policial. O inquérito não se trata de um
procedimento dotado de publicidade como no processo em geral, conforme
disposto no art. 20 do CPP, dado que é essencialmente sigiloso, pois é de
fundamental importância o sigilo para o êxito das investigações e preservação da
figura do indiciado, evitando assim o desgaste da pessoa presumidamente
inocente. Ele também é dotado de oficialidade, já que é presidido pelo Delegado
de Polícia, considerado um autoridade do poder Estatal além de ser oficioso, uma
vez que a mesma autoridade deve atuar de ofício, instaurando o inquérito e
apurando os fatos quando houver “FUMUS COMMISSI DELICTI”, (TÁVORA; 2016, p.
288).
Outra característica de suma importância consiste na indisponibilidade do
inquérito policial, vez que o delegado não possui o condão de dispor da persecução
penal, sendo dotado de ordem pública, quando a ação penal tipificado pelo
delegado for de ação penal pública incondicionada de representação. É um
procedimento inquisitivo, vez que os atos ficam concentrados nas mãos de uma
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única autoridade pública e não há espaço para o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Vele ressaltar que, conforme HC 156.333/ES, 5ª T, STJ, o juiz não
deverá se valer exclusivamente do inquérito para a decisão condenatória.
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CONDENAÇÃO QUANTO AO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA: “I. Esta Corte
Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser
inadmissível a prolação de decreto condenatório
exclusivamente com base em notícias colhidas durante
investigações preliminares, que não tenham sido submetidas
ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do
contraditório e da ampla defesa. II. Vige em nosso
ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o
magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou
recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há
proibição expressa de fundamentação exclusiva nos
elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código
de Processo Penal. III. Ordem concedida, nos termos do voto
do Relator” (STJ, HC 156.333/ES, 5ª T., rel. Min. Gilson Dipp,
DJe, 15 abr. 2011).
O inquérito policial é dispensável, ou seja, não é exigido sua obrigatoriedade
para que se perfaça a ação penal por seu legítimo titular, quando ele possui os
indícios de autoria e prova da materialidade.
Por último vale ressaltar o disposto no art. 10 do CPP:
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do
dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
Com isso, conclui-se que o inquérito é temporário, não podendo durar por
prazo indeterminado, mesmo com o réu solto. Vale ressaltar também que no caso
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do réu solto o prazo poderá ser prorrogado por uma única vez por igual período e
no caso do réu preso o prazo se torna improrrogável.
3.3 O PAPEL DO DELEGADO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF)
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O dicionário Aurélio Online define o termo flagrante como: “Que se viu ou
se registrou no momento exato de seu desenvolvimento; Que não se consegue
negar nem contestar; incontestável”. Ademais, “flagrante é, portanto, o que está a
queimar, e em sentido figurado, o que está a acontecer”, (TORNAGHI, 1990, p. 48).
Já quando nos referimos a prisão em flagrante, o art. 301 e 302 do CPP
dispõem:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais
e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
Desse dispositivo pode ser extraído que qualquer do povo poderá prender
em flagrante quem quer que seja encontrado cometendo o fato no qual a conduta
seja tipificada como crime, já a autoridade Policial deverá prender tal agente, não
5 a necessária investigação, com o objetivo de
podendo ela deixar de conduzir
encontrar indícios de autoria e prova de materialidade, sendo tal mecanismo feito
durante a fase administrativa do inquérito policial.
Segundo Capez, a prisão em flagrante trata-se de “medida restritiva da
liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independente
de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo
após ter cometido, um crime ou uma contravenção”, (CAPEZ, 2016, p. 352).
O código de processo penal traz em seu art. 302 os requisitos para a
aplicação do flagrante.
Art. 302. 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;
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IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da
infração.
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Contudo há de se falar do flagrante preparado. Este ocorre no momento em
que a autoridade policial induz ou instiga o agente a praticar o delito, a fim de
prender o infrator em flagrante delito, tal conduta não irá considerar a infração
penal como crime, conforme a súmula 145 do STF:
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia
torna impossível a sua consumação.
Consoante a isso, não deve-se confundir flagrante preparado com flagrante
esperado, uma vez que tal disposto refere-se ao fato de que a Autoridade Policial
já sabe da prática do delito e apenas aguarda sua consumação, para que assim
efetue a prisão, (TÁVORA, 2013, p. 565).
A prisão em flagrante conta com quatro momentos diferentes, dos quais são:
a captura do agente; sua condução coercitiva até a presença da autoridade policial;
a lavratura do auto de prisão em flagrante e o reconhecimento do cárcere.
Conforme dispõe o Art. 304 do CPP:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente,
ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura,
entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do
preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o
acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a
imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas
respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.
Em até 24 horas após a realização da prisão em flagrante a autoridade policial
deverá comunicar a mesma ao juiz competente, conforme art. 306, § 1°, já no §2°
do mesmo artigo dispõem que “no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante
recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome
do condutor e os das testemunhas.
Com isso o Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante possui três opção
cabíveis que deverá tomar fundamentadamente, sendo elas: o relaxamento da
prisão, no caso da mesma ser ilegal; ou converter a prisão em flagrante para
preventiva, quando presente alguns requisitos presente no código penal, e ao
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mesmo tempo revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou por último requisito, conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança; devendo também o juiz verificar se o agente praticou o fato amparado
nas excludentes de ilicitude, podendo o juiz de maneira fundamentada conceder
liberdade provisória; conforme disposto no art. 310 do CPP:
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Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz
deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando
presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código,
e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com
5
fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

ou

sem

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em
flagrante, que o agente praticou o fato nas condições
constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os
atos processuais, sob pena de revogação. (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
Além disso, no Curso de Processo penal de Fernando Capez, é afirmado que
o auto de prisão em flagrante possui alguns requisitos necessários para que seja
lavrado, existindo assim casos em que não será necessário sua aplicação, sendo uma
delas:
O auto somente não será lavrado se o fato for
manifestamente atípico, insignificante ou se estiver presente,
com clarividência, uma das hipóteses de causa de exclusão da
antijuridicidade, devendo-se atentar que, nessa fase, vigora o
princípio do in dubio pro societate, não podendo o delegado
de polícia embrenhar-se em questões doutrinárias de alta
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indagação, sob pena de antecipar indevidamente a fase
judicial de apreciação de provas; permanecendo dúvida ou
diante de fatos aparentemente criminosos, deverá ser
formalizada a prisão em flagrante (CAPEZ, 2016, p. 358).
Logo, nesse capítulo foi observado a real importância do delegado de polícia
da fase administrativa do inquérito policial, sendo observado os requisitos,
obrigatoriedades e possibilidades discricionárias por parte do delegado para a
melhor condução de tal dispositivo.
4. O ENTENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO
DELEGADO DE POLÍCIA
Após o estudo até agora apresentado, é visível a possibilidade do Delegado
de Polícia aplicar o princípio da insignificância ou bagatela em determinados casos
concretos. Com isso, neste capítulo será apresentado a discricionariedade do
Delegado de Polícia na possibilidade da aplicação do princípio da insignificância,
além de possíveis benefícios com tal medida.
4.1 DA DISCRICIONARIDADE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
É fato que via de regra o primeiro operador do direito a ter contato com o
crime e seus supostos suspeitos é a autoridade policial, possuindo tal autoridade o
condão de decidir dentro dos limites da lei, sobre a oportunidade ou não da
autuação do suposto suspeito em flagrante delito.
Vale lembrar que o Delegado não possui competência para arquivar o
inquérito policial, sendo necessário que o Ministério Público requeira e o Juiz
decida; no entanto, não devemos confundir com o boletim de ocorrência, que pode
ser arquivado em algumas hipóteses.
Apesar do Delegado não poder possuir o dispositivo para arquivar o
inquérito policial, ele possui a discricionariedade para não instaurar o mesmo, desde
que sua decisão esteja devidamente fundamentado, conforme disposto no
enunciado n° 10 do 1° Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro:
Enunciado nº 10: O Delegado de Polícia pode, mediante
decisão fundamentada, deixar de lavrar o auto de prisão em
flagrante, justificando o afastamento da tipicidade material
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com base no princípio da insignificância, sem prejuízo de
eventual controle externo.
Nesse sentido, Salles Júnior ensina:
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Voltando à comunicação do crime diretamente ao Delegado
de Polícia, temos que às vezes, apesar da lavratura do Boletim
de Ocorrência ou do recebimento da comunicação escrita, o
inquérito não é instaurado, por entender a autoridade policial
que o fato não é criminoso, que a autoria é incerta ou por
qualquer outro motivo (CPP, art. 5º., § 2º.). (SALLES JÚNIOR,
1989, p 12).
Ainda nesse sentido Capez fala, “faltando justa causa, a autoridade policial
pode (aliás, deve) deixar de instaurar o inquérito”, (CAPEZ, 2012 p. 145). Logo, nesse
sentido pode-se observar que o Delegado de Polícia possui margem para
discricionariedade, desde que não frustre o que a lei manda. Além do mas a
recomendação n° 18, de 25 de Novembro de 1998, da Delegacia Geral do Estado
de São Paulo (DGP), foi de suma importância para a regulamentação legal das
atividades polícias, pois dá a5 possibilidade da aplicação do princípio da
insignificância pela autoridade policial conforme os dispositivos citados:

Artigo 2º - A Autoridade Policial não instaurará inquérito
quando os fatos levados à sua consideração
configurarem, manifestamente, qualquer ilícito penal.

não

Parágrafo 1º - Igual procedimento adotará, em face de
qualquer hipótese determinante de falta de justa causa para
a deflagração da investigação criminal, devendo, em ato
fundamentado, indicar as razões jurídicas e fáticas de seu
convencimento.

Parágrafo 2º - Quando a notícia do suposto ilícito penal
chegar ao conhecimento da Autoridade Policial por meio de
requerimento (art 5º, II, Código de Processo Penal), esta, em
despacho motivado, não conhecerá do pedido, se ausente
descrição razoável da conduta a ensejar classificação em
alguma infração penal ou indicação de elementos mínimos de
informação e de prova que possibilitem o desenvolvimento
da investigação.
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Parágrafo 3º - Ao conhecer do requerimento, a Autoridade
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Policial procederá na forma do disposto nos arts 1º ou 2º,
“caput” e parágrafo 1º, no que couber.
Artigo 3º - O boletim de ocorrência que, consoante o disposto
no artigo 2º dessa portaria, não viabilizar instauração de
inquérito, será arquivado mediante despacho fundamentado
da Autoridade Policial e, em seguida, registrado em livro
próprio.

Parágrafo 1º - No livro mencionado no “caput” deste artigo,
será lançado o número do boletim de ocorrência, a data e
demais informações concernentes ao seu registro na unidade,
natureza e correspondente tipificação penal, a qualificação
das partes envolvidas, os objetos apreendidos e suas
consequentes destinações, o resumo dos fatos tratados, os
exames requisitados e os principais dados acerca dos laudos
respectivos (número, data, conclusão), o teor do despacho de
arquivamento e, finalmente, a assinatura da Autoridade
Policial.

Parágrafo 2º - Na via original dos boletins em tela a
Autoridade Policial lançará a determinação de arquivamento,
datando-a e firmando-a, coligindo, em seguida, em pasta
adequada, essa e as demais vias do registro, laudos, autos
lavrados, documentos e demais peças que lhe digam respeito,
organizando-a em ordem sequencial e cronológica do
registro.
Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segue o sentido
de que não basta que haja em um primeiro momento a conduta descrita no tipo
penal para que seja considerada crime, sendo necessário uma relevante lesão ao
bem jurídico tutelado; STJ, RHC 42.454, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 01/04/2014:
A ausência de tipicidade penal acarreta a inexistência de
crime, ocasionando a impossibilidade de recebimento da
peça acusatória. No caso em comento, há de se perquirir a
existência de justa causa para fins de continuidade das
investigações policiais.
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Com isso, não há que se falar em instauração de inquérito policial, quando
se tratar de fato insignificante. Nesse sentido tanto o STF como o STJ têm trancado
inquéritos policiais instaurados sem justa causa, para investigar fato formal ou
materialmente sem tipicidade, conforme dispostos no HC 218.234 de 13/03/2012
do STF e HC 42.454 de 01/04/2014 do STJ.
4.2 DA EFICÁCIA JURÍDICA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
PELO DELEGADO DE POLÍCIA
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Segundo Capez, a intervenção mínima é subsidiária do princípio da
fragmentariedade, ou seja, não basta que a conduta do agente preencha a conduta
tipificada como criminosa, sendo necessário que a ofensa seja penalmente
relevante ao bem jurídico tutelado. Capez afirma também que: “Se existe um
recurso mais suave em condições de solucionar plenamente o conflito, torna-se
abusivo e desnecessário aplicar outro mais traumático”, (STF, HC 218.234, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJ 13/03/2012)
Não custa lembrar que o Delegado é a primeira barreira para impedir o
desgaste desnecessário do judiciário, já que ele poderá solucionar em fase inicial
questões insignificantes, nesse5 sentido ele dará uma maior possibilidade de
economia de recursos públicos além de possibilitar o desafogamento de processos
que realmente tem relevância jurídica, dessa forma não só beneficia Juízes como
também a população em geral, além do Ministério Público. Com esse pensamento
pode-se dizer que; não é interessante reafirmar qualquer lugar de autoridade, ao
invés disso, o interessante é obstaculizar a irracionalidade e para isso, os delegados
devem ser a primeira barreira.
É importante frisar que as atividades policiais são inspecionadas
constantemente por suas corregedorias, além de forma inopinada pelo Ministério
Público. Sendo assim, as decisões tomadas por autoridades Policiais no sentido de
aplicação do princípio da insignificância ainda poderão ser reavaliadas e se
necessário avocadas pela autoridade Inspetora, sendo possível logo em seguida a
instauração do inquérito policial, conforme disposto no art. 5°, II, § 2º, do Código
de Processo Penal.
4.3 DA SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA PELO
DELEGADO DE POLÍCIA
Não existe posicionamento consolidado na jurisprudência brasileira no
sentido de coibir o Delegado de Polícia de reconhecer o princípio da insignificância,
impedindo-o de analisar a tipicidade material do fato praticado pelo potencial
suspeito, além de determinar a lavratura da prisão em flagrante.
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Nessa linha, a Lei 12.830 de 2013, em seu art. 2°, ratificou a natureza jurídica
da função do Delegado de polícia como essencialmente jurídica. Nesse prisma
entende-se que o legislador quis dar mais autonomia ao Delegado de Polícia, afim
de possibilitar uma análise e classificação técnico-jurídica no início da persecução
penal, afim de agiliza-la ou sana-la já no seu início.
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Nesse sentido, Francisco Sannini Neto (2007) diz:
Considerando que o Delegado de Polícia possui uma
formação essencialmente jurídica, devendo ser bacharel em
Direito, sendo submetido a concursos públicos extremamente
rígidos, assim como Juízes, Promotores, Defensores Públicos
etc., é dever da Autoridade de Polícia Judiciária analisar o fato
criminoso sob todos os aspectos jurídicos. Mais do que isso,
na condução da investigação, que objetiva a perfeita
elucidação dos fatos, o Delegado de Polícia pode coordenar
as diligências de maneira discricionária, de acordo com a
necessidade para a formação do seu convencimento sobre o
caso. No mesmo sentido e reforçando o exposto nesse ponto,
lembramos que a Constituição do Estado de São Paulo
garante em seu artigo 140, §3°, que aos Delegados de Polícia
é assegurada independência funcional pela livre convicção
nos atos de polícia judiciária.
Isso não significa, todavia, que a Autoridade Policial possa se
eximir de atender uma requisição feita pelo Ministério
Público. Muito pelo contrário. Como titular da ação penal, o
Ministério Público pode requisitar diligências que sejam
imprescindíveis para o exercício desse mister. O Delegado de
Polícia, por sua vez, deve acatá-las não por subordinação ao
Ministério Público, mas por respeito ao princípio da
legalidade, que deve pautar toda a investigação criminal.
Assim como exposto acima no caput do art. 2º da Lei 12.830/13, dispõe que
as funções do Delegado de Polícia são de natureza jurídica, o § 6º traz que:
O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por
ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato,
que deverá indicar a autoria, materialidade e suas
circunstâncias.
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Com isso, pode-se afirmar que há o reconhecimento pleno da habilidade do
Delegado de Polícia na análise técnico-jurídica para indiciar alguém, podendo assim
se valer da aplicação do princípio da insignificância, desde que seja preenchido
todos os requisitos já falado anteriormente para sua aplicação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao final do presente trabalho, pode-se notar que todos os objetivos
apresentados foram alcançados. Haja vista que, de início foi explanado o conceito
histórico e jurídico sobre o princípio da insignificância ou da bagatela, sendo
abordado a causa de sua origem, além da sua evolução histórica. Ademais foi
apresentado as teorias do referido princípio, bem como a adotada pelo
ordenamento brasileiro.
Exposto isso, estudou-se a história da Polícia Judiciária além do papel do
Delegado na área jurídica, sendo exposto seu papel na presidência do inquérito
policial e no auto de prisão em flagrante.
Ao final ficou evidente que o Legislador Brasileiro ampliou a
responsabilidade do Delegado de Polícia, uma vez que por intermédio da Lei 12.830
5
de 2013, em seu art. 2°, ratificou a natureza jurídica da função do Delegado de
polícia como essencialmente jurídica. Com isso pode-se afirmar que o Delegado de
Polícia de Carreira, nomeado mediante concurso público, possui a capacidade
técnico jurídica para aplicar o princípio da insignificância em casos de menor
complexidade.
Isso posto, deve-se lembrar que a sociedade como um todo só tem a ganhar,
visto que, o Delegado de Polícia por ser o primeiro representante do Estado a ter
acesso ao fato dito como criminoso, poderá filtrar caso em que fique evidente
conforme dispões a jurisprudência de crimes insignificantes, causando assim uma
maior economia aos cofres públicos, além de proporcionar agilidade processual nos
que realmente necessitam de atenção especial, logo, pode-se dizer que todos tem
a ganhar ao dar mais essa designação ao Delegado de Polícia, pois não possui
norma que vede tal conduta.
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