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O instituto da revisão criminal é relevante mecanismo para o
desfazimento de injustiças, como decisões judiciais proferidas ao arrepio da lei ou
das provas, produzidas e novas. Este não se confunde com os recursos dentro do
processo, no curso da ação penal, pois é manejado após encerrado o processo,
sendo, nesta linha, ação autônoma com rito próprio.
Não é, pois, mecanismo para simples insurgência da sentença proferida,
pois contra esta cabe, dentre outros recursos possíveis, apelação. Transcorrido o
processo e transitado em julgado, não cabe a parte manejar revisão apenas para
5
rediscutir o que fora decidido.
A revisão assemelha-se, mutatis mutandis, a ação rescisória do processo
civil. Visa, em síntese, desconstituir a coisa julgada, total ou parcialmente. Encontra
guarida legal no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal - CPP.
Lá, no art. 621 do CPP, consta as hipóteses em que é a revisão pode ser
proposta: “a revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença
condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena”.
Depreende-se que são hipóteses taxativas e voltadas para rever decisões
por demais injustas, como sentença contrária ao texto expresso de lei ou baseada
em provas falsas. A macula desta decisão é tão grave, se existente, que admite a
revisão “em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após” (art. 622 do CPP).
Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal – STF, na Revisão Criminal nº
5475/AM, de Relatoria do Ministro Edson Fachin (Informativo STF nº 958), por
maioria, não conheceu da ação de revisão pois o condenado buscava reapreciar o
julgado fora das hipóteses legalmente admitidas. Assentou-se que o condenado
9
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“não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição do título penal
condenatório fora da destinação legal do meio de impugnação”.
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Isso porque, entendeu o Ministro Relator, que “é ônus processual do
requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a
situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como
ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento,
como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal”.
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, também já firmou
entendimento
de
que
“a revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afas
tadas por ocasião da condenação definitiva”[1].
De igual modo, da mesma forma que não é simples recurso, também
não é caminho adequado para reabrir a fase instrutória em processo já transitado
em julgado, visto que não pode se fundar “no arrolamento de novas testemunhas,
tampouco na reinquirição daquelas já ouvidas no processo de condenação”[2].
De fato, não pode o condenado prosseguir na revisão como se estivesse
recorrendo ordinariamente do que foi decidido ou, ainda, buscar reabrir a fase
instrutória. É necessário ater-se a verificação se há maculas no decidido que
demandem atuação judicial excepcional para desconstituir a coisa julgada, dentro
das situações em que o CPP permite a revisão criminal.
Houve decisão transitada em julgado sem fundamento jurídico? As
provas produzidas são falsas? Existem novas provas que autorizem alterar a
dosimetria penal? Então, cabe revisão criminal. Do contrário, é mera insatisfação
com a decisão judicial transitada em julgada, sendo incabível, só por isso, a ação de
revisão criminal.
Em suma, pode-se concluir que a revisão criminal é ação excepcional, e
não recurso ou simples petição no curso da persecução penal, a ser movida nas
estritas hipóteses legais, esculpidas no art. 621 do CPP, com o intuito de rever
decisão judicial transitada em julgado com equivoco grave suficiente que demande
nova reavaliação do que fora decidido.
[1] STJ. REsp 866250/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19/03/2009.
[2] STJ. AgRg no AREsp 859395/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 10/05/2016.
10
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UMA VISÃO SOBRE AS UNIÕES CONCOMITANTES E O RECONHECIMENTO
DOS DIREITOS INERENTES A(O) AMANTE À LUZ DO DIREITO DE FAMÍLIA E
DOS PRINCÍPIOS BASILARES CONSTITUCIONAIS
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Resumo: As discussões acerca do reconhecimento das uniões concomitantes estão
constantemente sendo levadas aos órgãos jurisdicionais. As concubinas, com a
facilidade do acesso a justiça, cada vez mais ingressam com ações no Poder
5
Judiciário para assegurar seus direitos
construídos conjuntamente com o cônjuge
infiel na relação paralela ao casamento. Por sua vez, a doutrina ainda tem um olhar
conservador sobre o assunto, contudo, há doutrinadores que defendem a existência
de tais direitos, assim como, diversos Tribunais pelo País também divergem em suas
decisões sobre o reconhecimento dessa espécie familiar.
Palavras-chave: Família paralela, união concomitante, reconhecimento das uniões
concomitantes, Direito de Família, Direito das Sucessões.
Abstract: The discussion about the recognition of concurrent connections is being
constantly before the courts. The concubines, with the ease of access to justice,
increasingly join with stocks in the Judiciary to ensure their rights jointly constructed
with the unfaithful spouse in parallel relationship to marriage. The doctrine still has
a conservative look at the subject, but there are already scholars who defend the
existence of rights, as well as the various courts throughout the country also differ
in their decisions on the recognition of familiar species. Keywords: Family parallel,
concurrent marriage, recognition of concurrent connections, Family Law, Law of
Succession.
Sumário: Introdução p.2; 1- As mudanças decorrentes da história acerca da
Constituição das Famílias p.3; 2- A doutrina e o conceito de família p.5; 3- Os
princípios do Direito de Família correlacionando com as Famílias Paralelas p.6; 3.111
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Da dignidade da pessoa humana p.6; 3.2- Da Liberdade da Constituição Familiar
p.7; 3.3- Da Igualdade p.7; 3.4- Demais princípios aplicáveis p.8; 4- As espécies do
Direito de Família p.8; 4.1- As famílias previstas na Constituição de 1988 p.9; 4.1.1Por casamento p.9; 4.1.2 Por União Estável p.9; 4.1.3 A monoparental p.10; 4.2Amplitude dos modelos de família pela doutrina p.10; 4.2.1 As famílias paralelas
objeto de estudo p.10; 4.2.2 A família homoafetiva desbancando o conservadorismo
e o catolicismo p.11; 4.2.3 Outros modelos de família p.12; 5- A questão da
monogamia e do poliamorismo p.12; 6- A (in)constitucionalidade das famílias
paralelas com base nas decisões dos diversos tribunais do País p.12; 7Considerações Finais p.16; Referências p.18.
Introdução
Esta contribuição visa assegurar a parte mais fraca da relação e resguardar os
direitos que, de boa-fé, foram construídos na constância do casamento com o seu
próprio suor. Visa também evitar o enriquecimento ilícito do verdadeiro cônjuge,
que teria o direito assegurando, conforme extrai-se da legislação vigente, sendo
uma forma de sanção por ter a(o) amante tido relações com a infidelidade do(a)
companheiro(a). Compreender a existência dessas uniões, identificando seus
pressupostos e os princípios cabíveis a essa espécie de família, como as
consequências que ocorrem pela falta do reconhecimento jurídico inerente as
partes dessa nova estirpe de vínculo familiar, é importante para o reconhecimento
dos direitos da(o) concubina(o).
Com isso, será traçado um breve histórico a respeito da constituição da família,
desde o estado selvagem, como compreende Engels, até os modelos dos dias
atuais. A partir daí analisaremos o conceito atual e as espécies de Família na visão
de doutrinadores, demonstrado aquelas previstas no texto Constitucional e as que
não estão contidas no texto, mas que não podemos negar a existência.
Analisaremos os princípios expressos na Constituição, dando destaque ao da
liberdade, o da dignidade humana e da igualdade. Para a partir disso, traçar a (in)
constitucionalidade das famílias paralelas acerca das decisões dos Tribunais e o seu
reconhecimento.
A escolha do referido tema se deu a partir de algumas indagações acerca do
reconhecimento dos direitos da(o) concubina(o) como: Depois do momento em
que a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço
do afeto e do amor, como também o da existência do poliamorismo, modificando
o conceito de família, por que não reconhecer a existência e os direitos das relações
advindas em concomitância com o casamento? Com a dissolução da sociedade
12
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familiar ou com o falecimento do cônjuge infiel, seria justo negar a existência dos
direitos inerentes a(o) concubina(o), sendo que a(o) mesma(o) contribuiu na
construção do patrimônio? Em casos de separação, sem o reconhecimento da união
concomitante, seria correto denegar a parte que caberia a(o) companheiro e
contribuir para o enriquecimento ilícito do cônjuge infiel? Sendo reconhecido a
relação paralela, deverá haver distinção de direitos entre a(o) concubina(o) de boafé (aquela que não tinha ciência do impedimento) ou má-fé (a que conhecia o
impedimento)?
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Dessas indagações, observou-se que a amante deve ter o direito sucessório, ou
quaisquer outros relacionados ao relacionamento paralelo, pelo fato de também ter
contribuído com o seu suor na construção do patrimônio do casal no período que
constituiu o vínculo familiar com o cônjuge infiel.
Por tais razões, visa resguardar a parte mais fraca da relação, assegurando seus
direitos que deveria haver, sem que impedimento houvesse, bem como evitar o
enriquecimento ilícito do cônjuge infiel por parte da dissolução do vínculo familiar.
Está é minha humilde contribuição para o referido tema.
5

1. AS MUDANÇAS DECORRENTES DA HISTÓRIA ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DAS
FAMÍLIAS
Com o passar dos anos o conceito de família foi sofrendo modificações estando em
constantes transformações. Alguns autores a consideram como uma das entidades
mais antigas que já existiu.
ENGELS (2002; p. 25-123), em sua obra “A origem da Família, da Sociedade Privada
e do Estado”, descreve três estágios pré-históricos de cultura dos modelos
familiares de cada época, subdividindo-se em: Estado Selvagem; a barbárie e
Civilização.
A primeira decorria da relação consanguínea, não havia recriminação ao incesto, a
relação entre familiares.
A segunda por sua vez, aconteceu com a relação entre os grupos, dando início as
“gens”, identificando pela figura matriarcal, no qual a família originava-se da mãe e
só saberia quem era a mãe da prole, devendo zelar, dá carinho e prover com
sustento. Não se identificava o pai, pelo fato de os homens ter direito exclusivo na
figura da poligamia.

13
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Nessa época as mulheres tinham relação com todos os homens que integrasse a
tribo que a pertencia. 4 E por fim, a Civilização que extinguiu a poligamia e deu
início ao modelo monogâmico que seria o mais correto para a visão da Igreja
Católica, para a nossa Constituição com os deveres do casamento da fidelidade
recíproca e respeito mútuo, como também para maior parte da sociedade.
A família sindiásmica, deu origem ao conceito da família patriarcal Romana. Nela, o
homem vivia com uma mulher principal, mas ainda existia como direito ao homem
o direito de poligamia e infidelidade, mas contra a mulher, em caso de adultério,
eram cruelmente castigadas. Resquícios mostram que na Roma Antiga a família era
organizada em função do principio da autoridade, o pater, como era considerado o
pai, ou seja, a autoridade da família comandava como um todo, ele era o chefe,
como também sacerdote e juiz, só ele poderia adquirir bens, exercia sobre o filho o
direito da vida e da morte, podendo impor pena corporal, vender ou tirar a vida.
A mulher era completamente dependente do pater, vivia como se fosse uma filha,
não tinha e nunca teria autonomia e teria de aceitar todas decisões tomadas pelo
homem que comandava a família. O pater era o ascendente comum vivo mais velho.
A família era considerada como uma unidade econômica religiosa, política e
jurisdicional.
Com o passar do tempo, precisamente, a partir do século IV com o Imperador
Constantino, é instalado no Direito Romano o entendimento cristão de família,
sendo prevalecida a ordem moral, com base no espírito de caridade. Este modelo,
sacrificou em parte a autoridade do pater famílias, ou seja, limitando a sua
autoridade, dando maior autonomia para a mulher e os filhos.
Os romanos entendiam a necessidade do carinho enquanto perdurasse o
matrimonio, não só no momento da sua celebração e a dissolução se dava pela
ausência de convivência. A família nessa época era considerada como união divina
e abençoada pelos céus, pelo forte do Cristianismo na época, e quem fugisse desse
padrão legal sofreriam sanções.
Já na Idade Média, o casamento religioso era o único conhecido como forma de
contrair uma família, ela era regida pelo Direito Canônico, tinha bastante influencia
em relação ao pátrio poder e nas relações patrimoniais entre os cônjuges. Nesta
época o homem era o único provedor do sustento da família. A Revolução Industrial
também contribuiu bastante para o desenvolvimento da família e o aumento da
autonomia da mulher perante ela, sendo inserida no mercado de trabalho dividindo
as responsabilidades com o homem, antes eram apenas donas-de-casa.
14
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No Brasil, o antigo Código Civil de 1916 sofreu diversas influências do Direito
Canônico e teve como principal fonte as ordenações Filipinas, sofrendo fortes
influência da Igreja Católica, a qual contribuiu com os dogmas religiosos
impossibilitando a dissolução conjugal como também o concubinato. Outro ponto
importante também, era em relação aos filhos havidos fora dos casamentos, eram
considerados como ilegítimos e de nada tinham direito.
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A Constituição Federal de 1988, trouxe em seu texto, como fundamento da
República Federativa do Brasil: o Princípio da Dignidade Humana. Nesse sentido, o
atual Código Civil trouxe diversas transformações culturais e sociais. Nele
predominava a natureza contratualista, sendo livre, observando algumas
formalidades, a sua constituição e desconstituição. Do mesmo modo, consagrou-se
também o princípio da igualdade, extinguindo o modelo patriarcal até então
defendida.
Visando esquematizar as transformações do conceito de família, FARIAS (2011; p.
12) faz um quadro comparativo entre as famílias do Código de 16 e do Código de
2002, sendo o código anterior matrimonializada, patriarcal, hierarquizada,
heteroparental, biológica, unidade de produção e reprodução e de caráter
institucional; o atual, por sua vez,5 relacionado com a Constituição Federativa de 88,
trás consigo a família pluralizada, democrática, igualitária substancialmente, hetero
ou homoparental, biológica ou socioafetiva, unidade socioafetiva, caráter
instrumental.
A partir deste quatro comparativo identificamos algumas evoluções e mudanças
referente a composição das famílias. 2. A DOUTRINA E O CONCEITO DE FAMÍLIA A
doutrina costuma conceituar o que é família em duas concepções, no sentindo
amplo e no sentido restrito, conforme citados a seguir. Segundo GONÇALVES (2011
p. 17-18), família é de uma forma geral como “todas as pessoas ligadas por vínculo
de sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem como
unidas pela afinidade e pela adoção”, já de uma forma especifica como “parentes
consanguíneos em linha reta e aos colaterais até o quarto grau”. FIUZA (2008 p.
939) conceitua família em sentido amplo e sentido estrito.
Para ele, família lato sensu seria “uma reunião de pessoas descendentes de um
tronco ancestral comum, incluídas aí também as pessoas ligadas pelo casamento
ou pela união estável, juntamente com 6 seus parentes sucessíveis, ainda que não
descendentes”. Já stricto sensu a família seria “uma reunião de pai, mãe e filhos, ou
apenas um dos pais com seus filhos”. Já DINIZ (2009; pag. 10-11) no sentido amplo,
família seria todas aquelas pessoas que estão ligados por vinculo consanguíneo ou
por afinidade, por outro lado, no sentido estrito, seriam aquelas pessoas que são
15
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unidas pelo matrimonio, ou seja, o marido e a mulher, como também o seu
descendente, neste caso, a prole. Para PEREIRA (2012; p. 25-26), há dois tipos de
família: a família genérica ou biológica, são o conjunto de pessoas que descendem
de tronco ancestral comum; e no sentindo estrito, como Maria Helena Diniz
conceitua, sendo aquelas constituídas pelos pais e filhos.
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Além desses dois tipos de família, Caio Mário aborda mais um sentido, o universal,
que é considerada a célula social por excelência.
Diante do exposto, em relação ao sentido amplo, eles divergem acerca da sua
conceituação, alguns consideram os “estranhos”, ou seja, aqueles que possuem
algum vínculo de afinidade compor a família, como outros não vão nesse
entendimento, sendo considerado da família apenas aqueles que têm vínculo
sanguíneo.
No sentido estrito, por sua vez, eles já são mais unanimes, conceituando como
família aquelas compostas pelos pais ou um dos pais e pelos seus filhos.
Tem como finalidade propagar a espécie e favorecer o auxílio dos seus membros,
ou seja, prestar solidariedade quanto a educação, alimentos, saúde e entre outros.
OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA CORRELACIONANDO-OS COM AS
FAMÍLIAS PARALELAS
Segundo DINIZ (2010, p.467), princípios constitucionais são normais, explicita ou
implícita, que determina as diretrizes fundamentais dos preceitos da Carta Magna,
influenciando sua interpretação. Por parte da doutrina, elas divergem no sentido
dos princípios. A doutrina majoritária considera como princípios apenas três: o da
dignidade da pessoa humana, o da liberdade e o da igualdade.
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Previsto nos artigos 1º e 226 §7, a Constituição Federal de 1988 têm esses princípios
um dos pilares da organização politica e social.
SARLET (2007, p. 62) conceitua como sendo “dignidade da pessoa humana a
qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando,
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
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além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”.
Em decorrência das transformações Carlos Roberto Gonçalves ressalta:
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“As alterações introduzidas visam preservar a coesão familiar e os valores culturais,
conferindo-se à família moderna um tratamento mais consentâneo à realidade
social atendendo-se às necessidades da prole e de afeição entre os cônjuges e os
companheiros e aos elevados interesses da sociedade”.
O artigo 227 da Carta Magna prevê as obrigações dos ascendentes referentes à sua
prole ditando a dignidade da pessoa da criança:
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.
DA LIBERDADE

5

O princípio da liberdade, por sua vez, visa à possibilidade de escolher e formar a
família que melhor lhe corresponda, diante das suas necessidades. Destaca-se que
o Estado não deve interferir nas relações privadas, cabendo aqueles que as
compõem decidir sobre o seu melhor funcionamento.
Nesse sentido Paulo Lôbo discerne:
O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia de
constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou restrições
externas de parentes, da sociedade ou do legislador; à livre aquisição e
administração do patrimônio familiar; ao livre planejamento familiar; à livre
definição dos modelos educacionais, dos valores culturais e religiosos; à livre
formação dos filhos, Constituição da República Federativa do Brasil desde que
respeitadas suas dignidades como pessoas humanas; à liberdade de agir, assentada
no respeito à integridade física, mental e moral.
Esse princípio traz em seu conceito a liberdade em formar comunhão de vida; o de
livre decisão do casal no planejamento familiar; o de livre escolha do regime
matrimonial de bens; o de livre aquisição e administração do patrimônio familiar; e
o da livre opção pelo modelo de formação educacional, cultural e religioso da prole.
17
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DA IGUALDADE
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O princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal,
encabeça o rol dos direitos e garantias fundamentais previsto em nossa Carta
Política de 1988. Nele extraímos os conceitos de igualdade, no seu sentido formal,
em que todos são iguais perante a lei, bem como, a igualdade no seu sentido
material, no sentido de equidade, ou seja, tratar os iguais como iguais e os desiguais
na medida de sua desigualdade (Aristóteles).
Ademais, podemos extrair também o princípio da igualdade jurídica, que se
subdividem em: o da igualdade jurídica entre os cônjuges e o da igualdade jurídica
entre os filhos, prevista nos artigos 226 §5 da CF e 1567, parágrafo único do atual
Código Civil; e nos artigos 227 §6 CF e 1596 do Código Civil, respectivamente.
O primeiro faz desaparecer aquele conceito de pater famílias que existia na Roma
antiga, dessa forma, o homem, como a mulher, terá direitos e obrigações iguais,
não tendo diferença entre eles, sendo os dois dotados de direitos e obrigações. O
segundo diz respeito que nenhum dos filhos poderá ter tratamentos desiguais entre
os demais, seja ele de origem do casamento, fora do casamento, por adoção e
outros.
DEMAIS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA
Não se pode olvidar, embora não muito importante para o tema ora discutido,
imperioso se faz registrar os princípios que se aplicam às relações familiares, são
eles: o da afetividade; o da solidariedade familiar; o da proteção ao idoso; o da
função social da família; o da plena proteção das crianças e adolescentes; o da
convivência familiar; o da intervenção mínima do Estado no Direito de família.
ESPÉCIES DE FAMÍLIA
A nossa Carta Magna de 1988, em seu artigo 226, traz em seu corpo a existência
de três espécies de famílias, sendo consideradas pela doutrina como Família
Constitucional, conforme:
Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. §1º - O
casamento é civil e gratuita a celebração; §2º - O casamento religioso tem efeito
civil, nos termos da lei; §3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento; §4º - Entende-se, também, como entidade
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
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ULHÔA (2012, p.150) aborda que as famílias constitucionais (fundadas no
casamento, união estável e monoparental) têm assegurados direitos iguais, sendo
inconstitucional qualquer preceito de lei ordinária que as discrimine.
Por outro lado, as consideradas não constitucionais (fundadas em união livre, de
pessoas do mesmo sexo e demais) são igualmente famílias e merecem ser
reconhecidas e protegidas como tais pela ordem jurídica.
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Entretanto, a lei ordinária não está obrigada a tratá-las de forma isonômica, relativa
às constitucionais: essa é a única consequência da omissão dos constituintes.
Contudo, em função dos princípios maiores da igualdade e dignidade, a lei também
pode ignorar desprestigiar ou criminalizar qualquer outra forma de entidade
familiar não mencionada pelos constituintes.
AS FAMÍLIAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
As espécies de famílias previstas na Constituição de 1988 estão previstas no rol do
artigo 226 da nossa Carta Magma de 1988, a qual veremos a seguir.
POR CASAMENTO
5

Para os conservadores, o casamento continua a ser uma forma privilegiada de
constituição de família. O casamento é a união do homem e a mulher, hoje já
admitido o casamento de sexos idênticos com o objetivo de se constituir uma
família.
Além desse pressuposto anteriormente mencionado para que o casamento seja
válido, deverá também ter consentimento das partes, ambos ter capacidade civil,
salvo quando for relativamente capaz com a anuência do seu ascendente, como
também ser celebrado por uma autoridade competente, ou seja, o juiz.
O ordenamento jurídico descreve como deveres de ambos os cônjuges: a fidelidade
recíproca; a vida em comum, no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento,
guarda e educação dos filhos; e por fim, respeito e considerações mútuos.
POR UNIÃO ESTÁVEL
Em relação à união estável, o Código Civil de 1916 não admitia essa possibilidade,
somente com a publicação do atual Código Civil Brasileiro, passou-se a reconhecer
a entidade familiar por união estável.
Antes, para que houvesse a configuração da união estável era necessário a
convivência por mais de 5 (cinco) anos. Hoje, para o seu reconhecimento é
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imprescindível a publicidade; continuidade; durabilidade; objetivo de constituição
de família; ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas nas hipóteses
de separação judicial ou de fato; observância dos deveres de lealdade, respeito e
assistência, bem como a guarda, sustento e educação dos filhos.
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Os deveres dos companheiros são os mesmos dos cônjuges, mencionado no item
5.1.1.
MONOPARENTAL
É aquela constituída por um dos ascendentes e a sua prole, ou seja, o pai ou a mãe
e seu descendente. Decorre quando há separação entre os cônjuges ou
companheiros ou do óbito de um deles. A constituição reconhece a existência da
entidade familiar mesmo na ausência de um dos ascendentes.
AMPLITUDE DOS MODELOS DE FAMÍLIA PELA DOUTRINA
A doutrina reconhece existência de outras famílias que não são previstos na
Constituição de 1988, são consideradas as entidades familiares que não estão
previstas na Constituição no artigo citado.
AS FAMÍLIAS PARALELAS
A partir da consideração da união estável como entidade familiar, o legislador
reconheceu o afeto como elemento formador da família, não restringindo somente
aos lações consanguíneos ou pelo casamento, mas lugar de afetividade.
Também conhecido como concubinato impuro, essa espécie de família decorre de
um relacionamento extraconjugal não eventual, ou seja, continua e constante, em
concomitância a um casamento ou união estável entre homem e mulher impedidos
de casar.
Teve esse nome adotado em decorrência do paralelismo de relacionamentos numa
mesma época. Para que seja considerado, é necessário que haja afetividade entre
os concubinos, estabilidade do vínculo afetivo e interesse de constituir uma família
e deve ser reconhecido entre todos que convivem com o casal, ela não exige
coabitação, filhos ou período mínimo de tempo, bastando que obtenha de uma
forma sólida.
Essa espécie de entidade familiar afronta a monogamia e a fidelidade reciproca que
é um dos deveres elencados no Código Civil do cônjuge ou companheiro. Será
denominado de concubino(a), aquele(a) que mantém relações com quem, é casado
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ou mantém uma união estável, com base no artigo 1727 do Código Civil 2012: Art.
1.727.
As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar,
constituem concubinato.
A FAMÍLIA HOMOAFETIVA DESBANCANDO O CONSERVADORISMO E O
CATOLICISMO
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A união homoafetiva é aquela que decorre de uma relação entre pessoas do mesmo
sexo. Esse tipo de família é importante se tratar pelo seu reconhecimento nos dias
atuais, pois poderá ser um grande avanço para que seja também a família paralela.
Assim como a união concomitante, essa espécie de família é bastante criticada pela
Igreja Católica, contrariando os bons costumes do Catolicismo, mas foi aceito o 6
Ob. Cit. p.7 12 reconhecimento desta, ao contrário daquela que ainda não tem como
reconhecimento em nosso ordenamento, apenas em alguns tribunais.
Os requisitos dessa união são os impostos para o casamento entre pessoas de sexo
diferentes e recaem os mesmos direitos e deveres entre os cônjuges.
OUTROS MODELOS DE FAMÍLIA5
Além das famílias citadas nos itens citados anteriormente, existem também outras
espécies, como: a anaparental, na qual existe um vinculo de parentesco, mas não
de ascendência e descendência; a pluriparental, com o desfazimento e a criação de
novos vínculos familiares; a eudomonista, decorrente de afeto e entre outras que
não são importantes para o tema, mas que é interessante para o conhecimento.
A QUESTÃO DA MONOGAMIA E DO POLIAMORISMO
A questão da monogamia está intimamente ligada aos deveres impostos no
casamento previsto no Código Civil, a fidelidade reciproca, sendo considerado que
a prática do adultério a quebra deste principio, mas a quebra deste não afeta a
existência, validade ou eficácia do casamento.
A monogamia decorre da relação com apenas um determinado parceiro durante
todo período que conviveu com este. Nessa corrente estão os mais conservadores,
principalmente pela Igreja Católica, referente às formações das entidades familiares.
STOLZE (2012, p.108) faz uma indagação acerca de a monogamia ser um principio,
considerando não que:
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“(...)preferimos simplesmente encarar a monogamia como uma nota característica
do nosso sistema, e não como um principio, porquanto, dada a forte carga
normativa desse último conceito, é preferível evita-lo, mormente em se
considerando as peculiaridades culturais de cada sociedade”.
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Aos que defendem o poliamorismo, criticam a teoria monogâmica, pois dizem que
é impossível uma pessoa ter somente um amor.
O poliamor é um movimento que surgiu na década de oitenta nos Estados Unidos,
com sua primeira conferência internacional sendo realizada em 2005 na Alemanha.
Ele está ligado diretamente ao principio da afetividade, no qual são considerados
por entidade familiar, aqueles que possuem vinculo afetivo.
É a possibilidade de existirem mais de uma relação afetiva, mas nem sempre podem
ser consideradas como paralelas, a depender de cada caso, se forem tidas em
concomitância ao casamento ou a união estável.
É uma prática mal aceita pela maior parte da sociedade, pois é considerada como
um comportamento que vai contra as normas sociais, legais e morais.
(IN) CONSTITUCIONALIDADE DAS FAMÍLIAS PARALELAS ACERCA DAS DECISÕES
DOS TRIBUNAIS
O entendimento do reconhecimento dessas uniões diverge tanto na doutrina como
nas decisões dos Tribunais de nosso país.
A doutrina e as jurisprudências, em sua maioria, tendem a considerar a
inconstitucionalidade da prática desse tipo de entidade familiar.
No entendimento da impossibilidade de reconhecimento da união concomitante,
segue a decisão da terceira turma do Rio Grande do Sul:
Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de reconhecimento de união estável.
Casamento e concubinato simultâneos. Improcedência do pedido. - A união estável
pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou, pelo menos, que
esteja o companheiro(a) separado de fato, enquanto que a figura do concubinato
repousa sobre pessoas impedidas de casar. - Se os elementos probatórios atestam
a simultaneidade das relações conjugal e de concubinato, impõe-se a prevalência
dos interesses da mulher casada, cujo matrimônio não foi dissolvido, aos alegados
direitos subjetivos pretendidos pela concubina, pois não há, sob o prisma do Direito
de Família, prerrogativa desta à partilha dos bens deixados pelo concubino. - Não
há, portanto, como ser conferido status de união estável a relação concubinária
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concomitante a casamento válido. Recurso especial provido. (REsp 931.155/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ
20/08/2007, p. 281)
Neste mesmo entendimento segue a decisão da Terceira Turma do Paraná:
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Direito civil. Família. Paralelismo de uniões afetivas. Recurso especial. Ação de
reconhecimento de união estável post mortem e sua consequente dissolução.
Concomitância de casamento válido. Peculiaridades. - Ainda que a coabitação não
constitua requisito essencial para o reconhecimento de união estável, sua
configuração representa dado relevante para se determinar a intenção de construir
uma família, devendo a análise, em processos dessa natureza, centrar-se na
conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar,
a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a
continuidade da união, entre outros, nos quais se inclui a habitação comum. - Nos
termos do art. 1.571, § 1º, do CC/02, que referendou a doutrina e a jurisprudência
existentes sob a vigência da legislação civil anterior, o casamento válido não se
dissolve pela separação judicial; apenas pela morte de um dos cônjuges ou pelo
divórcio. Por isso mesmo, na hipótese de separação judicial, basta que os cônjuges
formulem pedido para retornar 5ao status de casados. Já, quando divorciados, para
retornarem ao status quo ante, deverão contrair novas núpcias. - A ausência de
comprovação da posse do estado de casados, vale dizer, na dicção do acórdão
recorrido, a ausência de prova da intenção do falecido de com a recorrente
constituir uma família, com aparência de casamento, está intimamente atrelada ao
fato de que, muito embora separados judicialmente, houve a continuidade da
relação marital entre o falecido e sua primeira mulher, que perdurou por mais de
cinquenta anos e teve seu término apenas com a morte do cônjuge varão, o que
vem referendar a questão de que não houve dissolução do casamento válido. Considerada a imutabilidade, na via especial, da base fática tal como estabelecida
no acórdão recorrido, constando expressamente que muito embora tenha o
falecido se relacionado com a recorrente por longo período – 30 anos – com prole
comum, em nenhum momento o cônjuge varão deixou a mulher, ainda que
separados judicialmente – mas não de fato –, o que confirma o paralelismo das
relações afetivas mantidas pelo falecido, deve ser confirmado o quanto decidido
pelo TJ/PR, que, rente aos fatos, rente à vida, verificou a ausência de comprovação
de requisitos para a configuração da união estável, em especial, a posse do estado
de casados. - Os arranjos familiares, concernentes à intimidade e à vida privada do
casal, não devem ser esquadrinhados pelo Direito, em hipóteses não contempladas
pelas exceções legais, o que violaria direitos fundamentais enfeixados no art. 5º, inc.
X, da CF/88 – o direito à reserva da intimidade assim como o da vida privada –, no
intuito de impedir que se torne de conhecimento geral a esfera mais interna, de
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âmbito intangível da liberdade humana, nesta delicada área de manifestação
existencial do ser humano. 15 - Deve o juiz, ao analisar as lides de família que
apresentam paralelismo afetivo, de acordo com as peculiaridades multifacetadas
apresentadas em cada caso, decidir com base na dignidade da pessoa humana, na
solidariedade, na afetividade, na busca da felicidade, na liberdade, na igualdade,
bem assim, com redobrada atenção ao primado da monogamia, com os pés
fincados no princípio da eticidade. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO
ESPECIAL REsp 1107192 PR 2008/0283243-0)
Em 2008 a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cujo
teve como Relator o Desembargador Rui Portanova, reconheceu a existência da
união dúplice, dando direito à meação como ao alimento da ex-companheira,
conforme decisão abaixo:
Número: 70022775605 Tribunal: Tribunal de Justiça do RS Tipo de Processo:
Apelação Cível Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível Decisão: Acórdão Relator: Rui
Portanova Data de Julgamento: 07/08/2008 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO E OUTRA
UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO DÚPLICE. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO.
TRIAÇÃO. ALIMENTOS. A prova dos autos é robusta e firme a demonstrar a
existência de união estável entre a autora e o réu em período concomitante ao seu
casamento e, posteriormente, concomitante a uma segunda união estável que se
iniciou após o término do casamento. Caso em que se reconhece a união dúplice.
Precedentes jurisprudenciais. Os bens adquiridos na constância da união dúplice
são partilhados entre a esposa, a companheira e o réu. Meação que se transmuda
em triação, pela duplicidade de uniões. O mesmo se verificando em relação aos
bens adquiridos na constância da segunda união estável. Eventual período em que
o réu tiver se relacionado somente com a apelante, o patrimônio adquirido nesse
período será partilhado à metade. Assentado o vínculo familiar e comprovado nos
autos que durante a união o varão sustentava a apelante, resta demonstrado os
pressupostos da obrigação alimentar, quais sejam, as necessidades de quem
postula o pensionamento e as possibilidades de quem o supre.Caso em que se
determina o pagamento de alimentos em favor da ex-companheira. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70022775605, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/08/2008).
O Supremo Tribunal Federal por sua vez, ao julgar o Recurso Extraordinário Nº
397.762-8, negou à concubina de homem casado o direito de dividir a pensão
previdenciária com a viúva, mas o voto do Ministro Carlos Ayres Britto foi um avanço
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para o reconhecimento dessas uniões concomitantes ao casamento, de acordo a
seguir:
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"Já para o ministro Carlos Britto, ao proteger a família, a maternidade, a infância, a
Constituição não faz distinção quanto a casais formais e os impedidos de casar. Para
o ministro, 'à luz do Direito Constitucional brasileiro o que importa é a formação
em si de um novo e duradouro núcleo doméstico. A concreta disposição do casal
para construir um lar com um subjetivo ânimo de permanência que o tempo
objetivamente confirma. Isto é família, pouco importando se um dos parceiros
mantém uma concomitante relação sentimental a dois'. O ministro votou contra o
recurso do estado da Bahia, por entender que as duas mulheres tiveram a mesma
perda e estariam sofrendo as mesmas conseqüências sentimentais e financeiras".
Em que pese decisões isoladas reconhecerem a relação paralela, a jurisprudência
majoritária ainda resiste em reconhecer os direitos da concubina do concubinato
adulterino.
Contudo, há um avanço nas discussões doutrinárias nos últimos anos acerca do
tema, os quais divergem dos entendimentos e criam correntes reconhecendo essa
relação.
5
A doutrina majoritária, seguidora do princípio da monogamia, questiona que não
há como se reconhecer uma união concomitante, pois configuraria o crime de
bigamia, e aceitando aquela teria que aceitar também esta, além de não reconhecer
a união estável, uma vez que há impedimento legal e moral.
Por outro lado, a minoritária, que segue o princípio da dignidade humana,
reconhece os direitos do(a) concubino(a) apenas se a mesma estiver de boa-fé. É
conhecido também no direito obrigacional, para que não haja enriquecimento
ilícito do cônjuge infiel.
Há também a corrente doutrinária em que esses tipos de relacionamentos devem
ser considerados como união estável e deveria ser amparado pelo direito de família,
estando presente o animus de constituir família e o da publicidade. Desta forma,
deveria ser aplicada por analogia as regras do casamento putativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entretanto, o tema debatido ao longo deste artigo versa sobre um aspecto familiar
que não é novidade em nossa sociedade, como vimos anteriormente, mas que na
última década tiveram repercussão jurídica por ter companheiras (os), que no caso
em tela seria a amante, que ingressou em juízo com a pretensão de resguardar e
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conservar os seus direitos perante tudo que construiu durante a relação com o
respectivo companheiro(a).
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A partir da corrente mais conservadora, no qual, o conceito de família restringe ao
matrimonio e a jurisprudência já entende sobre a união estável, tende a preservar
o principio da monogamia, no qual a pessoa deverá manter relação com apenas
uma pessoa, combinado com a fidelidade reciproca e a affectio maritalis, prevista
como um dos deveres da relação conjugal.
Por outro lado, a corrente que defende o reconhecimento dessas entidades
familiares defende o principio da afetividade e o da liberdade de constituir família,
que são previstas na Constituição e no Novo Código Civil. Diante de todo exposto,
ignorar a existência dessas uniões, seria prejudicar a parte desfavorecida, pois, dessa
forma, seria um modo de ignorar a contribuição desta pessoa para a constituição
do patrimônio do cônjuge infiel, como também a do legitimo, gerando
enriquecimento ilícito acerca dos bens adquiridos na constância da união
concomitante.
Ademais, tendo em vista evitar o enriquecimento ilícito, como citado, seria
importante verificar cada caso concreto, ou seja, verificar a intenção da parte, como
se concubinato foi de boa-fé ou má-fé, pois seria um fator bastante importante para
a decisão judicial.
Em se tratando de boa-fé, isto é, nos casos em que a(o) concubina(o) não tinha
ciência de tal impedimento que tornava inexistente o seu vinculo conjugal, caberia
direito a meação e a parte do seu quinhão, e a depender do caso, a possibilidade
de haver, em matéria de separação, o direito dos alimentos naturais.
De outra forma, caso estejamos em frente de uma situação que havia ciência sobre
o impedimento, melhor dizendo, a(o) amante sabendo da infidelidade do cônjuge
infiel e mesmo assim contraiu núpcias.
Neste caso, deveria apenas ter o direito à sua parte, como também, caso precise, os
alimentos essenciais para a sua sobrevivência.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral realizar um estudo sobre a
Teoria de Romeu e Julieta e sua possível aplicação no crime sexual de estupro contra
adolescente, considerando o ordenamento jurídico brasileiro. Buscou-se ainda
analisar os principais aspectos do crime de estupro e da teoria de Romeu e Julieta,
para em seguida identificar a possibilidade ou não de aplicação da teoria no
ordenamento jurídico, com base na literatura e jurisprudência, considerando os
aspectos exigidos pela teoria e a ocorrência de estupro em idade vulnerável.
Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, através de uma abordagem
de natureza qualitativa. Para tanto se iniciou o estudo com a apresentação das
principais características crime de estupro de vulnerável, no ordenamento jurídico.
Em seguida, desenvolveu-se um tópico sobre a Teoria Romeu e Julieta, abordando
desde sua origem até os requisitos necessários para sua aplicação. Por fim, realizouse a análise da possibilidade de aplicação da referida teoria no nosso ordenamento
jurídico, com base na doutrina e jurisprudência. Concluiu-se que no momento não
há a possibilidade de aplicação da exceção de Romeu e Julieta no ordenamento
jurídico pátrio, tendo em vista recentes alterações legislativas e entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Palavras-chave: Teoria Romeu e Julieta. Estupro de Vulnerável. Ordenamento
Jurídico.
ABSTRACT: This article aimed to study the Romeo and Juliet Theory and its possible
application in the sexual crime of rape against adolescents, considering the Brazilian
legal system. Its specific objectives are to know the main aspects of the theory of
Romeo and Juliet, to identify the possibility of applying the theory in the legal
system based on the understanding of the doctrine and jurisprudence, considering
the aspects required by the theory and the occurrence of rape of vulnerable age.
The chosen methodology was the bibliographic research; through a qualitative
approach. The study began by presenting the main characteristics of the crime of
rape of vulnerable in the legal system. Then, it developed a topic on Romeo and
Juliet Theory, addressing from its origin to the requirements necessary for its
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application. Finally, we analyzed the possibility of applying this theory in our legal
system, based on doctrine and jurisprudence. The conclusion was that now, there is
no possibility of applying the exception of Romeo and Juliet in the homeland legal
system, due to recent legislative changes and the understanding of the Superior
Court of Justice.
Keywords: Romeo and Juliet Theory. Vulnerable rape. Legal system.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Estupro de vulnerável. 2.1. O estupro de vulnerável no
ordenamento jurídico brasileiro. 2.1.1. Sujeitos do crime. 2.1.2. Elemento subjetivo
do tipo.2.1.3. Qualificadoras. 3. Teoria Romeu e Julieta. 3.1. Origem. 3.2.
Características.3.3.
Aplicação
no
ordenamento
jurídico
brasileiro.
4.Conclusão.Referências.
1INTRODUÇÃO
É tarefa complexa discutir a ocorrência de crime sexual consentido quando
se trata de adolescente considerado como vulnerável, ou seja, menores de 14 anos
de idade, em solo brasileiro. Deve ser lembrado que o artigo 217-A do Código Penal
Brasileiro elenca como vulnerável, além desse caso, aquela pessoa que possui
5
enfermidade ou deficiência mental e, por isso, não tem o necessário discernimento
para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer
resistência, tipificando a conduta do agressor como estupro de vulnerável.
No entanto, o foco do presente estudo está voltado para o estupro de
vulnerável tendo como vítima a criança ou adolescente, principalmente, porque há
estampada no ordenamento jurídico brasileiro uma legislação que trata de modo
específico o tema. Neste sentido estabelece, a Lei nº 12.015/09, que alterou o Título
VI do Código Penal (CP), como bem jurídico em seu art.217-A, caput, a pessoa do
menor de 14 anos, no caso de estupro, tratando-o como de vulnerável.
Desde já, é importante destacar, que ao menor de 14 anos deve ser dada as
garantias e os direitos que a ele são necessários para alcançar a maioridade sem os
riscos que a idade o coloca, diante das possíveis ocorrências de libidinagem ou ato
de conjunção carnal que caracterizem qualquer crime sexual. E não há qualquer
dúvida que deva ser assim.
Por outro lado, merece atenção o argumento de que o caráter criminoso da
conduta do estupro de vulnerável, pode ser flexibilizado e mesmo afastado quando
houver circunstâncias, como as que, a vítima já possua experiência sexual, tenha
consentido o ato sexual, ou ainda, que seu parceiro tenha pouca diferença de idade,
e tenha com ele relacionamento amoroso.
29
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Diante do preposto é que se questiona a possibilidade de trazer ao contexto
jurídico atual a Teoria de Exceção de Romeu e Julieta. Teoria essa, inspirada na
célebre obra “Romeu e Julieta” de Willian Shakespeare, que resumidamente,
defende a tese de que não há presunção de violência quando os amantes são
juvenis e estão no mesmo estágio de descoberta da sexualidade, sendo razoável
considerar o ato sexual praticado por adolescentes, quando existir entre os
parceiros consentimento e pouca diferença de idade.
Contudo, procurou analisar nesse estudo a possibilidade de aplicação da
Teoria Romeu e Julieta nos casos de estupro de vulnerável etário, com base na atual
doutrina e jurisprudência. Assim, inicialmente se discutiu o estupro de vulnerável
no ordenamento jurídico brasileiro, apontando os sujeitos do crime, o elemento
subjetivo do tipo e suas qualificadoras. Além disso, realizou-se um estudo da Teoria
Romeu e Julieta, identificando sua origem e características, evoluindo-se para a
possibilidade de sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.
O interesse pela temática surgiu a partir da necessidade da pesquisadora, de
discutir o tema da exceção de Romeu Julieta no ordenamento jurídico brasileiro,
como uma teoria que poderia flexibilizar o caráter absoluto (iures est iures) da
vulnerabilidade para configuração de crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro.
Acredita-se que a relevância desse estudo está em colocar em evidência a
importância da Teoria Exceção de Romeu e Julieta, face ao ordenamento jurídico
brasileiro na atualidade, mais precisamente à Lei nº. 12.015/09, sobretudo, porque
na atualidade adolescentes com 13 anos já tem pleno acesso a informações sobre
condutas sexuais e mesmo assim continuam tendo sua vontade desconsiderada.
Pelo exposto, pretende-se com o presente artigo destacar a possibilidade
jurídica de se ter a vulnerabilidade relativa no crime de estupro de vulnerável, ou
seja, a aplicação da teoria aqui mencionada.
2ESTUPRO DE VULNERÁVEL
2.1 O Estupro de Vulnerável no Ordenamento Jurídico Brasileiro
Anote-se por importante, que o desconhecimento relacionado a assuntos
sexuais resulta no que se chama de Innocentia Consilii, que se refere à incapacidade
do ofendido para o consentimento da relação sexual. Em solo brasileiro, há
tradicionalmente estabelecida uma idade para presunção deste tipo de innocentia.
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Assim no Código Criminal do Império (art. 219, acrescido do Aviso 512 de
1862), estabelecia a presunção de violência nos atos sexuais com menores de 17
anos. Também ocorreu mais tarde no Código Penal de 1890, art. 272, que baixou a
presunção de violência para os 16 anos. “Art. 272. Presume-se cometido com
violência qualquer dos crimes especificados neste e no capitulo precedente, sempre
que a pessoa ofendida for menor de 16 anos” (BRASIL, 1890, p. 1).
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Posteriormente, no Código Penal de 1940 (Decreto-lei nº 2848/1940), ainda
em vigor, que baixou a presunção de violência para os 14 anos, conforme seu
revogado art.224. Em seguida com o novo art. 217-A, pela Lei nº. 12.015/09, que
revogou o art. 224 CPB, o CP adotou nova sistemática, alternado as antigas
presunções por um dispositivo autônomo de proteção aos menores de 14 anos.
Neste sentido o crime de estupro de vulnerável prevê como crime a conjunção
carnal ou a prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade
(COLVARA, 2014).
Percebe-se de modo claro, que a reforma promovida pela referida lei no
Código Penal reforçou o caráter absoluto da presunção de vulnerabilidade
estabelecendo idade menor que 14 anos. Dessa forma, resulta destacar que:
5

A sistemática pretérita relativa aos crimes sexuais atentados
contra menores de quatorze anos, adotava um critério
calcado na presunção de violência ou grave ameaça, mesmo
sem presença destes dois últimos elementos, por considerar
a incapacidade de discernimento dessas vítimas para
consentir com a prática do ato sexual. A lei deixou de
considerar como elemento normativo do tipo penal a
chamada presunção de violência ou grave ameaça, bastando
para a realização desta nova infração penal, que o agente
tenha conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos de
idade e decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer
outro ato libidinoso (NUCCI, 2014, p. 9).
É fato concreto que a Lei nº 12.015 de 2009 fez uma reforma penal,
transformando o entendimento em relação aos delitos sexuais, incluindo novos
dispositivos, revisando e excluindo outros, elevando o estupro de vulnerável à
presunção de caráter absoluto.
A presunção absoluta da vulnerabilidade determina que o
agente seja considerado culpado, sem que lhe seja
oportunizada a produção de prova em contrário, ofendendo
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princípios constitucionais, cerceando o direito de defesa do
indivíduo e aplicando a responsabilidade objetiva para a
condenação. Já a presunção relativa da vulnerabilidade,
permite analisar, de forma pormenorizada, as peculiaridades
do caso concreto, fazendo julgamento de dolo ou culpa na
conduta do agente, se havia ou não o desígnio de cometer o
crime, e, principalmente, se houve o consentimento do menor
envolvido (ARAÚJO; LIMA, 2016, p. 145).
Assim, com o advento da Lei nº 12.015 de 2009, o legislador alterou a forma
de proteção de crimes sexuais, introduzindo os termos conjunção carnal e ato
libidinoso no novo crime de estupro de vulnerável, adotando a presunção absoluta
de vulnerabilidade. A tipificação desse ilícito dar-se a partir da inserção do art. 217A, que diz in verbis:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Pena - reclusão,
de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º - Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas
no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do
ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer
resistência.
§ 3º - Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 4º - Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12
(doze) a 30 (trinta) anos (BRASIL, 1940, p. 1).
Tendo em vista o artigo supracitado, não há qualquer dúvida que o legislador
se refere ao menor de 14 anos, à pessoa que tendo enfermidade ou deficiência
mental seja incapaz de resistir ao ato sexual imposto por outrem, ou ainda, e que
por qualquer outra causa não consegue oferecer resistência, configurando-o como
estupro de vulnerável.
Percebe-se que o legislador brasileiro afastou a possibilidade de arguição a
respeito do consentimento do menor ou que ela já tenha tido experiência sexual. É
de fácil constatação duas assertivas constitucionais: a primeira é aquela ostentada
no art. 5º, II, da Constituição Federal brasileira de 1988, de que “[...] ninguém será
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obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL,
1988, p. 1). A segunda é que se trata diretamente do princípio a dignidade da
pessoa humana também, previsto no Diploma Legal nacional.
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Assim o ordenamento jurídico brasileiro assegura mediante a Constituição
Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana em seu art. 1º, inciso III. Esse
princípio basilar tem o condão de resguardar o indivíduo da violação de seus
direitos e garantir seu bem-estar pelo Estado. Nessa esteira, percebe-se que a
dignidade da pessoa humana é posta como valor máximo, e que ela pode ser
interpretada por diferentes formas e perspectivas, mas sempre relacionada aos
direitos e garantias fundamentais, como direito à vida, à liberdade, à igualdade e
segurança (MOREIRA, 2017).
Convém destacar, que a segurança é um quesito inerente ao ser humano em
todas as sociedades contemporâneas, sendo responsabilidade do Estado,
sobretudo, quando se tratar de menor de idade, que tiver sua segurança em risco
ou mesmo ser violada por meio de estupro de vulnerável. Por vulnerável quis o
legislador pátrio pressupor a falta de proteção da criança, do adolescente e do
indivíduo enfermo ou doente mental, considerando que os mesmos são incapazes
de compreender o caráter ilícito5que lhe é imposto pelo agressor (CORRÊA, 2016).
Anote-se, por essencial que na criminalização desse ilícito, o bem tutelado é
da dignidade da pessoa humana perfilhando também o direito à liberdade sexual
da mulher e do homem, no que tange à faculdade de ambos escolherem livremente
seus parceiros sexuais, mas também, o de proteger o menor dos crimes de
libidinagem, em especial da conjunção carnal (COLVARA, 2014).
2.1.1 Sujeitos do crime
Antes da implantação da Lei 12.015/09, e com ela o crime de estupro de
vulnerável, já havia no Código Penal brasileiro de 1940, atualmente em vigor, a
previsão do crime de estupro, prevendo como sujeitos do crime o homem (na
condição ativa) e a mulher (na condição passiva) para configurar o ilícito, sendo este
interpretando como bipróprio. Ao tratar da temática, o referido Código trouxe a
figura do estupro no art. 2013, e a do atentado violento ao pudor no art. 214. Devese consignar aqui que:
Em ambos, o meio de execução era a violência ou grave
ameaça. No entanto, quando praticados contra menores de
14 (quatorze) anos, pessoas “alienadas” ou “débeis mentais”
ou por quem não podia oferecer resistência, falava-se em
presunção de violência – ou seja, ainda que o agente não
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empregasse violência real contra a vítima, presumia-se a sua
existência em virtude da idade dela (CASTRO, 2013, p. 1).
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Porém, veio a instituição da Lei 12.015/09, a qual avançou no sentido de
reformar esse entendimento tipificando o crime de estupro de vulnerável e
ratificando que qualquer pessoa, homem ou mulher, inclusive pessoa do mesmo
sexo, pode praticar o ilícito e também sofrer as consequências da infração penal.
Desse modo passa a ser considerado um delito bicomum (COLVARA, 2014).
O que deve-se ter em tela é que, sendo homem ou mulher, ou ainda do
mesmo sexo, os sujeitos ativos e passivos, existe um requisito especial no tocante a
vítima para o enquadramento no tipo penal estupro de vulnerável, e este se
encontra estampado no Art. 217-A do Código Penal, que é a condição de ser criança
ou adolescente com idade inferior a quatorze anos de idade ou sujeito que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tenha discernimento necessário para a
prática do delito (BRASIL, 1940).
Em que pese à vítima possuir condição especial, como descrito no art. 217A do Código Penal Brasileiro, o crime de estupro de vulnerável pode ser
interpretado como crime comum, haja vista que pode ser praticado por qualquer
pessoa.
2.1.2 Elemento subjetivo do tipo
Todo crime possui seu elemento subjetivo a tipificá-lo. No caso do estupro
de vulnerável, é o dolo como conduta do agente agressor, ou seja, é a vontade clara
do agente em praticar a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos,
ou com pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possui
discernimento necessário para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa,
não pode oferecer resistência a essa prática (CASTRO, 2013). É mister distinguir aqui
dolo de culpa para dirimir eventuais dúvidas que acedam no estudo. Assim, em
síntese apertada pode-se dizer que:
Dolo é a conduta voluntária e intencional do agente que
praticando ou deixando de praticar uma ação, tem o objetivo
de causar danos ou simplesmente cometer o ato ilícito. Já a
culpa é caracterizada quando a pessoa comete o mesmo ato
ilícito, após ter uma conduta voluntária, porém descuidada
que veio a causar dano a terceiro ou simplesmente ensejou o
ato ilegal (CARDOSO, 2013, p. 1).
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Em vista das definições supramencionadas, não há qualquer dúvida que o
elemento subjetivo do tipo de estupro de vulnerável é o dolo, isto é, a vontade de
constranger, obrigar, forçar a vítima. Nesse caso, a presunção é a de que o agente
que pratica o crime tem ciência da prática deste ato, em face de pessoa do menor
de 14 anos ou da pessoa, que por enfermidade ou deficiência mental, não possui
discernimento suficiente para a prática do ato. Essas vítimas elencadas pelo art. 217As, do CPB devem ser consideradas vulneráveis pelo fato da idade ou o
discernimento necessário.
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2.1.3 Qualificadoras
As qualificadoras do crime de estupro de vulnerável constam dos §§ 3º e 4º
do art. 217-A do CPB, que são claros e incidem diretamente na conduta do agente,
verberando que “[...] § 3º - Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. § 4º - Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos” (BRASIL, 1940, p. 1).
Observa-se de pronto que as qualificadoras desse delito aumentam em
abstrato a pena, quando da conduta do agente do referido crime, resultar em lesão
corporal grave ou morte. Tem excepcional
importância salientar que: “Ao contrário
5
do previsto no estupro em sua forma fundamental, o de vulnerável prescinde do
constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, ou ainda do
resultado morte” (FREITAS, 2016, p. 55).
O próprio Código Penal Brasileiro elenca em seu art. 129, § 1, os
desdobramentos da lesão corporal de natureza grave, são eles: “[...] I – Incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; III –
debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto”
(BRASIL, 1940, p. 1).
Revela induvidosa matéria, que a conduta qualificada pelo resultado no
crime de estupro de vulnerável “[...] irá acontecer mediante o dolo antecedente na
conduta do agente infrator e com a culpa consequente advinda do desdobramento
dos atos empregados” (CORRÊA, 2014, p. 32).
Nesse contexto, cabe frisar que o estupro de vulnerável é matéria vencida
pela legislação que lhe acolhe como de caráter absoluto não admitindo sua
relativização por conta do seu objeto precípuo que é a proteção contra o estupro
de menor de 14 anos e da pessoa da pessoa, que por enfermidade ou deficiência
mental, não possui discernimento suficiente para a prática do ato.
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Porém, entende-se que o caráter absoluto da matéria não impede que se
verifique na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de relativizá-la seguindo o
exemplo de outros países, que acompanhando a evolução social e as relações
afetivas existentes entre seus menores de 14 anos, adotam a exceção de Romeu e
Julieta.
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3 TEORIA ROMEU E JULIETA
3.1 Origem
Diferente de muitos ordenamentos jurídicos no Ocidente, os quais fazem
previsão legal servindo-se do Código Penal e de outras fontes, como a tradição e o
costume, o sistema jurídico brasileiro fundamenta-se na lei, fato esse que exige
atenção para o estudo da Teoria Exceção de Romeu e Julieta, que se encontra
presente em diferentes ordenamentos internacionais que são consuetudinários,
mas não encontra albergue na legislação brasileira por conta do ordenamento
jurídico que é positivado na rubrica da lei.
É fato incontroverso que a tradição brasileira se encontra adequada ao
sistema romano-germânico do direito legislado, conhecido também como sistema
do civil law, que é aquele calcado na positivação do direito pela norma legal. Para
melhor entendimento, cabe destacar que:
[...] a expressão Civil Law, usada nos países de língua inglesa,
refere-se ao sistema legal que tem origem ou raízes no Direito
da Roma antiga e que, desde então, tem-se desenvolvido e se
formado nas universidades e sistemas judiciários da Europa
Continental, desde os tempos medievais; portanto, também
denominado sistema Romano-Germânico (VIEIRA apud
GALIO, 2014, p. 2).
Como se verifica na citação supracitada, o sistema civil law concentra-se na
positivação do direito e tem como premissa a norma legal, de modo que não se
baseia em fontes exteriores à lei, a não ser quando se serve, por exemplo, de
tratados internacionais que adquirem postura de emenda constitucional.
É o que ocorre com o sistema jurídico em solo brasileiro, ao contrário de
países de língua ou influência inglesa, como Inglaterra, Nova Zelândia, Índia,
Austrália, Quênia, Estado Unidos da América, etc., em que predominam o sistema
do Common Law. Neste sistema, a lei é apenas uma dentre as várias fontes de
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interpretação do Direito, não sendo seu papel se sobrepor aos princípios gerais do
direito, o costume e a jurisprudência (COLVARA, 2014).
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É oportuno registrar que os Estados Unidos da América (EUA), embora de
língua inglesa não adotam especificamente o sistema common law, servindo-se
também do civil law, o que permite dizer que esse país possui um direito misto, e
que seus juízes não consideram apenas a obra do legislador como meio de
convicção, pois vão além, servindo-se também do costume. Essa postura do Direito
americano “[...] confirma a tese de que a produção legislativa não exclui a
necessidade de um sistema de precedentes (MARINONI, 2010, p. 37).
Tanto o sistema civil law quanto o common law chegam às mesmas
conclusões porque baseados nos mesmos ideais de justiça. Por isso mesmo, não há
que se falar que um seja mais justo que o outro, devendo-se considerar apenas que
cada um deles é fruto da cultura e da história de seu povo, e que na atualidade com
a chamada globalização há uma tendência de aproximação entre eles e a
consequente formação de um sistema jurídico híbrido (GALIO, 2014).
Tenha-se presente que essa teoria tem como base o romance de Willian
Shakespeare, “Romeu e Julieta”, 5ele com 17 (dezessete) anos de idade e ela com 13
(trezes) anos quando se relacionaram sexualmente. Tal teoria traz em seu cerne a
discussão: se deve ou não penalizar o menor que pratica ato sexual com uma
menor, quando há o consentimento e a diferença de idade é pequena?
3.2 Características
Nos países de língua inglesa ou que sofrem influência dessa língua, o sistema
jurídico é diferente do brasileiro e, por isso, mesmo a previsão legal para esse caso
é outra. De fato, em alguns estados que compõem os Estados Unidos da América,
o tratamento jurídico é diverso, se a diferença de idade entre os protagonistas do
ato sexual é igual ou inferior a cinco anos, pois julgam o caso a partir da chamada
exceção Romeu e Julieta (SARAIVA, 2009).
Em vista disso, tem real importância destacar que nem todos os estados
americanos adotam a teoria exceção de Romeu e Julieta, mas que todos possuem
leis que:
[...] proíbem as relações sexuais com pessoas que estão abaixo
da idade de consentimento legal, contudo não há um critério
etário que seja considerado a nível nacional, pois cada ente
da federação estabelece sua própria legislação de acordo com
sua conveniência e interesse. Apenas um pequeno número de
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estados tem uma única idade de consentimento, variando de
dezesseis a dezoito anos de idade. Para os outros estados, a
idade de consentimento depende de um ou mais dos
seguintes requisitos: diferenças de idade entre parceiros,
idade da vítima e idade do ofensor. Quando um diferencial de
idade é usado, o Estatuto próprio de cada estado especifica
faixas etárias fora das quais as partes não podem exercer o
consentimento para o sexo (MOREIRA, 2017, p. 24).
Como bem se vê, existe a criminalização do sexo praticado entre menores de
18 anos nos Estados Unidos da América, mesmo sendo comprovado que tenha sido
consensual. Também se deve considerar que nesse país há um misto jurídico em
seu sistema judiciário fazendo a previsão tanto do sistema do common law quanto
civil law, o que permite que em alguns estados como o Colorado e a Flórida o sexo
seja punido, quando a vítima for menor de 16 anos de idade. E já em outro, como
a Geórgia, cuja legislação criminaliza a prática sexual consentida entre adolescentes,
seja aplicada a exceção de Romeu e Julieta (COLVARA, 2014).
Essa diversidade na postura das decisões jurídicas e de suas leis em cada
estado norte-americano resulta do sistema em que o direito é aplicado, isto é,
o common law, com influências do civil law. Já se disse mais de uma vez que nesse
tipo de sistema o direito apresenta uma face de base jurisprudencial, em
detrimento de leis e regulamentos já escritos.
Aliás, não é demais lembrar, que sendo os Estados Unidos da América (EUA)
um país regido pelo federalismo, é certo que seus estados-membros tendem a
adotar um direito que não “[...] envelheça, conservando a sua vitalidade com o
passar do tempo, recriado conceitualmente na medida dos imperativos de ordem
social, econômica e política que se vão colocando na evolução natural das
sociedades” (FERREIRA, 2015, p. 1).
Nessa linha de entendimento defende-se o argumento de que a teoria
exceção de Romeu e Julieta vem sendo adotada em muitos estados norteamericanos como uma forma de não criminalizar a fase de descoberta da
sexualidade pelos adolescentes, punindo-se somente os excessos quando forem
constados. Exemplo emblemático é do caso Garnalow Wilson, 17 amos de idade,
nascido na Geórgia, e que foi pego fazendo sexo oral em uma também menor de
15 anos de idade. Diante do caso levado à Suprema Corte está:
[...] liberou da prisão Garnalow Wilson, de dezessete anos de
idade, que estava preso pela prática de sexo oral com uma
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menina de 15 anos. A legislação do Estado criminalizava a
conduta de práticas sexuais entre adolescentes, mas a
Suprema Corte determinou que Wilson fosse liberado porque
a nova regra desconfigurou a criminalização do sexo
consensual entre adolescentes. A rigor, a manutenção em 14
anos de idade para a chamada presunção de violência, apta a
configurar crime ante a revogação do art. 224 e a nova
redação do art. 217- A, todos do CP, reclama uma reflexão
maior (COLVARA, 2014, p. 36).
Esse exemplo é um retrato dos avanços ocorridos em países de língua ou
influência inglesa, como os Estados Unidos da América (EUA) em que o sexo entre
menores é punido juridicamente, mas que abre precedentes para ressalvas, quando
se tratar de adolescentes que se relacionam entre si de modo consensual.
Como já foi dito, a teoria a exceção de Romeu Julieta é aplicada em outros
países de/ou influência da língua inglesa, mas não basta, contudo, mencionar sua
aplicabilidade em outros países para se adotar uma perspectiva favorável de sua
aplicação em solo brasileiro. Na verdade, é preciso avaliar sua compatibilidade com
o ordenamento pátrio, sendo oportuno
registrar, desde já, que há um problema a
5
ser enfrentado pelo legislador brasileiro caso entenda que já é hora da exceção
Romeu e Julieta ser aplicada no direito penal brasileiro.
Esse problema se encontra expresso no art. 2017-A do Código Penal
brasileiro, que foi inserido pela Lei n.º 12.015/2009, cuja previsão legal prevê a figura
do estupro de vulnerável, caracterizado pela conjunção carnal ou a pratica de outro
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo a pena de reclusão de 8 a 15 anos
(GONÇALVES, 2019). Anote-se, por importante, que o sistema jurídico pátrio não
recepciona a referida teoria devido a vários aspectos do seu sistema jurídico, sendo
a previsão de estupro de vulnerável o mais basilar.
É certo dizer que antes da instituição da Lei nº 12.015/2009 havia a presunção
de violência ostentada no artigo 224 do Código Penal Brasileiro. No entanto, com
a chegada dessa lei, foi modificado esse artigo e erigido o Art. 217-A, que trata do
estupro de vulnerável contemplando os menores de 14 anos, e seu § 5º incluído
pela Lei n° 13.718/2018 é expresso em dizer que: “As penas previstas no capute nos
§§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da
vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime
(BRASIL, 1940, p. 1).
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Como se observa cai por terra a presunção da violência e se consolida a
capacidade psicológica do ofendido, que sendo menor tem pouca maturidade, e
do enfermo mental porque tem pouco ou nenhum discernimento, ou ainda, o que
por qualquer outra causa não consegue oferecer resistência. Nesse passo, é possível
salientar que antes, com o art. 224 do CPB em pleno vigor se podia argumentar e
mesmo defender a possibilidade da aplicação da exceção de Romeu e Julieta no
ordenamento pátrio (SÁ, 2016).
No entanto, com a instauração da Lei nº 12.015/2009 essa discussão perde
consistência porque carece de supedâneo jurídico para se afirmar, dado que a
legislação cristaliza o entendimento da presunção absoluta da vulnerabilidade,
tanto do menor de 14 anos, quanto do indivíduo que por ter enfermidade ou
deficiência mental não possui discernimento para o ato sexual, ou ainda, o que por
qualquer outra causa não consegue oferecer resistência (ARAÚJO; LIMA, 2016).
A despeito dessa observação, vale consignar aqui que ao se discutir a
aplicabilidade da teoria exceção de Romeu e Julieta no ordenamento jurídico
brasileiro, deve-se ter em perspectiva que se trata de um tema que envolve a
dignidade sexual, uma das dimensões da dignidade da pessoa humana. Em vista
disso, é que o legislador pátrio “[...] reconheceu a primazia do desenvolvimento
sadio da sexualidade e do exercício da liberdade sexual como bens merecedores de
proteção penal, por serem aspectos essenciais da dignidade da pessoa humana e
dos direitos de personalidade” (SOUTO, 2016, p. 16).
Esse é o entendimento da Lei nº 12.015/2009, que trouxe nova redação sobre
os crimes sexuais dignificando a pessoa humana e sua sexualidade. Observe-se que
no Código Penal de 1940 esses crimes recebiam o título de Crimes contra os
Costumes, já na Lei 12.015/2009 recebe o seguinte título: Dos crimes contra a
dignidade sexual. Claro está que ao legislador brasileiro não mais interessa os
hábitos sexuais das pessoas, mas tão somente conferir maior proteção ao bem
jurídico destas, tendo como um de seus fundamentos a dignidade sexual (NUCCI,
2009).
Não basta, contudo, mencionar a intenção do legislador em salvaguardar
essa dignidade, como bem jurídico, convém explicitar que essa salvaguarda:
[...] se encontra realizada por meio das tipificações previstas
no Código Penal brasileiro, no Título VI, em seus artigos 213
a 234-B. Destaca-se que o legislador ordinário visou
criminalizar as mais variadas condutas, a fim de oferecer
extensa proteção ao bem jurídico. Com especificidade
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destaca-se o art. 217-A incluído pela Lei n° 12.015, de 2009,
que prevê o crime de estupro de vulnerável (MOREIRA, 2017,
p. 9).
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Em vista disso resulta reconhecer que a Lei 12.015/2009 ao tipificar o crime
de estupro de vulnerável também prevê a condição sine qua non da dignidade
sexual tanto do menor de 14 anos quanto da pessoa da pessoa, que por
enfermidade ou deficiência mental, não possui discernimento suficiente para a
prática do ato (BRASIL, 2009). Porém, em que pese as acaloradas discussões acerca
da relatividade ou não do crime de estupro de vulnerável, sobretudo, no tocante ao
menor de 14 anos, há de se observar que existe uma colisão aparente de normas,
posto que a Lei 12.015/2009 considerou:
[...] os menores de 14 (quatorze) anos não dotados de
autodiscernimento suficiente para decidir sobre seus atos
sexuais, não cabendo nenhuma exceção. De outra banda o art.
2º do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) considera
como adolescente entre 12 e menores de 18 anos de idade,
podendo até sofrerem medidas socioeducativas (NUCCI,
2009, p. 32).
5
Nessa perspectiva, fica claro que o legislador não adotou na Lei 12.015/2009
a mesma faixa etária de 12 anos de idade preconizada pela Lei nº 8.069/90 –
também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) -, e sim de 14
anos, o que permite uma inclinação para o entendimento de que há sim, uma
efetiva colisão entre essas duas normas. No entanto é de se admitir que o legislador
buscou reafirmar a vulnerabilidade do menor, bem por isso se dizer que:
[...] a razão da vulnerabilidade etária se baseia na imaturidade
da vítima, que ainda não possui discernimento suficiente para
entender a extensão do ato sexual que está praticando. No
caso dos menores de 14 (quatorze) anos, o legislador optou
por não emprestar validade a eventual consentimento da
vítima, sendo irrelevante sua aquiescência para o
aperfeiçoamento do crime (BRAYNER, 2014, p. 1).
Diante de observações como a supracitada, entende-se que não é
extemporâneo revisitar a temática da teoria de exceção Romeu e Julieta e sua
possível aplicabilidade no Brasil, a despeito da Justiça brasileira já ter
posicionamento firmado sobre o tema, para tanto é essencial um estudo da
doutrina e da jurisprudência sobre o mesmo.
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3.3 Aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro
É certo pensar que a sociedade brasileira evolui a cada dia em seus costumes
valores e percepções do mundo. Exemplo emblemático é o da sexualidade de
adolescentes que já não impinge mais o tabu de outrora, nem é mais visto como
um crime desde que não fira princípios basilares como o da dignidade da pessoa
humana ou sua vulnerabilidade. Para chegar a essa percepção, é preciso
compreender, além disso, que muitos adolescentes estão descobrindo a
sexualidade sem a intenção de transigir normas as jurídicas.
Para a doutrina e a jurisprudência o que está em discussão é a
vulnerabilidade do menor, que está posta pelo art. 217-A do Código Penal
brasileiro, inserido pela Lei n° 12.015/09, e nesse ponto a discussão é, se ela é
realmente absoluta ou relativa. É bom que se diga que:
A presunção absoluta da vulnerabilidade determina que o
agente seja considerado culpado, sem que lhe seja
oportunizada a produção de prova em contrário, ofendendo
princípios constitucionais, cerceando o direito de defesa do
indivíduo e aplicando a responsabilidade objetiva para a
condenação. Já a presunção relativa da vulnerabilidade, nos
permite analisar, de forma pormenorizada, as peculiaridades
do caso concreto, fazendo julgamento de dolo ou culpa na
conduta do agente, se havia ou não o desígnio de cometer o
crime, e, principalmente, se houve o consentimento do menor
envolvido. Para a Teoria Absoluta a vulnerabilidade deve ser
entendida de forma absoluta, sendo suficiente o aspecto
etário para a caracterização do vulnerável. A Teoria Relativa,
de forma oposta, defende a relativização da vulnerabilidade,
levando em consideração as particularidades do caso
concreto, admitindo prova em contrário (ARAÚJO; LIMA,
2016, p. 145).
Não há qualquer dúvida que os Tribunais concebem a vulnerabilidade do
menor de 14 anos como absoluta, sobretudo, porque seguem a prescrição da Lei
nº 12.015/09, e sua previsão legal expressa no art. 217-A do CPB, e disso não abre
mão. É o que revela a decisão proferida em 2015, pelo Ministro Rogério Schietti, do
Superior Tribunal de Justiça, consolidando entendimento sobre a vulnerabilidade
absoluta da menor vítima de estupro e sua impassível mitigação, como segue:
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As alterações legislativas incorporadas pela Lei nº 12.015/09
ao Título VI – Dos crimes contra a dignidade sexual,
especialmente ao seu Capítulo II – Dos crimes contra
vulnerável, do Código Penal, não mais permitem qualquer
dúvida razoável quanto à irrelevância, para fins de
aperfeiçoamento do tipo penal inscrito no artigo 217A, caput, do Código Penal, de eventual consentimento da
vítima ao ato libidinoso, sua anterior experiência sexual ou a
existência de relacionamento entre ela e o agente (BRASIL,
2015, p. 2).
A decisão em questão não deixa dúvida que os Tribunais seguem a
intelecção da vulnerabilidade absoluta do menor de 14 anos vítima de prática
sexual, ainda que haja seu consentimento, não sendo este relevante. É que se infere
ainda do julgado do Supremo Tribunal Federal e sede de Agravo Regimental no
Habeas Corpus 124830/MT:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E DE ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGOS 213 e 224,
5
ALÍNEA A (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE
AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA
SUPREMA CORTE. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA
VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A presunção de violência no crime de
vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo
consentimento da vítima ou experiência anterior e a revisão
dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via
eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos
autos. Precedentes: ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda
Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 18/12/2013. 2. In casu, o
recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão,
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em regime fechado, como incurso no art. 217-A do Código
Penal, pelo fato de haver cometido ato sexual com um menino
menor de 13 anos de idade em troca de um amortecedor de
bicicleta e filmado todo ato em seu celular. 3. A competência
originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar
habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102,
inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo
certo que o paciente não está arrolado em qualquer das
hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo
regimental desprovido. (HC 124830 AgR, Relator (a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-052017) (STF, 2017, p. 1).
Como se verifica, o referido julgado não abre precedentes para a teoria
exceção de Romeu e Julita no Brasil, porque conclui que o crime de estupro de
vulnerável cometido contra adolescente de 14 anos não é eliminado seja pelo seu
consentimento, seja por possuir experiência sexual anterior ao fato, pelo que
mantém a prisão do agressor em decisão monocrática.
Diante de tais decisões se arvora a reflexão de doutrinadores como
Bitencourt (2013), Nucci (2009), Capez (2005) que se preocupam com condições
pessoais de cada vítima menor e o seu grau de conhecimento e discernimento
sobre a pratica sexual que lhe incriminam, face a excepcional evolução moral e
sexual na contemporaneidade. Estes pugnam por uma melhor de aferição do grau
de maturidade sexual e desenvolvimento mental do menor ofendido definindo sua
vulnerabilidade. Nesse passo, defendem a aplicação da lei que se ajuste ao caso
concreto (BRAYNER, 2014).
Essa interpretação, ao contrário da decisão dos ministros supramencionados,
auspicia a Exceção Romeu e Julieta, porque entende que a presunção de
vulnerabilidade com um caráter absoluto “[...] tolhe não só garantias fundamentais
dos considerados autores da infração penal, mas também daqueles adolescentes
que configuram como vítimas, quando na verdade, ambas as partes apenas estavam
desenvolvendo sua liberdade sexual de forma plena” (MOREIRA, 2017. P 33).
Observe-se por importante, que o termo “exceção” que configura a referida
teoria decorre do latim exceptio que, em amplo sentido, significa o direito do
acusado de se defender. E em sentido estrito significa o meio pelo qual o acusado
busca a extinção do processo sem o conhecimento do mérito (CAPEZ, 2005, p. 346).
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Nessa esteira, segue que a exceção Romeu e Julieta, preceitua que o acusado tem
o direito de defesa quando este for menor, embora com até cinco anos a mais que
sua parceira. No caso sugere a relativização da presunção de vulnerabilidade,
atendo-se ao caso concreto, como por exemplo, o consentimento do outro menor
para a pratica sexual e/ou sua experiência sexual anterior ao fato ocorrido.
Perfilha esse caminho o entendimento do doutrinador André Estefam (2011)
quando leciona que o conceito de vulnerabilidade não pode ser absoluto, pois:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[...] a exegese das normas penais não pode se dar, jamais,
alijada de uma visão constitucional e, notadamente, da
correta delimitação do valor protegido (objetividade jurídica)
pela disposição. É por essa razão que entendemos, a despeito
da peremptoriedade do Texto Legal, que nem todo o contato
sexual com menor de 14 anos ingressará na tipicidade
(material) da norma. É a men legisque se sobrepõe à mens
legislatoris. (ESTEFAM, 2011, p. 166).
Conforme se verifica do estudo, a doutrina inclina-se para a possibilidade da
implantação da exceção de Romeu
5 e Julieta, no ordenamento jurídico brasileiro, a
partir do pressuposto da vulnerabilidade relativa do menor de 14 anos, envolvido
em relação sexual consentida e/ou que já tenham experiência sexual anterior ao
fato citado como crime. Por outro lado, permanece inamovível a jurisprudência no
que toca à sua relativização porque seu supedâneo é a Lei nº 12.015/09, que em
sua hermenêutica pressupõe o caráter da vulnerabilidade absoluta do menor de 14
anos, não cabendo interpretação reversa.
4 CONCLUSÃO
O artigo mostrou-se relevante à medida que realizou um levantamento na
doutrina, jurisprudência e legislação brasileira sobre a exceção de Romeu e Julieta,
analisando a possibilidade de flexibilização do vulnerável etária no que se refere aos
comportamentos sexuais envolvendo adolescentes, fato tão comum em nossa
sociedade atual.
Concluiu-se que ao menor devem ser dadas as garantias e os direitos a ele
preconizados pela Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do
adolescente (ECA) e aos demais ordenamentos afetos à criança e adolescente, são
essenciais para que ele alcance a maioridade sem os riscos que surgem no cotidiano
da vida em sociedade, como é o caso do estupro de vulnerável.
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Na investigação realizada evidenciou-se que em solo brasileiro o
ordenamento jurídico é diferente do de muitos países, sobretudo daqueles de
língua ou influência inglesa, como a Nova Zelândia, Índia, Austrália, Quênia e os
Estado Unidos da América (EUA) em que predominam o sistema do Common Law,
que se orientam não só pela lei, mas também pela tradição e o costume, a despeito
do Brasil onde vigora o civil law, totalmente calcado na lei positivada.
Foi observado ainda, que existe a teoria exceção de Romeu e Julieta, adotada
em muitos países de língua ou influência inglesa, a qual visa à relativização da
presunção da vulnerabilidade do menor de 14 anos, quando entre os adolescentes
praticantes do ato sexual a idade for igual ou superior a cinco anos, houver
consentimento e a pretensa vítima já possui experiência sexual anterior ao fato.
Verificou-se que no ordenamento jurídico, quando vigorava a proteção à
criança e adolescente através da presunção de violência, tanto a literatura quanto a
jurisprudência variavam seus entendimentos entre uma presunção absoluta e
relativa. Neste cenário, podia-se pensar claramente na aplicação da teoria ora
estudada, vez que, os que defendiam a presunção relativa, entendiam que só
haveria o crime se a realidade fática assim demonstrasse. Levava-se em
consideração o consentimento da vítima, sua experiência, ou seja, o caso concreto.
Todavia, ficou claro que a possibilidade de aplicação da teoria Romeu e
Julieta começa a diminuir com a entrada de vigor da lei 12.015/09, pois afastou a
presunção de inocência, criando tipo penal específico para atos libidinosos e
conjunção carnal com menores de 14 anos. Em seguida a jurisprudência inclinouse a afastar a possibilidade de vulnerabilidade relativa, o que ficou claro com a
súmula do STJ.
Percebeu-se ainda que o legislador seguiu o entendimento do STJ e alterou
mais uma vez o crime de estupro de vulnerável acrescentando o parágrafo 5º
através da lei 13.718/2019. Com este dispositivo ficou claro que a experiência sexual
e consentimento da vítima são completamente ignorados para efeito de
configuração do crime de estupro de vulnerável.
Observa-se por fim que, embora ainda haja na literatura entendimento que
se incline para possibilidade de aplicação da teoria ora estudada, alegando
como pressuposto da vulnerabilidade relativa do menor de 14 anos, o
consentimento dos protagonistas na relação sexual e a experiência sexual anterior
da parceira ou parceiro, bem como idade não maior que cinco anos entre os
adolescentes, a jurisprudência e a própria letra da lei taxam o caráter da
vulnerabilidade absoluta do menor de 14 anos.
46

www.conteudojuridico.com.br

Desse modo, é possível afirmar que o estudo atingiu seus objetivos, uma vez
que permitiu concluir que, no momento, não há a possibilidade de aplicação da
exceção de Romeu e Julieta no ordenamento jurídico pátrio.
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Introdução.
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O presente artigo visa a analisar o texto de Ferdinand Lassale sobre a
Constituição Política.
1. Como definir uma Constituição
Para um jurisconsulto, uma Constituição é a lei fundamental proclamada
pelo país e na qual se baseia a organização do Direito público dessa nação. No
entanto, essa definição limita-se a descrever como se formam as Constituições e o
que fazem, não explicam o que é uma Constituição. Desse modo, não é possível
distinguir se uma determinada Constituição é boa ou má, possível ou utópica,
duradoura ou insustentável.
5

Antes de tudo é necessário descobrir a verdadeira essência de uma
Constituição, para depois definir se a Carta Constitucional examinada se acomoda
ou não às exigências substanciais. “O conceito de Constituição [...] é a
fonte primeira da qual nascem a arte e a sabedoria constitucionais”[1].
2. Constituição como lei fundamental
Para entrar em vigor, uma Constituição deve ter aprovação legislativa, tem
que ser também lei. Porém, além disso, no espírito unânime dos povos, uma
Constituição deve ser qualquer coisa de mais sagrado, de mais firme e de maior
solidez que uma lei comum.
Portanto, uma Constituição é uma lei fundamental da nação. Mas é preciso
distinguir uma lei de uma lei fundamental. Para ser designada como tal, a lei
fundamental deve ser uma lei mais básica do que as outras comuns; deve informar
e movimentar as leis comuns originárias da mesma, devendo atuar sobre as leis
comuns do país. A ideia de fundamento contém a noção de uma necessidade ativa,
de uma força eficaz que torna por lei da necessidade que o que se baseia sobre ela
seja de um e não de outro modo.
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Desse modo, a Constituição é uma força ativa que faz com que todas as
restantes leis e instituições jurídicas vigentes no país sejam o que efetivamente são.
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3. Os fatores reais do poder
Os fatores reais do poder atuantes nas sociedades constituem essa força
ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da sociedade,
determinando que devem ser como efetivamente são. Várias partes da sociedade
podem fazer parte desses fatores.
Em uma monarquia, na qual o Exército e as armas obedecem ao rei, este
constitui uma parte da Constituição, uma vez que pode impor seus interesses por
deter tanto poder. Como a nobreza sempre teve grande influência junto à Corte,
ela também tem certo poder sobre o Exército e as armas, o que faz com que a
nobreza também faça parte da Constituição.
A grande burguesia também tem poder na sociedade, pois pode apoiar
uma movimentação popular a favor de seus interesses, constituindo, assim, uma
parte da Constituição. Limitadamente, a consciência coletiva e a cultura geral da
Nação são fragmentos da Constituição, uma vez que através do primeiro é possível
se rebelar e o segundo influencia no que a sociedade defende.
Caso a nobreza e a grande burguesia apoiassem o rei, a pequena burguesia
se juntaria ao povo, e a resistência desse grupo seria invencível. Dessa forma, em
casos extremos, também o povo é parte integrante da Constituição.
Portanto, a Constituição de um é a união dos fatores reais do poder que
regem esse país. Para Lassale, é impossível se imaginar uma Nação na qual não
existam os fatores reais do poder.
3.1. Os fatores reais do poder e as instituições jurídicas
Para fazer uma distinção entre Constituição e Constituição jurídica, reúnemse os fatores reais do poder e uma expressão escrita é dada a eles; assim, de simples
fatores reais do poder, passam a ser verdadeiro direito. A coercitividade será usada
quando alguém atentar contra eles.
4. O sistema eleitoral das três classes
Até a revolução de 1849, vigorou na Prússia a lei eleitoral das três classes,
na qual se divide a nação em três grupos eleitorais, conforme os impostos
correspondentes a cada um dos grupos.
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Nesse sistema, as escassas pessoas riquíssimas possuíam tanto poder
político quanto os operários e camponeses, além de deterem tanto poder político
quanto o resto da nação quando somados aos eleitores da média burguesia.
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Se for interesse do governo tornar uma pequena parte da sociedade tão
poderosa quanto os eleitores das outras três classes reunidas na Constituição, basta
que o legislador estipule na Constituição, de forma pouco clara, que o grupo que
se deseja privilegiar, juntamente com alguns elementos secundários, formarão o
Senado. Dessa forma, eles teriam atribuições para aprovar as decisões emanadas
da Câmara dos Deputados.
4.1. Fidelidade do Exército na Constituição prussiana
A Constituição prussiana dispõe que não é exigida ao Exército fidelidade à
Constituição: o Exército se situa à margem da Constituição e fora da sua jurisdição,
somente precisa prestar contas do que faz ao rei, permanecendo completamente
desligado do resto da Nação. Desse modo, o rei reúne um poder muito superior ao
da Nação inteira.
5. Poderes organizado e desorganizado
5

O Exército está organizado, pode reunir-se a qualquer momento e ser
utilizado assim que seja solicitado. No entanto, o poder que se apóia na Nação é
desorganizado: a vontade do povo e seu grau de intervenção não são de fácil
consenso. A Nação carece desse instrumento do poder organizado. Um poder
organizado menos forte pode se manter no poder por muito tempo, sufocando o
poder mais forte, porém desorganizado, do povo.
6. História constitucionalista
As tradições se baseiam nos precedentes, os quais têm uma função muito
importante nas questões constitucionais. Por exemplo, na prática efetiva e
tradicional de cargas e impostos, se alegava que desde tempos remotos o povo se
encontra sujeito a essas prestações e, baseada nesse precedente, a norma dispunha
que tal estado podia manter-se. A proclamação desta norma constituía a base no
Direito Constitucional.
Por vezes, uma dessas manifestações que tinha origem na realidade do
poder era expressa especialmente em um pergaminho, permitindo o advento de
foros, direitos especiais, privilégios, estatutos e cartas outorgadas de um grêmio, de
uma vila etc. Tudo isso, junto dos fatos e precedentes, formavam a Constituição do
país. Cada um deles exprimia os fatores reais do poder que agiam no país.
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Todos os países possuem, sempre possuíram, uma Constituição real e
efetiva. Na maioria dos Estados modernos aparece, em algum momento da sua
história, uma Constituição escrita para estabelecer documentalmente todos os
princípios e instituições do governo vigente. A aspiração por uma Constituição
escrita ocorreu devido a uma mudança nos elementos reais do poder.
“As primeiras Constituições se inseriram no quadro de um processo de
limitação e fragmentação do poder absoluto, tal como o que se consolidou nas
monarquias européias”[2].
A Constituição de um Estado pouco povoado da Idade Média é uma
Constituição feudal, na qual a nobreza ocupa um lugar de destaque. O príncipe não
pode criar impostos sem seu consentimento e só ocupará a posição de primeiro
posto entre os seus iguais hierárquicos, a nobreza.
Com o advento da monarquia absoluta, o príncipe não precisa elaborar por
escrito a nova Constituição, pois ele controla o instrumento real e efetivo do poder,
o exército permanente, transformando o país em um “Estado militar”.
No entanto, o exército não teve condições de acompanhar o crescimento
da população civil, ocorrido após o desenvolvimento da sociedade burguesa. A
burguesia percebe que consiste em uma potência política independente e passa a
exigir participação no governo e que o príncipe proteja seus interesses.
7. A arte e a sabedoria constitucionais
Após uma revolução, o Direito privado continua em vigor, mas outro Direito
público necessita ser redigido. Para uma Constituição poder ser considerada boa e
duradoura, Lassale diz que a Constituição escrita deve corresponder à Constituição
real e deve se originar nos fatores do poder que regem o país.
“Para Lassale, a Constituição escrita, para ser boa e duradoura, deve refletir,
necessariamente, os fatores reais de poder existentes na sociedade, pois, um
eventual conflito entre o texto escrito e a Constituição real, ou seja, a soma dos
fatores reais de poder que regem uma nação, fará com que, mais cedo ou mais
tarde, a Constituição folha de papel seja rasgada e arrastada pelas verdadeiras
forças vigentes no país, num determinado momento de sua história. Noutras
palavras, a Constituição formal seria revogada pela Constituição real”[3].
8. O Poder da Nação é invencível
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Apesar de o poder do exército ser inferior ao da Nação, com o tempo se
torna mais eficaz que o poder dela. Dessa forma, o poder organizado do exército
vence sempre, a não ser nos casos isolados de revolução. Quando a Nação triunfa
sobre o exército, para que seu esforço não tenha sido inútil, é necessária uma
transformação radical do exército, de modo que ele deixe de ser instrumento de
repressão a serviço do rei contra a Nação.
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No entanto, isso não aconteceu na Prússia em 1848. Para Lassale, esse
fenômeno explica-se porque os reis têm ao seu serviço melhores servidores do que
o povo, uma vez que os servidores dos reis são práticos, enquanto os servidores do
povo, quase sempre, são teóricos.
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Resumo: O direito urbanístico analisado como fato social. Este artigo tem como
motivação realizar reflexões acerca da regulamentação do plano diretor em cidades
que não se enquadram nos ditames do artigo 182 §1º da CF/88. Essas pequenas
reflexões pontuais devem vir à baila nas discussões do desenvolvimento regional,
onde a maior parte da população vive. Levando em consideração os aspectos
observados, destacamos a importância do tema proposto para uma melhor reflexão
e cobrança dos poderes públicos representantes do povo.
Palavras-chave: Gestão Pública, Direito Urbanístico, Políticas Públicas, Gestão
Municipal
Introdução
O direito urbanístico apoia-se no ideal regimentar de normas que venham a
conduzir a forma com a qual os poderes políticos tomam suas decisões
concernentes as edificações, qualidade de vida da população, manejo ambiental,
segurança e dentre tantos outros aspectos urbano local. Nessa perspectiva, o
princípio norteador da administração pública em qualquer esfera é que, o
administrador público só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Para o
professor Hely Lopes Meirelles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro nos
ensina 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. A lei para o particular significa
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"pode fazer assim"; para o administrador público
significa "deve fazer assim" (Meirelles, 2000, p. 86)
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Nesse ponto de vista, para que o agente executivo faça seu trabalho o
legislativo deve, de antemão, fazer seu dever de casa, ou seja, regulamentar. Nesse
diapasão, a criação e regulamentação por parte do poder legislativo municipal, em
matéria urbanística, caminha de acordo com a legislação, qual seja, o cumprimento
da exigência de um Plano Direito Municipal apenas na conjuntura obrigacional, de
acordo com a exigência do artigo 182 §1º da Constituição Federal de 1988 a qual
estabelece que é obrigatória a criação do plano diretor apenas aos municípios com
mais de vinte mil habitantes. Vejamos:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório5 para cidades com mais de vinte mil habitantes, é
o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana. (BRASIL, 1988)
Nosso trabalho, em linhas gerais, tem como motivação a reflexão acerca da
constituição do plano direito em municípios com menos de vinte mil habitantes.
Vale ressaltar que o artigo 182 caput da CF/88, diz ter por objetivo, ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. Sendo essa a função da regulamentação, a função social, qual o motivo
que a lei prospecta apenas para cidades cuja população seja maior que vinte mil
habitantes.
Nosso trabalho é de cunho reflexivo. O Estado do Tocantins é composto por
139 municípios, segundo (IBGE, 2016), destes, estima-se, no relatório do IBGE que
apenas 10 municípios possuem mais de vinte mil habitantes, com isso,
enquadrando-se na obrigatoriedade da Lei (10.257, de 10 de junho de 2001) a qual
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal.
Processo de desenvolvimento do Plano Diretor
Para uma melhor reflexão a cerca da obrigatoriedade da criação do plano
diretor de um município, tomaremos por base para nossas reflexões o município de
Dianópolis-TO. Segundo dados da (SEPLAN/TO, 2017) em relatório de indicadores
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socioeconômicos do Estado do Tocantins, Dianópolis já aparece desde último censo
com 19.112 habitantes, censo oficial do IBGE e com estimativa desde 2015 para
mais de 21mil habitantes, com isso, enquadrando-se nos ditames da Lei maior.
Mesmo com a estimativa populacional, desde 2015, de se atingir o mínimo
exigido por lei, só agora a câmara legislativa começou a se movimentar acerca da
criação do plano diretor. Segundo artigo publicado pela (Câmara Municipal
de Dianópolis, 2019), em fevereiro de 2019, foi solicitado providências quanto a
implantação do plano diretor no município, segundo a matéria:
“à cidade, como espaço onde a vida moderna se desenrola,
tem suas funções sociais: fornecer às pessoas moradia,
trabalho, saúde, educação, cultura, lazer, transporte, entre
outros. Mas, o espaço da cidade é parcelado, sendo objeto de
apropriação, tanto privada como pública, desta forma um
planejamento adequado e racional é necessário para propiciar
desenvolvimento econômico e social. E é partir daí que
surgem os planos urbanísticos, com destaque para o Plano
Diretor Municipal” (Câmara Municipal de Dianópolis, 2019)
Em virtude do exposto, o questionamento latente que surge é sobre os
motivos pelas quais deixa-se chegar à obrigatoriedade da lei para que se cumpra a
mesma, por qual motivo, os poderes públicos deixam para a última momento a
discussão sobre a matéria de tamanha relevância político administrativa. Na esfera
político, é de onde se delimitará e tomará temas norteadores em matéria ambiental
local, qualidade de vida da população e seu pleno desenvolvimento e administrativa
visto que, o poder executivo só poderá fazê-lo mediante a lei imposta.
Conclusão
Diante do que foi apresentado, vale ressaltar que o artigo não tem cunho político
partidário, essas reflexões servem para qualquer cidadão em qualquer parte do
nosso vasto território, onde, espera-se tornar-se obrigatório para que se cumpra e
as vezes esse cumprimento vem a partir de ordem judicial por inércia dos outros
poderes.
Nessa perspectiva fica o questionamento, quais os motivos levam os
municípios que não são obrigados por lei a não implementarem o Plano Diretor,
dessa forma, basta olhar as diretrizes da lei LEI Nº 10.257/2001 para darmos conta
da inexorável importância e reflexão local sobre o tema.
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RESUMO: Este artigo é produto de uma pesquisa que se desenvolveu por meio de
abordagem dedutiva e qualitativa e teve por objetivo geral realizar o estudo
sobre prevenção a alienação parental Tal prática gera consequências graves aos que
são alienados, em especial filhos que estão vivendo a separação dos pais. O meio
preventivo é a adoção do instituo da mediação. A mediação com seu objetivo final
a resolução de conflitos, no caso especifico, os conflitos familiares. A instauração
do processo de mediação antes de entrar de fato nas vias judicias, positivará o
ressurgimento da cominação das partes litigantes, promovendo uma resolução do
conflito com dialogo, visando o interesse de ambas as partes com igualde. Deste
modo, eliminando a concessão de uma ação judicial. Consequente prevenindo a
alienação parental como o restabelecimento do diálogo entre os pais, e
melhorando o conviveu após o processo de separação.
Palavras-chave: Alienação Parental. Conflitos. Mediação. Prevenção.
ABSTRACT: This article is the product of a research that was developed through a
deductive and qualitative approach and aimed to carry out the study on prevention
of parental alienation. This practice has serious consequences for those who are
alienated, especially children who are experiencing separation from their parents. .
The preventive means is the adoption of the institution of mediation. Mediation
with its ultimate goal is conflict resolution, in this case, family conflicts. The initiation
of the mediation process before actually entering the courts will posit the
resurgence of the comminution of the disputing parties, promoting a resolution of
the conflict with dialogue, aiming at the interest of both parties equally. Thus,
eliminating the grant of a lawsuit. Consequently preventing parental alienation as
the restoration of dialogue between parents, and improving coexistence after the
separation process.
Key-words: Parental Alienation. Conflicts . Mediation. Prevention.
SUMÁRIO: Introdução – 1. Contexto histórico de família. – 1.2 Família tradicional
versos Família moderna. – 1.2 Divócio e suas consequêcias. – 2. Alienação Parental
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– Lei 13. 318, De 26 de agosto de 2010. – 2.1 Consequências Jurídicas. – 2.2 Ações
Preventivas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). – 2.3 Consequências
psicológicas aos filhos – 3. Mediação. – 3.1 Mediação e os conflitos familiares – 3.2
Mediação com mecanismo de prevenção a alienação parental – Conclusão –
Referências.
INTRODUÇÃO
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Trata dos benefícios do instituto da mediação nas soluções de conflitos que
envolvem guarda dos filhos, prevenindo a alienação parental, um problema muito
sério que tem dificultado o desenvolvimento psicológico e emocional das crianças.
Nos casos em que há disputa entre os cônjuges quanto a atenção dos filhos, a
promoção do diálogo entre as partes, por meio desse processo extrajudicial, tem
sido um importante mecanismo adotado pela justiça brasileira.
Entende-se que a mediação é um procedimento estratégico no que tange à
resolução dos conflitos, especialmente naqueles que envolvem casos familiares,
cujos desacordos muitas vezes ocorrem por questões emocional, que podem ser
resolvidos através do diálogo, intermediado por um terceiro imparcial, neutro e
instruído, que pretende dissolver5 o conflito de maneira pacífica.
A legislação prevê a mediação na Lei nº 13.140, de 2015. Percebe-se que se
trata de um dispositivo recente, fruto de muitas discussões dentro e fora do
judiciário, aumentando a eficiência, com celeridade no processo e melhores
resultados. A mediação tem sido desde então muito utilizada na solução de
conflitos familiares, onde nasce a alienação parental.
Os problemas emocionais são muitos no fim do casamento. Eles podem ser
ainda maiores quando o casal tem filhos. Esses sentimentos negativos são
transmitidos às crianças, já que eles próprios muitas vezes são motivo de
divergências entre os pais. A fragilidade emocional pela qual passam os cônjuges
no momento da separação oportuniza o surgimento de uma série de atitudes que
nos provocam.
A ideia de que, no processo da mediação, o foco principal estar na
comunicação, não vinculação das pessoas, logo o acordo entre as partes será
consequência do restabelecimento do diálogo entre os envolvidos na situação de
conflito. Nessa ótica, é possível perceber que pode estar na mediação um
importante mecanismo para o Estado intervir no problema e evitar maiores danos.
Como agente protetor da criança e do adolescente, no intuito de preservá-los da
síndrome, a mediação se revela como um meio por onde o Estado possa garantir
essa proteção.
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Deparamo-nos também com a alienação parental praticada por outros
integrantes da família, como os avós, que, embora não façam parte do núcleo
matrimonial, contribuem muitas vezes para instigar de forma negativa, um dos
cônjuges, ou de maneira direta, as crianças. Podem, neste caso, serem convidados
a participar do processo de mediação, a fim de restabelecer o diálogo entre os
envolvidos.
A presente pesquisa mostra que, nesse cenário de desentendimentos
familiares, os Estados, na figura do mediador, intervêm de forma amigável, com
uma proposta de conciliação entre os envolvidos, pela preservação da saúde mental
das crianças, tendo em vista que, sem tratamento adequado, tal síndrome pode
provocar sequelas que podem perdurar a vida da criança até a fase adulta.
Enfim, pretende-se por meio desta pesquisa, que se valeu de conhecimentos
construídos pela doutrina jurídica, pela jurisprudência, bem como pela psicologia,
abordar o combate à síndrome de alienação parental, apoiada no instituto da
mediação.
1. CONTEXTO HISTÓRICO DE FAMÍLIA
A definição de família se iniciou ainda na pré-história, quando o homem era
responsável pelo sustento através da caça, e pela proteção. A mulher incumbida
pelo cultivo dos alimentos e cuidar dos filhos, assemelhando ao trabalho doméstico.
Diante disto surge a primeira dominação de família, convivência entre pessoas
começando a forma a então definição de sociedade.
No mesmo segmento o conceito de família segue ao modelo tradicional,
composto por pai, mãe e filhos. O que para a sociedade já foi considerado o ideal.
Porém, o conceito de família vai muito além do modelo tradicional. Esse conceito
abrange vários aspectos minuciosos, família é instituição considerada responsável
pela formação social do indivíduo. A base para conviver em sociedade, onde se
desenvolve a moral, caráter e personalidade.
Nesse quadrante interpretativo, disserta Maria Berenice Dias (2016, p.33) que
manter vínculos afetivos não é uma prerrogativa da espécie humana. Sempre existiu
o acasalamento entre os seres vivos, seja em decorrência do instinto de
perpetuação da espécie, seja pela verdadeira aversão que todos têm à solidão.
Parece que as pessoas sozinhas serão felizes quando têm alguém. Mesmo sendo a
vida aos pares pelo fato natural, em que os indivíduos se unem por uma química
biológica, a família é um agrupamento informal, de formação espontânea no meio
social, cuja estrutura se dá através do direito.
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Com forma de embasamento legal, dispõe o artigo 226 da Constituição
Federal (BRASIL, 1998), expõe sobre a família, definindo á como a base da
sociedade, e tem especial proteção do Estado. Em seus incisos expressa a
construção do vínculo familiar por meio do casamento. Entendendo também quais
são as intepretações de entidade familiar, sendo ela entre homem e mulher, ou
formado por qualquer dos pais e suas descendentes. Oportunizando o papel do
Estado para assegurar ao ambiente familiar, assistência a cada um dos que a
integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações.
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Nos mesmo sentido a definição de Família Natural, conforme o artigo 25 da
Lei n° 8.069 (BRASIL, 1990) do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo
único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que
se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidadedo casal, formada por parentes próximos com os
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de
afinidade e afetividade.
5

Portanto, família é a composição da sociedade, desde os tempos primitivos.
Sendo formada por diferentes entes, que requer atenção e conservação dos laços
parentais.
1.1. Família tradicional versus Família moderna.
Família é um agrupamento formal informal, de construção espontânea no
meio social, da qual estruturação se dá através do direito. A família tradicional é
formada por pai e mãe heterossexuais, casado na igreja, com filho quais os papeis
são bem padronizados. Algumas características percebíveis nesse modelo são
papeis bem definido, o pai com chefe da família, o pai é o principal provedor do
sustento casamento dentro das diretrizes da igreja católica. Os padrões são
seguidos fielmente para a formação família tradicionais. Passando de geração para
geração o seguimento tradicional.
Ao “pater-família”, então cabeça do casal, cabia somente a ele
o dever/obrigação de sustentar a prole. O fato da
emancipação
feminina,
com
sua
independência,
profissionalização e seu trabalho desbancaram o pai (o
patriarca) de sua isolada, capaz e única fonte de sustentação
da família. É uma consequência natural e certa do
compromisso responsável do casal: a despatriarcalização!
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Não se trata acredito, de uma decadência da família, mas
apenas uma modernização do núcleo básico familiar. (DE
CARVALHO,2013)
A família moderna desvincula dos padrões tradicionais, iniciando a atual
configuração das relações social. A possibilidade de inovação, os papeis iguais do
homem e mulher no mercado de trabalho, novos métodos anticoncepcionais e
possibilidades de engravidar através das inovações da tecnologia. A nova formação
mesclada de família, os membros deixar a formação tradição. Novas famílias
formadas por mãe e filhos, pai e filhos. Pai, madrasta e filhos, mãe, padrasto e filhos
e por sua vez família formados por pessoas do mesmo gênero.
1.2 Divórcios e suas consequências.
Conceito de família é extenso, o modelo tradicional de família passa por
consideráveis transformações, essas ligadas a vários fatores, o principal deles o
divórcio, que rompe o vínculo matrimonial, permitindo um novo casamento dos
cônjuges divorciados. Cada vez mais presente na sociedade, gerando assim a
fragmentação das famílias.
As causas do divórcio são as mais variadas possíveis. O fato da mulher se
tornar cada vez mais independente e conquistar espaços em postos de trabalho,
antes ocupados por homens, aumenta a competitividade entre eles, como o fato
das mulheres ganharem mais liberdade em vários campos sociais, cada vez mais
independe e conquistando seu espaço, assim aumentando a competitividade entre
homens e mulheres. Com tais mudanças em relação ao mercado de trabalho,
proporciona a mulher o papel semelhando ao do homem.
Vários são os motivos que podem ocasionar o fim do vínculo
matrimonial, dentre os principais estão às incompatibilidades
de gênios entre os cônjuges quando começam a ter
divergências de idéias, mudanças de comportamentodentro
do lar; o desequilíbrio na divisão das tarefas, podendo um dos
cônjuges se sentir sobrecarregado e achar que o outro não se
importa; o casal começar a entrar na rotina e não sabe lidar
com essa situação; falta de diálogo na relação; problemas
financeiros que acabam ocasionando brigas, discórdias,
ofensas, entre outros fatores.(NAVARRO, 2012, p.53)
Outros fatores advento do divórcio são o método contraceptivo
proporcionado à mulher o desvincula com o universo familiar, com maior liberdade
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para dedicar a outras atividades ligadas a capacitação profissional, também é fator
do divórcio a conquista de direitos, um grande salto para a visibilidade da mulher.
Possibilitando a mulher criar sua própria identidade, a velha imagem de ser
submissa desaparece com maior frequência, possibilitando a mulher sustentar uma
casa, manter financeiramente os filhos, proporcionar educação e arcar com todas
as obrigações incumbidas os pais em referência aos filhos, causando assim a
dissolução das famílias, o divórcio.
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No mesmo sentido, Eliana Gersão (GERSÃO, 2014) diz que o resultado do
divórcio é o nível de conflitualidade quando se inicia a disputa pela guarda dos
filhos, onde os genitores ainda com o sentimento instável começam uma briga para
decidir, quem vai ficar com os filhos, como iram dividir as tarefas pertinentes os
mesmos. Nessa fase muitos medos surgem, quando há a insegurança em relação à
nova rotina que irá se criar, não acostumados com a nova formação de família.
Toda separação é uma frustração. É um malogro. É uma promessa desfeita. É
uma desilusão. A falência no projeto pessoal não pode gerar descrença no valor
intrínseco do matrimônio. Ao contrário, deve fortalecer o propósito de evidenciar
que o ideal é sempre atingir e experimento alheio poderá servir de lição para os
futuros transeuntes da mesma vereda.
(NALINI, 2009, p.155)
5
Neste mesmo enfoque, Nathalia Fernandes Oliveira (OLIVEIRA, 2012) disserta
que o divórcio é uma fase complexa nas vidas dos envolvidos nesse processo. O
cuidado como os danos psicológicos requer grande observação, acompanhamento
psicológico muitas vezes é essencial para superar dos danos sofridos no decorrer
da adaptação da nova vida após a separação.
2. ALIENAÇÃO PARENTAL– LEI 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010
Alienação parental se define com manipulação destorcida da imagem de um
dos genitores, na maioria dos casos. Os genitores constroem uma imagem falsa e
maldosa para os filhos em relação ao pai ou mãe, com difamação e mentiras,
gerando no filho desafeto em relação aos pais, com danos psicológicos e traumas
para a vida da criança.Onde eles criam raiva, desamor, desprezo e um sentimento
negativo, não aceitando a convivência materna ou paterna.
A forma de manifestação do ato de alienação parental, os filhos é instrumento
de agressão, depositando deles a frustração e revolta gerados no processo de
separação, este ato pode ser desenvolvido não somente por genitores, mas por
qualquer outra pessoa que possa ter interferência, o objetivo desta pratica é afastar
o filho de qualquer um dos genitores.
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ALei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010(Brasil, 2010)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 este.
Para a identificação da Alienação Parental, um decisivo critério é a relação dos
filhos com o alienado antes da separação, e o momento posterior a separação. Para
ser possível a comparação dessa relação. Critério importante que não podem deixar
de ser avaliados é o desgaste que ocorram durante o processo de separação, as
mudanças compatíveis ao novo estilo de vida e as condições econômicas, que na
maioria das vezes diminuem devido o processo que os genitores passam para
reconstruir o padrão de vida anterior.
Sendo ainda formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos
assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou
com auxílio de terceiros são realizar campanha de desqualificação da conduta do
genitor no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o exercício da
autoridade parental; dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; omitir
deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou
adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar falsa
denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; mudar o domicílio para
local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou
adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
Marcela Bezerra Galvão Morquecho (MORQUECHO, 2016) diz que, no entanto,
a Lei nº 12.318/2010, em seu art.2º, trazer a conceituação de alienação parental e
um rol exemplificativo das condutas clássicas praticadas pelos alienadores, de
maneira a conferir ao aplicador da lei maior grau de segurança para o
reconhecimento da alienação parental ou de seus indícios, os profissionais do
direito não se sentem confiantes em determinar que estejam possivelmente frente
a um processo de alienação parental.
Alienação começa a ser percebida junto com a modificação das relações
sociais, especificamente com o significativo aumento de divórcios. Com a
dissolução cada vez mais frequentes das famílias, a alienação parental ganha força.
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As brigas judiciais pela a guarda dos filhos é o primórdio para a sua pratica, a
disputa pelos filhos torna uma guerra entre os pais.
O artigo 3° traz que a pratica do ato de alienação parental fera os direitos
fundamentais das crianças e adolescente, sendo o direito a conivência saudável em
família, prejudicando a relação de afeto do genitor com o grupo familiar, gerando
abuso moral contra a criança ou do adolescente, e não efetivando os direitos
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutelas.
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O texto da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Brasil, 2010), artigo 4° discorre
que declarado indício de ato de alienação parental, em forma de requerimento ou
de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidental,
ocorrerá à priorização da tramitação deste processo, onde o juiz determina, com
urgência, ouvindo o ministério público,as medidas provisórias essências para a
preservação da integridade física ou psicológica, atestando por profissionais
eventualmente designados pelo juiz para acompanhamento das visitas.
2.1 Consequência Jurídicas.
A conclusão do ato de alienação parental, por meio de perícia psicológicas e
5
biopsicossocial, gerando laudo pericial que terá base ampla de avaliação, á
depender do caso poderá ser feito ainda entrevista pessoal com as partes, histórico
do relacionamento do casal e da sua separação, avaliação da personalidade dos
envolvidos e exame de forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca
de eventual acusação contra genitor.
Tal pericia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar
habilitados, estes terão o prazo de 90 dias para apresentação do laudo, prorrogável
exclusivamente por autorização judicial, apurados todos os indícios e
caracterizando atos típicos de alienação parental o artigo 6°, expõe as sanções.
Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o
juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou
atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
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II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
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IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.
Faz ainda medida judiciais, em caso ocorra mudanças abusivas de endereço,
inviabilidade ou obstrução à convivência familiar, poderá ser invertido a obrigação
de levar para ou retirar da residência do genitor, pelo juiz.
2.2 Ações Preventivas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiças no ano de 2018 foram
registrados três e oitocentos mil processos de alienação parental nos tribunais
brasileiro, desde a criação da Lei 12.318 de 2010. Em razão desses dados, surgiram
algumas ações com finalidade preventiva a alienação.
Uma delas sendo ministradas oficinas para ensinar aos pais uma formar mais
tranquila e saudável para vivenciar o processo de separação, como a conduta de
desqualificar um dos genitores, por vezes praticando o ato de alienação parental
sem ter conhecimento das sanções. Ensinando a fundamentação da Lei, os atos que
são considerados alienação, as punições para os alienantes.
A oficina pais e mães têm 11.336 pessoas formadas, se tornando eficaz á
prevenção, tal curso trata dos sentimentos em um processo de separação, inibindo
que recaem sobre os filhos as desavenças dos pais. Bem como a desinformação em
relação a Lei que versa sobre Alienação Parental. Tratamento de disputa, eficácia da
lei, contribuição e transição são os fundamentos desta oficina.
2.3 Consequências psicológicas aos filhos.
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Trindade (2010) em sua obra “Manual de Psicologia Jurídica para Operadores
do Direito”, fez a exposição de possíveis consequências que a prática da SAP gera
ao desenvolvimento da criança.
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Na maioria dos casos os filhos tende a se submeter ás determinações do
alienador, que intimida a ser escolhido com o melhor, o ideal. O filho não cogita a
hipótese de desobedecer e nem desagradar o melhor, o ideal. Sabendo que isso
gera ameaças do alienador, a aprovação e o amor do filho pelo o genitor alienado
ficam reprimidos devido as possíveis ameaças. Se as ameaças já é um grande
trauma a criança alienada, essa represa será maior ainda, quando mais velho
carregando o sentimento de culpa por ter negado afeto ao outro genitor.
Explicito na identificação da síndrome da alienação parental é que a lealdade
ao alienador resulta em deslealdade ao alienado, nesse impasse o filho sofre
continuamente uma situação de submissão e dependência a essa prova de lealdade.
Principalmente o medo do abandonado, pois a mais dolorosa ameaça afetiva é a
perda do amor dos pais, no meio dessa conflitualidade o filho é se sente obrigado
a escolher um dos genitores, gerando sérios problemas no seu desenvolvimento
normal e saudável.
5

Essa pressão sobre a criança do certo e errado flutuarem, comprometendo a
formação do caráter. O alienador transmite ao filho sentimentos negativos e expõe
experiências ruins vividas com o alienado, inesperadamente criando no filho um
sentimento de proteção, mas não em relação ao alienado e sim ao alienador, cria
dificuldade dela conviver com a verdade, pois é levada constantemente a um jogo
de manipulação, aprendendo a viver com a mentira e expressão falsas emoções. A
criança fica limitada ao ambiente emocional dos genitores. Agindo de maneira
deferente perante um e outro. Assim a criança é impulsionada ao um futuro incerto,
devido à formação de suas emoções, e noção de verdadeiro ou falso.
3. MEDIAÇÃO
Atualmente, vem intensificado a busca de resolução de conflitos por meio de
recursos que favoreçam o diálogo e o entendimento entre as partes, onde ocorre
desgaste, muito burocrática e morosidade. Desde modo, a Mediação vem
aparecendo como uma das formas mais avançada, e eficaz na transformação de
conflitos. Desde modo, foi regulamento através da Lei 13.140, de 26 de julho de
2015 (Brasil, 2015) a mediação, no artigo segundo da mesma versa sobre os
princípios da mediação.
Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:
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I - imparcialidade do mediador;
II - isonomia entre as partes;
III - oralidade;
IV - informalidade;
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V - autonomia da vontade das partes;
VI - busca do consenso;
VII - confidencialidade;
VIII - boa-fé.
Mediação é um processo extrajudicial que resulta em resolução de conflitos,
se estrutura em uma pessoa imparcial, que dá assistência às pessoas envolvidas em
um conflito. Com finalidade de restabelecer o diálogo entre os conflitantes, através
de um acordo denomina processo por ter desenvolvimento lógico e organizado.
Nas sessões de mediação as partes expõem seus pontos de vista e terão uma
oportunidade de solucionar questões importantes de um modo cooperativo e
construtivo. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos,
que poderá construir um modelo de conduta para futuras relações, num ambiente
colaborativo em que as partes possam dialogar produtivamente sobre seus
interesses e necessidades.
Como objetivo final o Acordo possível – O objetivo da mediação é que as
partes cheguem a um acordo. Que esse acordo seja produtivo para as partes, isto
é, que suas necessidades e interesses fiquem satisfeitos. Restabelecendo o diálogo
entre eles, e efeito disto a harmonia na relação social.
Mediação, segundo Lia C. Sampaio e Adolfo B. Neto (2007, p.9) se define como
resolução alternativa de conflitos por constituírem em opção ao sistema tradicional
de justiça. Esse método é fruto de outras tendências liberais em todo o mundo, pois
vários países, indistintamente e de modo muito peculiar, percebem as dificuldades
do formalismo judicial estatal e sua pouca aspiração diante do dinamismo exigido
pelas diversas áreas de relacionamentos afetivos, profissionais ou comerciais entre
pessoas físicas e jurídicas, e a dificuldade entre elas na gestão e na resolução de
conflitos de maneira rápida, eficaz e eficiente.
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Desde modo, sendo um instrumento de resolução de conflito com o resultado
significante em restabelecimento do diálogo entre as partes, melhorando o
convívio, restaurando o bem-estar, em relação a conflitos, que antes era
considerado um grande problema, gerando desgaste aos conflitantes.
3.1 Mediação os conflitos familiares.
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Os conflitos familiares causam grande preocupação, pois mais que em
qualquer outro tipo de conflito, os conflitos envolvendo família faz com que as
pessoas envolvidas gerenciem problemas que afetaram uma convivência futura.
Pois estão os sujeitos envolvidos em algum laço de família que podem não vir a
existir após litígio resolvido. Desta maneira, as partes querem resolver o conflito de
maneira mais rápida, tranquila e com o bom conviveu presente.
A mediação com solução dos conflitos familiares ocorrera à possibilidade da
figura de um terceiro, onde não faz farte do litígio, porém, ira intervir-nos mesmos,
assim os conflitos poderão ser determinados e solucionados. Haja vista que, o
envolvido com seis objetivos em conflitos e o terceiro pode reduzir esses atritos
surgidos, amenizado seus efeitos, mas que alguns casos, poderão ele optar a
resolver determinado conflito via5 judicial, remendo a solução través de um processo
legal.
Deste modo, percebe-se que a mediação é um instrumento importante para
a solução de conflitos, sem se fazer necessário recorrer ao judiciário, para que o juiz
um terceiro decida pelas partes. Na mediação, o terceiro é chamado de mediador
que facilita a comunicação entre os mediados, que se reflita acerca do conflito, com
o objetivo de ampliar as possibilidades de soluções de seus conflitos. Nesse
processo, o foco principal estar na comunicação, não vinculação das pessoas, logo
o acordo entre as partes será consequência do restabelecimento do diálogo entre
os envolvidos na situação de conflito. Deste modo, quando a mediação se manifesta
na área da família, o mediador está capacitado para acolher as angústias das partes
que se apresentam.
3.2 Mediação como mecanismo de prevenção a alienação parental.
A dissolução das relações conjugais pode geram nos cônjuges um sentimento
de raiva, uma inimizade entre eles, porém recaem sobre os filhos, que muitas vezes
são usados como instrumento de litígio entre os genitores, gerando, inclusive,
distúrbios psicológicos na criança ou adolescentes.
O papel da mediação é transformar o conflito, pois ira ressalta a consciência
das partes envolvidas, ajudando a excluir a verdadeira adversidade vividas, sendo o
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próprio caminho para a reorganização pessoal do indivíduo. Com o resultado
instantâneo na resolução do conflito, de maneira que evita a morosidade e o
desgaste que pode levar anos com uma demanda judicial. TOALDO; OLIVEIRO
(2011)
A psicóloga Kamila Moura explana que a separação sempre é motivo de
tristeza. É a perda da vivência e frustração, que aumenta o stress e que pode
desestabilizar ou desorientar e prejudicar os relacionamentos futuros. O que gera
instabilidade emocional nos filhos não é a separação em si, mas sim como ela se
desenrola e é vivida. Bem antes de ocorre a separação física dos pais, ocorre à
separação emocional, que na maioria dos casos, leva a desentendimentos,
desencontros, podendo ocorrer agressões físicas e violência psicológicas. MOURA
(2016)
Trindade (2007, p. 283) diz que logo após a separação, quando o nível de
conflitualidade é intenso, é bem comum sugerem problemas e preocupações com
as primeiras visitas ao outro progenitor, pois surgem fantasias, medos e angustias
da convivência. Os imaginários dos pais levam os filhos a uma situação de terror.
Nesse momento os genitores estão debilitados emocionalmente, os aspectos da
natureza persecutórios, de conteúdos predominantemente paranoicos. Esta crise
será capaz desencadear um processo de alienação parental.
Iniciado esse processo de alienação parental toda a estrutura familiar se abala,
os conflitos são aterrorizantes e a disputados cônjuges se torna uma tortura para
os filhos. Quando ocorre alienação parental, os filhos sofrem várias consequências
e muitos transtornos podem se manifestar, tanto na infância, quanto por toda a vida
adulta. Esta criança ou adolescente pode vir a apresentar problemas psicológicos
(como a ansiedade, depressão e pânico), de relacionamento, de baixa autoestima,
de adaptação a ambientes sociais e de comportamento (como mudança de
emoções, violação a regras, agressividade e tendência ao isolamento).
Neste enfoque se indica a mediação familiar com resolução de conflito familiar
Com a mediação aos cônjuges irão conseguir restabelecer um diálogo. Deste modo
a mediação de faz como instrumento de prevenção a alienação parental, sendo o
procedimento mais adequado para solucionar o conflito, excluindo uma demanda
judicial, logo uma disputada que se resultara em pratica da alienação parental.
CONCLUSÃO
As mudanças nas relações sociais é o um dos maiores causadores de divórcio,
e consequentemente inicia os desentendimentos entre os ex-cônjuges. É assertivo
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diz que esse fator é o grande causador do surgimento da alienação parental, isso
porque quando chega à decisão de separação o casal já está abalado
emocionalmente, a convivência já se tornou algo insuportável.
Nesse processo de separação é difícil aceita a nova realidade familiar que se
instaura, o medo e a angustia se faz presente. A aceitação é dolorosa e se torna
uma tortura para um dos cônjuges. Aquele que na sua concepção que a família seria
eterna, nunca havendo a possibilidade de separação.
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Com a estrutura familiar fragilizada, os conflitos aparecem. As crises do casal
se direcionam aos filhos. Com isso o surgimento da alienação parental, onde os
genitores usam os filhos para afetar um ao outro. Expondo o rancor e a raiva
gerados por esse processo de separação através das crianças. Transformando os
filhos em uma armar de trocar de ofensas.
Os filhos já fragilizados com a nova estrutura familiar, com os medos e
obstáculos de aceitar os pais separados, com o corte da convivência diário com um
dos genitores. Ainda tem que sofre com a alienação parental, criando uma confusão
na formação social da criança. O genitor alienador usar todos os métodos para
conseguir com que a criança fique
5 ao seu favor.
As fantasias criadas pelo genitor alienador são tão convincentes que se torna
uma verdade absoluta para o mesmo, e tais fantasias são passados para os filhos.
O objetivo principal do alienador é distorcer a realidade, implantando na imagem
falsa em ralação ao genitor alienado. Com difamação, inverdades e falsos
argumentos para tentar afastar os filhos do outro genitor.
Esse processo é doloso para os filhos, pois ficam entre um amor divido. As
causas da alienação parental podem perpetuar para logo da vida. Devido a
abstenção do conviveu com o genitor alienado, começa a criar na criança um
sentimento de descrédito, acreditando nas mentiras que foram introduzidas no
decorrer da sua vida.
As sequelas desta prática são graves, pois o dano psicológico para os
envolvidos tem consequências dolorosas, no caso das crianças comprometera o seu
desenvolvimento mental e até ético. A percepção de verdade será distorcida e o
afeto em relação ao genitor alienado ser torna reprimido. A depressão também é
uma consequência tanto para a criança quanto para o alienado.
Desta forma, surgi à mediação com instituto de restabelecer a harmonia entre
as partes que depois desse processo de intriga decidem litigar no judiciário, de tal
forma torna a alienação parental em foco novamente durante esse processo judicial.
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O objetivo principal da mediação é restabelecer o diálogo entre os demandados,
com uma forma de amenizar o sofrimento gerado através do conflito familiar.
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Mediante da frequência em que esses casos vinham ocorrendo, foi criada a Lei
12.318/2010 que traz o conceito de alienação parental e a medida judicial cabível
para combater esse problema, a base principal da referida lei é o princípio da
dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança e do adolescente.
O instituto da medição praticado no poder judiciário tem com um dos
objetivos resolver o conflito para que não se precise impetrar uma ação judicial. Em
26 de junho de 2015 se cria a Lei nº 13.140 versando sobre mediação, esse processo
de mediação é composto por um mediador, um terceiro imparcial que tem como
função fim de evidenciar a comunicação entre as partes.
O processo de mediação assertivamente é um instituto digno a certa da
prevenção a alienação parental, com tudo um método de desafogar o judiciário,
obtendo uma resolução de conflito sem que se necessite do parecer de um juiz, e
uma forma eficaz de solucionar a demanda através da conscientização dos
envolvidos.
Na mediação, o medidor não impõe uma obrigação para as partes, manuseia
o procedimento para que elas próprias cheguem a um acordo, expondo que as
opiniões obtidas durante a mediação será levado em consideração e principalmente
fazendo com que haja a satisfação do interesse dos envolvidos.
Mediando do exposto, consta-se a eficiência da mediação na solução pacífica
de conflitos, principalmente mediante o objetivo em casos de alienação parental,
com a comunicação dos pais, vendando o sofrimento das crianças com o início de
um processo judicial. Deste modo se verifica a extrema importância da adoção do
processo de medição nas varas de família em casos de alienação parental.
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ALIENAÇÃO PARENTAL E O IMPACTO NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar a Alienação Parental da
Lei 12.310/10 e seu impacto coma a criança e o adolescente, visto que essa lei
poderá alterar a vida do menor assim como influenciar durante seu
desenvolvimento social e no crescimento familiar, pois a lei afeta todos que estão
envolvidos com o menor. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário aplicar
a metodologia de revisão bibliográfica, sendo utilizado obra de autores do Direito
de Família, a própria Lei de Alienação Parental, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, artigos publicados quanto ao tema. Os resultados foram satisfatórios
como aprendizagem para o Curso de Direito no contexto do Direito de Família, pois
pode-se perceber que a lei deve ser aplicada como forma de educar os pais e não
de punir. Também pode-se concluir que apenas o menor que sai perdendo após
essa dissolução dos pais e familiares, por que se não tiverem acompanhamento
psicológicos esses menores poderão sofrer ainda mais com essa separação, nesse
caso o Estado deve sempre acompanhar o desenvolvimento e não apenas aplicar a
lei.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental. Impacto. Criança. Adolescente.
ABSTRACT: This article aims to present the Parental Alienation of Law 12.310/10
and its impact with the child and the adolescent, since this law may change the life
of the lesser as well as influence during its social development and growth, because
the law affects all who are involved with the lowest. For the development of research
was necessary to apply the methodology of literature review, being used in the work
of authors of Family Law, the law itself of Parental Alienation, the Child and
Adolescent Statute, articles published on the subject. The results were satisfactory
as learning for the course of law in the context of family law, because you can
perceive the law must be applied as a way to educate parents and not to punish.
You can also conclude that only the lowest that exit losing after the dissolution of
the parents and family, and that if they do not have psychological monitoring these
minors may suffer even more with this separation, in this case the condition should
always accompany the development and not only to apply the law
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INTRODUÇÃO
A Alienação Parental tem sua conseqüência no momento em que a criança e
o adolescente passam a ter uma vida alterada por conseqüência da falta de convívio
com os pais acabam surgindo conflitos de interesse que após a separação o que faz
com o impacto social e psicológico do menor seja afetado.
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Aplicar a Lei através do judiciário não é fácil pois as decisões nem sempre
são bem aceitas pela criança e tão pouco pelo adolescente. Essa situação tem seus
objetivos específicos que devem ser levados em consideração que são:
· Analisar as conseqüências que a lei pode atingir o menor;
· Descrever qual a forma mais correta e o momento de ser aplicado
sem que altere a vida do menor;
· Apresentar a forma mais especificar de comunicação para o
menor quanto ao seu direito e a importância da aplicação da
lei para seus pais.
5
Embora seja extenso o assunto
da Alienação Parental a pesquisa foi dividida
3 ( três) capítulos:

No primeiro capitulo será abordado o conceito de Família, o poder familiar,
a dissolução conjugal, e a guarda compartilhada para poder ter um bom
entendimento de como aplicar e quais os motivos que levam aplicação da Alienação
Parental
No segundo capítulo explana a Aplicação da Lei 12.318/10, assim como as
consequência na criança e no adolescente que é a fonte principal da pesquisa.
No terceiro será apresentada a jurisprudência e algumas decisões dos
tribunais superiores.
A pesquisa tem o intuito de apresentar as conseqüências e de que forma
pode afetar o menor, visto que no momento em que o judiciário começa a interferi
no âmbito familiar isso significa que a convivência desde menor não estar sendo
respeitada pelos pais.
O que se deve levar em consideração nessa pesquisa é que a criança e o
adolescente serão pessoas que no futuro terão uma opinião positiva ou negativa
antes de formar uma família, pois não querem passar pelos mesmo problemas que
tiveram durante a convivência com seus pais.
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Nesse sentido o temo abordado tem como contribuir como fonte de
pesquisa para outros discente que queiram ter mais conhecimento na Lei
de Alienação Parental e como devem ser aplicadas durante sua vida profissional.
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1 FAMILIA
Uma sociedade é constituída por famílias na qual não podemos deixar de
nos importar, pois é nosso principal objetivo enquanto sociedade, enquanto pessoa
capazes em meio a sociedade. As famílias estão perdendo seu eixo em vista da
modernização da nossa sociedade, visto que a Lei da Alienação veio para equilibrar
essa atual sociedade apos a dissolução conjugal.
Segundo Diniz (2015 p. 17) Constitui o direito de família o complexo de
normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele
resultam, as relações pessoais e econômicas do matrimonio, a dissolução deste, a
união estável, as relações entre pais e filhos, o vinculo do parentesco e os institutos
complementares da tutela e curatela1. Abrange esse conceito, lapidarmente todos
os institutos de família,regulados pelo novo Código Civil nos arts. 1.511 a 1.783.
Hoje os pais buscam a guarda definitiva dos filhos visando não o amor de fato, mas
a questão financeira que poderiam ganhar e/ou receber.
Segundo Rodrigues (2002 p.3) - Ensina que o direito de família tem por
objeto a exposição dos princípios de direito que regem as relações de família, do
ponto de vista da influencia dessas relações não só sobre as pessoas como sobre
os bens.
O núcleo familiar tem que ter seus direitos em todos os ramos, e a família é o
bem mais protegido do nosso ordenamento jurídico, pois a família é a base de todo
ser humano.
Segundo Tavares (2012 p.15) Dentre todas as instituições - públicas ou
privadas -a família reverte-se da maior significação. Ela representa, sem
contestação, o núcleo fundamental,a base mais sólida em que repousa toda boa a
organização social.
Para Pereira (2012 p. 25) Ao conceituar a “Família”, destaque a diversificação.
Em sentido genérico e biológico, considera-se família o conjunto de pessoas que
descendem do trono ancestral comum.
De acordo com exposto de Tartuce sobre família, ele cida as novas famílias,
ou seja a família do século XXI que no qual o direito necessitou acompanhar as
80

www.conteudojuridico.com.br

delicadas mudanças, visando proteger os maioes afetados direta e indiretamente,
no caso a criança que no caso se torna vulnerável em decorrência dos problemas
afetivos dos pais.
Nas palavras de Tartuce (2016 p. 1)
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O Direito de família pode ser conceituado como sendo o ramo
do Direito Civil que tem como conteúdo o estudo dos
seguintes institutos jurídicos: a) casamento; b) união estável;
c) relações de parentesco; d) filiação; e) alimentos f) bem de
família; g) tutela, curatela e guarda. Como se pode perceber,
tornou-se comum na doutrina conceituar o Direito de família
relacionando-os aos institutos que são estudados por esse
ramo do Direito privado. Assim também o faremos. Além
desse conteúdo, constante do atual Código Civil, acrescentese a investigação contemporânea das novas manifestações
familiares ( novas famílias),conforme será demonstrado nesse
trabalho. ( TARTUCE,2016, p1)
5

O intuito da CF/88 é proteger o bem mais valioso da sociedade, a família
em todos âmbitos, como dispõe os artigos 226 e 227.
Nos termos do Art .227 da Constituição Federal quanto o dever da família.
Art. 227É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à alimentação,à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura,à dignidade, ao respeito,
à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (
BRASIL)
1.2 Do poder familiar
No âmbito da responsabilidade dentro do poder familiar os pais tem a
obrigação e deveres quanto a proteção dos seus filhos, ou seja, cabe aos pais fazer
com seus filhos tenham todo amparo legal para que possam se desenvolver em
uma sociedade, pois é com a família que as crianças começam aprender os
primeiros princípios da vida.
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O artigo 21 da Lei 8.069 de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente apresente em seu artigo a igualdade dos pais com seus filhos em
caso de discordância quanto a sua criação o que não era permitido em que apenas
existia o pátrio poder da família
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Nos termos do Artigo 21 do ECA
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.( BRASIL)
De acordo com Fiuza.( 2012 p.1.077), quanto essa nomenclatura do “ pátrio
poder”:
Poder familiar é o antigo pátrio poder ou pátria potestas. È o
“É o complexo de direitos e deveres quanto à pessoa e bens
do filho, exercidos pelos pais na mais estreita colaboração, e
em igualdade de condições” Por ser exercido por ambos os
pais, em regime de igualdade de condições, não seria,
atualmente, adequada a expressão pátrio poder, que foi
substituída por “poder familiar” pelo Código Civil de 2002.
Talvez a melhor denominação fosse “poder parental”, por
indicar o conjunto de poderes-deveres dos pais sobre os
filhos. ( FIUZA, 2012, p, 1.077)
Venosa (2004, p.368) apresenta em sua obra uma explicação com base no
Código Civil de 1916 complementando ainda mais esse conceito de poder pátrio
que era exercício antigamente
Até a Constituição de 1988, era defensável a posição do
Código Civil de 1916, deferindo a proeminência do marido no
exercício do pátrio poder:
“ art. 380, Durante o casamento compete o pátrio poder aos
país, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher. Na
falta ou impedimento de um dos progenitores passará o
outro a exercê-lo com exclusividade.
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Parágrafo único: Divergindo os progenitores, quanto ao
exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai,
ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para solução da
divergência. (VENOSA,2004,p,368)
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O que podemos perceber com a mudança das leis, principalmente
nesse sentido dos pais poderem ser a mesma autonomia quanto os deveres com
seus filho foi realmente a valorização da opinião da mulheres em decidir o que é
melhor para seus filhos e não somente cabendo aos homens esse poder de decisão
1. 3. A dissolução conjugal
Nascemos e crescemos ouvindo falar no berço familiar de forma que na vida
adulta temos o objetivo de estudar e trabalhar para constituir uma família,
proporcionar amor, paz, bem estar para nossa base que a família e quando outrora
nos deparamos com contendas de forma que os casais encontram a forma mais
prática que no caso é a separação, ou seja, a dissolução conjugal.
Ressalta Monteiro e Silva (p.329. 2012) que o Código Civil de 2002 regula os
casos de dissolução da sociedade e do vinculo conjugal, assim como os seus efeitos,
5
especialmente nos arts. 1.571 a 1.582. Nos arts. 1.583 a 1.590 é regulada a maéria
da guarda de filhos; nos arts.1.694 a 1.710 são estabelecidas as regras sobre
alimentos, e há outros dispositivos, principalmente aquele que regula o ato ilícito,
constante do art.186.
Cita Trindade (2010 p. 293 -294) que :
Por outro lado, a separação e o divórcio implicam também em
um processo psicológico que corresponde a um conjunto de
sentimentos, pensamentos e comportamentos destinados à
resolução de conflito emocional entre duas pessoas. Este é de
natureza interna e sua resolução do conflito emocional entre
duas pessoas. Este é de natureza interna e de sua
resolutividde depende da personalidade, dos mecanismos
consciente e principalmente inconsciente que são utilizados
para a busca do equilíbrio, bem como das estratégias que
cada pessoa, na parte mais recôndita da sua existência e de
sua alma, põe em ação para superar a perda, elaborá-la e
aproveitá-la
como
uma
experiência
de
vida
interior. (TRINDADE, 2010, p.293-294)
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Quando ocorre a dissolução conjugal inicia-se uma preocupação para quem
terá o dever a obrigação da proteção com filhos menores, pois os genitores passam
a conviver separados de uma forma que os menores acabam sendo esquecido das
obrigações, ou seja, para muitos conviver com pais separados isso se torna
impossível devido essa falta de obrigação.
Importante destacar que durante essa separação sempre termina ocorrendo
a discussão entre os genitores, pois uma não quer abrir a mão do direito com o
filho, quando isso ocorre acabam esquecendo do primordial que é a proteção e o
bem estar da criança e do adolescente que fica nessa briga de entre os pais.
1.4 Guarda Compartilhada
Um dos procedimentos mais recente quanto a proteção do menor foi
a Lei 12.058/2014, que passou a vigorar a Lei da Guarda Compartilha,
fazendo com que ambos os pais tenham os mesmos direito e obrigações
com seus e com isso possam conviver bem e fazer com que o menor tenha
segurança com ambos com isso incluindo no Novo Código Civil de 2002
O legislador se preocupou na proteção do menor quando a família
tiver que se dissolver, para isso elaborou a Lei 12.058/2014 que chamamos
hoje de Guarda Compartilhada, com essa lei ambos os pais podem e devem
ser os mesmos direito e obrigações com seus filhos, com intuito de fazer
com ele aprendam a conviver unidos mesmo estando separados, esse lei
estar no Código Civil de 2002.
Dispõe o Artigo 1.583 do Código Civil: quanto a guarda compartilhada
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada§
1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e,
por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o
exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam
sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos
comuns.
§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os
filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e
com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os
interesses dos filhos: ( BRASIL)
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Nesse sentido o objetivo da referida Lei é sem duvida é fazer com os pais
passem a viver com harmonia, mesmo sabendo que essa convivência seja difícil. No
entanto é importante salientar que nem sempre isso ocorre.
A forma em que a união do casal se inicia tendo planos de viverem
eternamente às vezes para muitos acaba ficando somente nos sonhos. Infelizmente
após a dissolução do conjugal vem os desentendimentos, os pais começam a
denegrir a imagem um dos outro surgindo com isso a chamada alienação parental.
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Nos ensinamentos de Maciel, (2015, p.172) quanto a guarda:
A guarda denominada “ exclusiva” ou “ unilateral” vem
abdicando espaço às novas modalidades de acomodações
que atendam adequadamente ao princípio do superior
interesse da criança e, neste patamar, encontra-se a guarda
compartilhada. Esta modalidade de guarda tem por base o
direito fundamental de toda criança e adolescente de ter um
convivência familiar pela ( art. 227 da CF/88) ( MARCIEL, 2015,
p.172)
5

2. APLICAÇÃO DA LEI 12.318/2010
A Lei n.12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação
parental, pode ser considerar que ainda é uma lei nova, que se fosse aplicada
com mais rigor, os pais pensariam mais nas consequências que podem afetar
seus filhos.
Para melhor entender o conceito jurídico, partimos do art. 2º e seus incisos
da referida lei de Alienação Parental.
Dispõe o artigo 2º da Lei 12.318/2010 que se considera alienação parental:
Art. 2º 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 sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie ou que
cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este.
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou
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constatados por perícia, praticados diretamente ou com
auxílio de terceiros:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do
genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
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III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar;
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência
deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. (
BRASIL/2010)
De acordo com Gonçalves ( 2013, p.307)
A lei em apreço deixou claro o que caracteriza a alienação
parental, transcrevendo uma série de conduta que se
enquadram na referida síndrome, sem, todavia, considerar
taxativo o rol apresentado. Faculta, assim o reconhecimento,
igualmente, dos autos assim considerados pelo magistrado
ou constatados pela perícia. Estendeu ela os seus efeitos não
apenas aos pais, mais também aos avós e quaisquer outras
pessoas que tenham a guarda ou a vigilância ( guarda
momentânea) do incapaz. Esclareceu, também, como o
Judiciário pode agir para reverter a situação, O juiz, por
exemplo, afastar o filho do convívio da mãe ou do pai, mudar
a guarda eo direito de visita e até impedir a visita. Como
última solução, pode ainda destituir ou suspender o exercício
do poder parental. ( GONÇALVES,2013 p.307)
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2.1 Consequência na criança e no adolescente
Embora seja uma forma de compartilhar o filhos com seus genitores para
que a criança tenha um convívio melhor para seu crescimento familiar em alguns
casos as acabam ocorrendo discussões fazendo com que esse convívio não seja
apropriado para os filhos. Quando isso ocorre pais começam a denegrir a imagem
um dos outros para os filhos, fazendo com que ocorra a chamada alienação
parental.
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De acordo com os ensinamentos de Pereira (2012, p.309), quanto a alienação
parental é considerado uma síndrome que:
Trata-se de uma transtorno psicológico que se caracteriza
por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor,
denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de
seus filhos, mediante diferenças formas e estratégias de
atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir
seus vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge
alienado, sem que existiam motivos reais que justifiquem essa
condição (5PEREIRA,2012, p.309).
Não podemos deixar de ressaltar as considerações do autor acima citado
quanto essa importância de conviver amigavelmente mesmo estando separados
para que os filhos não sofram, essa conseqüência acaba trazendo conseqüência
psicológica como transtornos. O menor que convive com essa situação acaba
trazendo conseqüências na vida adulta, pois eles passam a ter uma vida difícil para
conviver em sociedade.
Importante ressaltar que os direitos do menor estar disposto no Estatuto da
Criança e do Adolescente, principalmente quanto aos pais que tem o dever de
garantir a integridade física dos seus filhos nos termos do artigo 17 da Lei 8.069 de
1990, visto que esse direito deveria ser cumprindo na maioria das famílias de
deixam de conviver juntos.
Nos termos do artigo 17 da Lei 8.069/1990:
Art.17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças dos
espaços e objetos pessoais ( BRASIL)
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Muitos casos familiares em que a menor envolvido não é visto da forma que
a lei prever, pois a dignidade desse menor acaba sendo esquecido pelo simples fato
de que os pais não pensam da mesma maneira, visto que o que importar é que um
acabe denegrindo a imagem do outro para alegar a alienação parental somente
com o único interesse de si próprio e não o bem estar do menor.
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Nas palavras de Tavares (2012, p.21) no que diz respeito a integridade o autor
explana que:
Repete os direitos fundamentais garantidos a todos os
homens é mulheres sem distinção de idade, na Constituição
Federal , art.5º, principalmente em seu caput e incisos III e X
com redundância.
A pessoa humana dever ser respeitada em sua integridade,
em sua via íntima e espiritual, na projeção da opinião pública,
na liberdade individual ( TAVARES,2012, p.2’1)
Se todos os direitos fundamentais estão previsto na Constituição Federal,
esse direito sem duvida se estende aos filhos, para que todos tenham o direito ao
respeito dos seus pais, não somente durante esse convívio familiar que as vezes não
é eterno mais sim que seja duradouro para que o menor cresça em uma sociedade
com dignidade e seja visto com um cidadão de família estruturada.
A lide entre os pais como vimos acaba ocorrendo após a separação, ou seja,
inicia-se uma guerra pessoal que acaba refletindo tanto na criança quanto o
adolescente, podemos fazer uma diferença nesse momento em que a criança não
conhece a realidade da separação dos pais, quanto ao adolescente isso se torna
mais claro, pois quando envolve menor o Poder Judiciário sempre será acionado
para que as melhores medidas sejam tomada para preservar o menor que fica
dividido entre seus pais.
As consequências podem ser visíveis ou não, pois dependo como a criança
reage, isso acaba influenciado na sua vida adulta, social, educacional, é claro que o
psicológico de um menor acaba sendo afetado por essa situação de como lhe dar
com a separação dos seus pais.
De acordo com Trindade (2004, p.163)
O filho pode assumir a postura de se submeter às
determinações do alienador, que exige imperiosamente ser
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escolhido como ideal. O filho teme desobedecer e desagradar
esse ideal e sabe que a sua aprovação ao outro genitor lhe
custará as ameaças do alienador. Se a há um preço a pagar
por isso, pela incondicional submissão AP poderoso
alienador, bem mais caro será negar o amor ao outro, pois a
vida, cedo ou tarde, cobrará os sentimentos reprimidos. Na
Síndrome da alienação Parental, a lealdade ao alienador
implica a deslealdade ao alienado, e o filho sofrerá
continuamente uma situação de dependência e submissão às
provas de lealdade, especialmente pelo medo de ser
abandonado, pois a mais grade ameaça afetiva é a perda do
amor dos pais ( TRINDADE 2004, p.163)
Na Lição de Zimermam e Mathias ( 2010, p.409) quanto essa síndrome:
A Síndrome da Alienação Parental –SAP é um artifício utilizado
por um genitor para coibir à convivência familiar do outro
genitor – Geralmente o não guardião, com o escopo de
neutralizar o exercício da autoridade parental do mesmo,
principalmente
no que se refere aos deveres de criação e
5
educação, mas não quanto ao dever de assistência, mediante
o
pagamento
da
pensão
alimentícia (
ZIMERMAM;MATHIAS,2010, p.409)
Para Monteiro e Silva (2012, p.387) os pais podem apresentar outras
característica da Alienação Parental que podem ser:

As estratégica da alienação parental vão desde a limitação
injustificada do contato da criança com o genitor alienado até
o induzimento da criança em escolher um ou outro dos pais.
Passam também por punições sutis e veladas quanto a criança
expressa satisfação ao relacionar-se com o genitor alienado,
pela revelação de segredos á criança a reforçar o seu senso
de cumplicidade,. Evita-se mencionar o nome do genitor
alienado dentro de casa, limita-se o contato com da família
com o genitor alienado, entre outros atos perversos, inda,
instiga-se a criança a chamar o genitor alienado pelo seu
primeiro nome ( e não pai ou mãe), encoraja-se a criança a
chamar o padrasto ou a madrasto de pai ou mãe de e
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abreviar-se o tempo de visitação (MONTEIRO; SILVA,2012,
p.387)
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De acordo com Prado ( 2014 ) em sua pesquisa publicada que retrata o
processo da separação conjugal como doloroso:
O processo de separação conjugal é doloroso para todos os
integrantes da família. As emoções nestes casos são
evidenciadas de forma muito intensa e dramática para o
casal e os filhos, principalmente quando está em disputa a
guarda das crianças. O artigo 3º da Lei 12.318/2010 irá
amparar a conduta ilícita cometida pelo genitor alienador,
que infelizmente penaliza seu próprio filho, que se torna
apenas um objeto nesse “jogo” de manipulações, que poderá
decorrer muitas vezes em danos irreparáveis a essa criança
ou adolescente. Destacaremos a seguir a letra do artigo 3º
da lei em questão: ( PRADO,2014)
Dispõe o artigo 3º da Lei 12.318/2010
Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito
fundamental da criança ou do adolescente de convivência
familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações
com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral
contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos
deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de
tutela ou guarda. (BRASIL/2010).
O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 19 se preocupou por
intermédio do legislador que a criança e o adolescente seja criado no âmbito
familiar, para garantir seus direitos fundamentais quanto ao direito de ter sempre
seus pais por perto, sendo no ultimo caso a família substituta, sabemos que
mesmo por decisão judicial, fazer com o menor permaneça com seus pais é muito
importante para seu desenvolvimento social, pessoal e psicológico, mais quando
isso não ocorre devido a falta de empatia entre os pais, o que se deve fazer é
aplicar a Lei por intermédio no Ministério Publico.
Nos termos do Artigo 19 do ECA:
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
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família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
integral. ( BRASIL)
Nesse momento em que não se torna possível a convivência familiar a Lei
12.318/210, nos termos do seu artigo 4ª passa a iniciar o procedimento de sua
aplicação para garantir a integridade do menor.
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Art. 4o Declarado indício de ato de alienação parental, a
requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual,
em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá
tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência,
ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias
necessárias para preservação da integridade psicológica da
criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação
entre ambos, se for o caso.
Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e
ao genitor 5garantia mínima de visitação assistida, ressalvados
os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade
física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado
por profissional eventualmente designado pelo juiz para
acompanhamento das visitas. ( BRASIL/2010)
Torna-se constrangedor aplicar o dispositivo do artigo 6º da Lei de Alienação
Parental no sentido de que a criança é a que sai perdendo e não o genitor, pois no
momento que um menor deixa um lar que estar adaptado isso acaba afetando sua
vida, mais como as infrações devem ser aplicadas o genitor acaba se tornando um
infrator podendo responder civil e criminalmente como dispõe o referido artigo.
Artigo 6º da Lei 12.318/10:
Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o
juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou
atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
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I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
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III - estipular multa ao alienador;
IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. (
BRASIL/2010)
Um ponto importe nesse sentido da aplicação da Lei de Alienação Parental
não é de punir os pais e sim de educar quanto a sua responsabilidade perante aos
seus filhos, fazendo com que o menor conviva de forma saudável com
ambos, demonstrando assim para sociedade que seu filhos são capazes de interagir
mesmo sendo de uma família de pais separador.
3. JULGADOS/ ALIENAÇÃO PARENTAL
Após uma separação não consensual as parte infelizmente terão que acionar
o judiciário para solucionar o conflito que surgir, isso inclui as obrigações e os
direitos dos filhos caso tenham filho menores, visto esse essa intervenção é
necessário mesmo ambos não aceitando que outros estranham opine no que um
deve fazer principalmente durante o divorcio.
Lisboa ( 2012.p.275) apresenta a intervenção do Poder Público nas relações
privadas:
A intervenção nas relações privadas contínua sendo
necessária. Equilibrar a relação jurídica e proteger a pessoa
em sua dignidade é fundamental. Extrair valores que agilizem
a solidariedade social na prática é primordial. A socialização
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dos riscos deve sofrer uma mudança de rumo para cumprir a
sua vocação (LISBOA,2012, p.275)
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No caso da Alienação Parental, o poder público deverá analisar os efeitos
que isso ocorre nas crianças, pois cada caso tem que ser visto de uma forma que o
maior prejudicado é o menor, e isso não deve ocorrer de qualquer formar. A Lei
12.318/2010 em seu artigo 5º apresenta procedimentos em que o magistrado
tomará para sabe se o menor estar sofrendo alienação parental por parte de um
dos seus genitores.
Dispõe o artigo 5º da Lei 12.318/2010 que:
Art. 5o Havendo indício da prática de ato de alienação
parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se
necessário,
determinará
perícia
psicológica
ou
biopsicossocial.
§ 1o O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica
ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo,
inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de
5
documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal
e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da
personalidade dos envolvidos e exame da forma como a
criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual
acusação contra genitor.
§ 2o A perícia será realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso,
aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico
para diagnosticar atos de alienação parental.
§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para
verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90
(noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável
exclusivamente por autorização judicial baseada em
justificativa circunstanciada. ( BRASIL).
O fato nesse sentido do artigo acima citado é que para muitos se torna uma
consequência mais para o menor, pois os pais mesmo, sabendo que o maior
prejudica é a criança não se importa, mais não é somente avaliar através de uma
perícia e sim ter um acompanhamento duradouro, pois o menor ainda se
desenvolve durante esse conflito.
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Por mais que a intenção é fazer com quer o interesse o menor se sobre
ponha, essa analisar que o judiciário faz não poderia ser apenar baseado nesse
laudo pericial, pois mesmo estando separados judicialmente os genitores ainda sim
persistem em fazer com a vida familiar não seja as melhores possíveis, com isso
ocorrendo o despeito com seu filhos.
Entretanto quando é constatado através do laudo conforme o dispositivo do
artigo 5ª, o magistrado tomara sua decisão e poderá aplicar as medidas que estão
no artigo 6ª da Lei de Alienação Parental.
Nos termos do artigo 6º da Lei 12.318/2010:
Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o
juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou
atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de
endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar,
o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou
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retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por
ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar..
( BRASIL).
Infelizmente aplicar essas medidas sempre será uma consequência negativa
no primeiro momento para o menor, pois em alguns casos o este já tem uma vida
social com um dos seus genitores, como é caso da medida do inciso VI do artigo 6º
em que o menor terá que se adequar com essa mudança.
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3.1 Julgados sobre alienação parental
Processo número 0302485.33.2016.8.19.0001 a mãe alega a conduta
inadequada do pai, por isso alega que o pai, mais isso vai muito além pois
como podemos analisar sempre o que envolver é pensão alimentícia , pois
na maioria das vezes essa obrigações do pai em pagar acabar sendo levado
como pedido no judiciário.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 030248533.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MARIA
ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 04/07/2018 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO
DE REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA
5
PARA UNILATERAL. GENITORA QUE ALEGA CONDUTA
INADEQUADA DO PAI, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE E
EDUCAÇÃO DO MENOR. GENITOR QUE SUSTENTA
ALIENAÇÃO PARENTAL. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE
EM PARTE O PEDIDO, DETERMINANDO UM PLANEJAMENTO
DE GUARDA A SER EXECUTADO PELAS PARTES. DISCUSSÃO
QUE SE APRESENTA COMPLEXA. PROVA PRODUZIDA NOS
AUTOS QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A SUSTENTAR O
CONVENCIMENTO DO JULGADOR NOS TERMOS EM QUE
PROLATADA A DECISÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOS
AUTOS COM ELEMENTOS MAIS ROBUSTOS QUANTO AS
ALEGAÇÕES DAS PARTES, COM VISTAS A DISSIPAR DÚVIDAS
SOBRE A MEDIDA MAIS ADEQUADA À CRIANÇA. ESTUDO
PSICOSSOCIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO NA HIPÓTESE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE FIXOU
ALIMENTOS,
MODIFICANDO
O
PENSIONAMENTO.
EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO EM QUE AS PARTES DISCUTEM
A PENSÃO DE ALIMENTOS. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS
QUE VERSA TÃO SOMENTE SOBRE A GUARDA DE MENOR.
SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.( TJRJ)
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Nessa apelação que em as partes alegam outros direitos e alienação
parental, nem sempre o juiz deferi o pedido, por isso não basta somente
alegar e sim provar, as vezes muitos só querem afetar um através a aplicação
da lei.
0064856-11.2013.8.19.0002 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a).
MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento:
05/06/2018 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA COM
AFIRMAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA
GENITORA E DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA EX-MULHER E
FILHA, JULGADAS EM CONJUNTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
ALIENAÇÃO PARENTAL, PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
DE
GUARDA
PARA
ESTABELECER
A
GUARDA
COMPARTILHADA, E PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DE
ALIMENTOS PARA OBRIGAR O ALIMENTANTE A PENSIONAR
A FILHA COM 20% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS EM
CASO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO,
ACRESCIDO DO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE. JULGOU
IMPROCENDENTE O PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO
PELA EX-MULHER. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSOS CONHECIDOS. 1. Inexistência de comprovação de
alienação parental. Artigo 373, I, do CPC. Genitor e filha de
oito anos que possuem estreita convivência, não existindo
comprovação de que a mãe atente contra a imagem do pai a
fim de que a menor dele se distancie, ao contrário, a menina
comparece às visitações, inclusive com pernoite e fala com os
pais diariamente ao telefone. 2. Guarda Compartilhada
estabelecida pela lei como regra (artigo 1584, § 2º, CC).
Excasal que possui relação conflituosa desde a separação, mas
que vêm se esforçando pela melhoria do relacionamento em
busca do melhor interesse da filha. 3. Avaliações realizadas
pelas equipes técnicas do juízo que aconselham o
estreitamento da convivência entre pai e filha. 4. Manutenção
do compartilhamento da guarda que se mostra correta.
Aplicação do princípio da prevalência do melhor interesse da
criança, que in casu, está no direito de conviver com ambos
os pais. 5. Alimentos. Alimentanda que apresenta despesas
compatíveis com sua tenra idade. Presunção de gastos.
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Alimentante que é funcionário das forças armadas, com bom
salário e professor universitário. Necessidade e possibilidade
comprovadas. Manutenção do percentual de 20% dos
rendimentos do genitor. 6. Alimentos exmulher. Ausência de
comprovação de necessidade, principalmente porque o
excasal já se encontra separado de fato há mais de 5 anos.
Manutenção da improcedência. 7. Não fixação de honorários
recursais, uma vez que ambas as partes recorreram e tiveram
seus recursos desprovidos. 8. Sentença mantida. Precedentes
do TJRJ. 9. Recursos desprovidos.( TJRJ).
Nesses dois processos que foram citados, é nítido que cada caso tem
sua peculiaridade embora as partes que alegam nem sempre aceitam a
decisão, o que se deve levar em consideração é que o que mais
importa nesse momento é bem-estar do menor, ou seja, os pais devem
deixar suas diferenças de lado e planejar o futuro do seu filho para que a
sociedade tenham um cidadão de bem, mesmo sendo de famílias separadas.
CONCLUSÃO
Diante dessa lide, a Lei da5Alienação Parental surgiu para evitar que o menor
assim como um dos pais que vivem a AP possa ter prejuízos ainda maiores pelos
vividos até os dias atuais, fazendo com que o menor enquanto adulto possa viver
em meio a sociedade normalmente, sem prejuízos no mercado de trabalho, pois
um profissional vitima desse transtorno sofre dificuldades durante a sua convivência
com a sociedade incluindo a área profissional, chegando até num âmbito mais
afinco como violência, e nesta se entende a própria família (futura) dessa criança,
vítima de AP, a lei da AP surgiu para que a família consiga conviver mesmo estando
separados, em favor do seu bem maior, no caso a criança fruto dessa união que
teve fim no que tange ao relacionamento, que possam continuar “unidos” para o
bem desse menor, que no caso em tela, venha a ser prejudicada decorrente da AP,
visto que o bem mais precioso da sociedade é a Família, mesmo quando um
relacionamento se desfaz, a família continua sendo família
Nesse sentido o estudo tem a perspectiva de que o Poder Judiciário deve
sempre tomar uma decisão com base que sempre tenha como principio o bemestar do menor.
Entender que os pais devem sempre preservar o bom convívio, mesmo
estando separados, importando sempre a forma de evitar que essa separação não
venha trazer consequências que possa afetar principalmente o desenvolvimento da
criança ou do adolescente, para isso a Lei de Alienação Parental.
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Durante a pesquisa percebeu-se que o desenvolvimento do menor fica
afastado dos pais e mais ainda da convivência familiar em geral sempre será vista
como uma família desestruturada, por isso á uma necessidade de avaliar a melhor
forma possível de como o Estado deve acompanhar sempre o desenvolvimento
desta família.
Importante destacar que a criança e o adolescente são pessoas que serão o
futuro de uma sociedade, e nesse caso os pais deveriam evitar que crescessem
nesse conflito de interesse de agressão e sim priorizar a familiar como um todo.
REFERÊNCIA
BRASIL,
Constituição
Federativa
do
Brasil,
1988,
Disponível
< www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >
Acesso
09/09/2019

em:
em:

______, Lei n.12.318, de 26 de agosto de2010, .Dispõe sobre alienação parental e
altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de julho de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12318.htm > acesso em: 01/10/2019
______, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente
e
dá
outras
providências.,
disponível
em:
< www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm> Acesso em 01/10/2019
______, Tribunal de Justiça do Estado do rio de Janeiro,alienação parental.
Disponível em : < http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alienacaoparental.pdf. publicado em 12.07.2018. Acesso em 15 de Novembro de 2019.
DINIZ,Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro,v.5/ : .30 ed. - São Paulo:
Saraiva 2015.
FIUZA, Cézar, Direito civil, curso completo, 15ª ed. Rio de janeiro, Del Reio, 2012.
GONÇALVES,Carlos Roberto, Direito civil brasileiro, direito de família, 19ª ed. São
Paulo, Saraiva, 2013.
LISBOA, Roberto Senise . Manual de direito civil, obrigações e responsabilidade
civil. 6.ed., Saraiva: São Paulo, 2012.
MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade, Curso de direito da criança e do
adolescente, aspectos teóricos e práticos¸8ª ed São Paulo, Saraiva, 2015
98

www.conteudojuridico.com.br

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família: volume 6/ Silvio Rodrigues. 28 ed. rev. e atual. Por Francisco José Cahali; de acordo com o novo Código Civil (
Lei n.10.406, de 10-1-2002).-São Paulo : Saraiva,2004.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense,
2012..

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

PRADO, Adriana Ribeiro.Lei 12.318/10 – Uma análise da Lei da Alienação
Parental,2014,
Disponível
em:
< https://adrianaribeiroprado.jusbrasil.com.br/artigos/185391957/lei-12318-10uma-analise-da-lei-da-alienacao-parental> acesso em: 11 de Novembro de 2019
MONTEIRO, Washinghton; SILVA, Beatriz Regina/ Direito de Família. 42. ed. - São
Paulo : Saraiva, 2012
TATUCE, Flávio Direito civil, v.5: Direito de Família-11.ed. Rev.,atual. e ampl.-Rio
de Janeiro: Forense, 2016.
TRINDADE, Jorge/ Manual de Psiclogia Jurídica para operadores do Direito/ 4.
ed. rev. atual. e ampl. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
5

______, Manual de Psiclogia Jurídica para operadores do Direito/ 11. ed. rev.
atual. e ampl. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, direito de família, 4ª ed. São Paulo;
Atlas.2004.
ZIMERMA, Divid; MATHIAS, Antônio Carlos. Aspectos psicológicos na pratica
jurídica. 3.ed. São Paulo: Milennium,2010.

99

www.conteudojuridico.com.br

O TRABALHO ESCRAVO – UMA ANÁLISE DO CONCEITO JURÍDICO DA
ANTIGUIDADE ATÉ A CONTEMPORANEIDADE
ERIC

VINÍCIUS

CAMPOS

FREIRE:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Graduando do Curso de Direito do Centro
Universitário Fametro

RESUMO: Este artigo, elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, aborda o
conceito do trabalho escravo desde a antiguidade até a idade contemporânea,
fazendo um comparativo entre estes e breves referências sobre as relações de
trabalho durante os períodos da história da humanidade, partindo da pré-história,
passando pelas idades antiga, média, moderna, aportando nos dias atuais da idade
contemporânea, com o intuito de explicitar a evolução das relações de trabalho,
bem como do conceito de trabalho escravo durante o curso da história, objetivando
mostrar que a força de trabalho sempre foi explorada, independentemente do
motivo, e que essa força continua a sofrer abusos, mesmo com o avanço da
legislação, como no caso do trabalho escravo contemporâneo, por exemplo; Que a
cultura da escravidão ainda está arraigada no seio da sociedade, ainda que com
mudanças no “modus operandi”. Assim, o mesmo trabalho que pode transformar a
vida do indivíduo, tornando-a digna, pode, quando comandado por pessoas que
não valorizam a existência e a humanidade e, não respeitam a lei, se transformar
numa ferramenta de tortura, humilhação e destruição.
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão. Trabalho. Evolução. Princípio Constitucional.
Dignidade.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 O TRABALHO COMO DIMENSÃO SOCIAL DA
DIGNIDADE HUMANA. 2 BREVE HISTÓRICO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL: DA
COLÔNIA À REPÚBLICA. 3 A RELAÇÃO DE TRABALHO ENQUANTO EMPREGO: A
NOVA CONFIGURAÇÃO DA ESCRAVIDÃO NO SISTEMA DE CAPITAL. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
Este artigo científico aborda a problemática da escravidão, desde a clássica
até a mais atual, conhecida como contemporânea.
Decidiu-se por este tema, por ser um fenômeno marcante, degradante,
presente e que acompanha a história da humanidade, podendo ser observado
desde tempos longínquos até os dias de hoje.
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Como é sabido, nos primórdios havia em algumas sociedades, a previsão
legal para tal prática, dispondo o tratamento que devia ser dado ao cativo, bem
como punições para os homens livres que atuassem fora do disposto, como por
exemplo, de acordo com o que se extrai do Código de Hamurabi, sobre a questão
da punição com pena de morte para quem recebesse um escravo fugitivo e não o
apresentasse, quando sabendo tratar-se como de escravo em tal condição.
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Com esse trabalho, busca-se estudar o conceito de escravidão,
evidenciando as mudanças, bem como observar a evolução nas relações de
trabalho no decurso da história humana.
No item 1, fez-se uma regressão na busca de encontrar entendimento sobre
o trabalho, seu conceito e origem, bem como de entender o significado de
dignidade humana, para, conhecendo ambos os conceitos, poder falar do trabalho
como dimensão social, como instrumento indissociável da construção das
sociedades, pois, entende-se, que não há construção social, ou desenvolvimento
social, sem que haja o trabalho. Neste mesmo item, também se pode ter a noção
de como a escravidão foi instituída e mantida no mundo, durante muito tempo, até
o ponto de não ser mais permitida, por meio da via legal. Observa-se que de acordo
com a forma de trabalho e de acordo
com o modo de organização da economia de
5
determinado lugar, pode-se ter noção de como era a sua vida política e social.
No item 2, realizou-se um breve histórico da escravidão no Brasil,
mencionando o seu início com o uso da mão de obra local, ou seja, indígena,
seguida da escravidão do negro africano (que durou quase quatrocentos anos),
trazido pelos portugueses para trabalhar na recém descoberta colônia de
exploração. Para concluir este tópico, menciona-se como se deu a abolição da
escravatura (clássica) em terras brasileiras e as leis que corroboraram para que isso
pudesse acontecer, contudo, alega-se a existência de uma outra modalidade de
escravidão, com um funcionamento um pouco diverso da antiga e, sendo vedada
pela legislação vigente.
No item derradeiro, buscou-se dar uma melhor noção das mudanças na
concepção de trabalho na atualidade, promovendo um comparativo de como se via
o trabalho antigamente e como ele é tratado nos dias contemporâneos. Também
neste tópico, trabalha-se o conceito de trabalho análogo ao de escravo, ou
escravidão contemporânea, explicitando os mecanismos legais de vedação a essa
prática presentes no ordenamento jurídico brasileiro e em legislações
internacionais, contudo, deixando claro que é possível ser escravo na atualidade,
ainda que se tenha um contrato de trabalho, bastando para isso, que se encontrem
presentes os requisitos dispostos no art. 149 do Código Penal Brasileiro. Finda-se
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este tópico, fazendo referência à tentativa do Governo Brasileiro, no ano de 2017,
por meio de portaria ministerial, alterar o conceito de trabalho análogo ao de
escravo (o que dificultaria a caracterização deste), mudando formas de fiscalização
e dificultando a divulgação dos nomes dos empregadores flagrados e condenados
como utilizadores da referida mão de obra, ato que foi rapidamente rechaçado pela
sociedade e organismos internacionais, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e
substituído por meio de outra portaria ministerial.
1 O TRABALHO COMO DIMENSÃO SOCIAL DA DIGNIDADE HUMANA
Em primeiro lugar é bom que se entenda o significado dos termos trabalho
e dignidade da pessoa humana.
Segundo o dicionário Michaelis, significa:
1 Conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas
pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar determinado
fim;
2 Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada,
objeto de um contrato trabalhista.
Karl Marx define o trabalho como sendo a atividade sobre a qual o ser
humano emprega sua força para produzir os meios para seu sustento.
Hannah Arendt, em sua obra “A Condição Humana”, 2007, p. 08, explica
que:
O trabalho é a atividade que corresponde ao processo
biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo,
metabolismo e resultante declínio estão ligados às
necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo vital
pelo trabalho. [...] O trabalho assegura não apenas a
sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie.
Em relação à dignidade da pessoa humana, tem-se como um dos princípios
bases da Constituição da República federativa do Brasil de 1988, sendo um dos
fundamentos desta (assim como “os valores sociais do trabalho”), conforme Artigo
1º, III, da Carta Magna brasileira, como segue:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
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constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Descrita pela doutrina como um dos mais importantes princípios do estado
democrático de direito, tem, dentre outra tantas, a seguinte definição:
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
5
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. (Moraes, 2003, p.41)
Posto isso, dando prosseguimento no estudo, sabe-se que de acordo com
interpretações dos versículos 17 a 19, do capítulo 3, do livro de Genesis (trecho
transcrito abaixo), o primeiro livro da Bíblia Sagrada Cristã, o trabalho, no início da
criação da humanidade foi dado como castigo a Adão e Eva por terem descumprido
determinações de Deus para que não comessem do fruto proibido.
17 - E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não
comerás dela, maldita é a terra por causa de ti; com dor
comerás
dela
todos
os
dias
da
tua
vida.
18 - Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a
erva
do
campo.
19 - No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes
à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó
te tornarás.
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Apartando-se da ideia religiosa Cristã e, conforme se pode observar no
estudo da história, os historiadores sugerem que o trabalho surge naturalmente
como meio de satisfação das necessidades básicas dos seres humanos, tais como,
alimentação e proteção, por exemplo.
Informam que para os humanos da pré-história (início dos tempos até 3.500
anos a.C) satisfazerem as referidas necessidades, tiveram que fabricar utensílios que
facilitassem sua sobrevivência, usando o fogo, pedras, madeira, ossos e outros
materiais extraídos da natureza.
Basicamente, o trabalho nesse período era dividido da seguinte maneira:
homens eram responsáveis pela caça e defesa dos agrupamentos; mulheres eram
responsáveis pela coleta, especialmente de frutos, tudo unicamente para a
subsistência.
Na referida sociedade, não havia a sujeição do homem pelo homem, e todo
trabalho realizado era em prol do bem estar comum. Essa boa relação viria a mudar
mais adiante, quando as pessoas passaram a domesticar algumas plantas e animais,
e tornaram a estocá-los, surgindo outros modelos de interação social.
Um pouco mais a frente no tempo, na idade antiga (3.500 a.C até 476 d.C),
o trabalho humano (trabalho manual e/ou braçal) era usado como forma de
punição. Esse tipo de trabalho era executado por escravos, prisioneiros de batalhas
e pessoas que não podiam pagar os impostos. De acordo com a etimologia da
palavra “trabalho”, esta deriva do latim “tripalium”, formada a partir da junção dos
termos tri, que significa três, e palum, que significa madeira. O “Tripalium” era usado
inicialmente para triturar grãos, e posteriormente, como instrumento de tortura a
qual eram submetidos os personagens históricos citados no início do parágrafo. No
mencionado período da história humana, o ócio, a contemplação e o trabalho
intelectual cabiam apenas aos pensadores, filósofos e aos homens livres.
A prática da escravidão foi aceita durante milênios, por várias sociedades
em todo o globo terrestre, possuindo diferentes características e funcionando de
modos distintos.
No oriente médio, na região da Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque,
teve-se o Código de Hamurabi, um conjunto de leis escrito no século XVIII a.C (por
volta do ano 1772 a.C), e descoberto por arqueólogos no início do século XX,
considerado a mais antiga legislação da história. Nele, além de várias outras
previsões, estava previsto o tipo de tratamento que deveria ser dispensado aos
escravos e a quem lhes dessem guarida.
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Segundo a historiadora e consultora em ciências humanas, Marta Iansen,
em publicação em seu blog[1] datada de 25 de maio de 2017, se um escravo
dissesse ao senhor que este não era de fato o seu senhor, e o escravo fosse
considerado culpado, este poderia ter uma orelha cortada pelo seu senhor.
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Segue explicando que havia previsão de punição com pena de morte a
quem recebesse um escravo fugitivo em sua casa, fosse ele propriedade da corte
ou de um homem livre, e que, depois de divulgado o aviso de fuga não o
apresentasse.
O Código de Hamurabi era alicerçado na “Lei de Talião”. Referida lei,
conhecida pelo jargão “Olho por olho; Dente Por dente”, previa que quem causasse
um dano a alguém deveria pagar recebendo o mesmo dano, contudo, isso não
estava em voga quando uma das partes era um escravo. Se um homem livre ferisse
um escravo, ele deveria pagar um valor, que chegava a metade do valor deste ao
seu senhor. O escravo a nada teria direito.
Porém, afirma referida historiadora que se podia enxergar algum traço de
humanidade no Código em epígrafe, quando este previa algumas regras que daria
algum benefício aos escravos, quais
sejam: um escravo filho de um homem livre
5
com uma escrava de sua propriedade poderia vir a herdar seus bens se, o senhor
reconhecesse o filho da escrava como sendo seu. Se assim não o fizesse, o filho
nada herdaria, contudo, seriam imediatamente postos em liberdade, após a morte
do senhor (filho e mãe). Se nascidos livres, por ocasião da impossibilidade de quitar
dívidas, precisassem vender a si ou membros de sua família, para executarem
trabalhos forçados, estes seriam postos em liberdade no quarto ano, segundo
afirma, Marta Iansen.
Em relação às Leis de Manu (1.300 a 800 a.C), essas são tidas como a
primeira organização geral da sociedade sob a forte motivação religiosa e política.
[...] Ele está entre os mais importantes livros sagrados para os indianos, dividindose em religião, moral e leis civis (Costa, Ribeiro e Brasil, 2014, p.89).
Como é de conhecimento mundial, na Índia existe ainda hoje, em alguns
lugares, a divisão social pelo sistema de castas, no qual uma está subordinada a
outra e todas subordinadas à casta mais superior, ou seja, a dos Brâmanes (a casta
mais pura). Nesse sistema não é permitida a ascensão social. No entendimento do
povo indiano, aquele que nasce em determinada casta, deve permanecer até o dia
de sua morte, casando-se e tendo várias outras relações com os membros da casta
a qual é pertencente e, dependendo do seu desempenho na encarnação atual,
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poderá subir ou descer no nível social numa possível próxima encarnação, conforme
se pode observar em um dos artigos do Código de Manu, transcrito a seguir:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Art. 751º Um Sudra, puro de espírito e de corpo, submetido
às vontades das classes superiores, doce em sua linguagem,
isento de arrogância e se ligando principalmente aos
Brâmanes, obtém um nascimento mais elevado.
Para os Hindus, a religião era o Vedismo, que vem de Veda e significa “a
soma de todo conhecimento”, apoiava-se na crença na reencarnação e, através
desta, os Hindus puderam basear e firmar sua estrutura social e sua legislação. Para
eles, o reencarnar em uma situação boa ou ruim na próxima vida dependia
intimamente de ser bom ou não na vida presente. (CASTRO, 2010, P.46, Apud
COSTA, RIBEIRO e BRASIL, 2014, p.91).
De acordo com estudiosos, o sistema existente na Índia, pelo fato de não
permitir a evolução social, isola e dá azo às desigualdades, vez que condena
pessoas, muitas das vezes, a serem mantidas em vidas miseráveis somente por
respeito ao sistema que se acreditam criado pelo Pai da Humanidade, Manu, o filho
de Brahma.
Já no continente africano, na sociedade egípcia antiga (3.200 a 715 a.C),
por exemplo, mesmo homens livres eram obrigados a trabalhar para o Estado por
um período de tempo, sem que fossem remunerados pelo serviço prestado.
Na Roma Antiga (Século VIII a.C), a maioria das atividades era imposta aos
escravos, inclusive no que diz respeito ao entretenimento, quando estes eram
obrigados entrar na arena e lutar até a morte como gladiadores, muitas vezes tendo
embates com animais ferozes, que quando não os matavam, deixavam-nos
mutilados.
“Em Roma, como em outros lugares, o escravo é um ser privado de direito.
Do ponto de vista jurídico é uma coisa ou, se prefere, um animal” (Lévy-Bruhl, 1934,
p. 16-17, Apud VASCONCELOS, 2012, Revista UFG).
No mesmo sentido, José Carlos de Matos Peixoto (1955, p. 255, Apud
VASCONCELOS, 2012) explica que:
A condição jurídica do escravo é dominada pelo princípio de
que o escravo é uma coisa (res), um animal de que o
proprietário pode dispor à vontade, tendo sobre ele o poder
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de vida e morte (vitae necisque potestas). Sendo apenas uma
coisa, um animal, o escravo não tem personalidade: servus
nullum caput habet (Gaius I 1, 16, de capitis minutione, 4). Em
consequência, o escravo não podia ter família e a união entre
escravos ou de escravo ou escrava com pessoa livre de outro
sexo era fato puramente material (contubérnio). Não podia
tampouco possuir patrimônio, não lhe sendo, pois, lícito ser
proprietário, credor ou devedor, nem deixar herança. Não
podia igualmente ser parte em juízo, porque o processo
somente era acessível aos homens livres. Se alguém causava
ao escravo uma lesão corpórea, ele não tinha o direito de
queixar-se à autoridade: este direito competia ao senhor,
como se tratasse de um animal ferido ou de um objeto
danificado. Como as outras coisas, o escravo podia ser objeto
de propriedade exclusiva ou de copropriedade; e, se era
abandonado, nem por isso ficava livre: tornava-se então uma
coisa sem dono (servus sine domino), de que qualquer um
podia se apropriar.
Os escravos na Roma 5Antiga estavam sujeitos a serem submetidos a
qualquer sorte de trabalho, a depender da vontade do seu proprietário, podendo
incluir até vantagens de cunho sexual.
Na Grécia, outro berço da escravidão mundial, o famoso filósofo Aristóteles
dizia que o escravo era um instrumento. Lá, a escravidão, assim como nos outros
locais mencionados anteriormente, era considerada natural e necessária.
Em seguida, no início da idade média (476 d.C a 1.453), o trabalho passou
a ter também um caráter religioso e, consequentemente, restando intimamente
ligado com a Igreja (Católica), no mundo ocidental, que detinha grande influencia
na formação das sociedades da época, visto que contava com vasto poder e riqueza.
Nesse período, o trabalho já não possuía tanto um caráter punitivo na perspectiva
senhor x escravo, mas, em caráter penitencial. O trabalho então era tido como mais
uma ferramenta para expurgar os pecados e evoluir espiritualmente; um modo de
vencer as necessidades físicas e materiais, tornando o indivíduo manso e nobre de
espirito. É também na idade média que o mundo vê o surgimento do feudalismo e,
como consequência, das vilas e cidades.
Era nos feudos que as relações sociais se desenvolviam quase que em sua
totalidade, pois neles, o senhor feudal exercia seu poder e os colonos (servos)
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desenvolviam seu trabalho, do qual dispunham apenas de pequena parte para seu
sustento, visto que a maior, era entregue aos senhores.
Os feudos eram organizados basicamente de duas formas: “comitatus” e
“colonato”. No primeiro modelo, havia a união dos senhores de terras, unidos pelo
que se conhece como vassalagem. Por esse sistema, firmavam compromisso de
fidelidade e honra entre os envolvidos. No segundo, de origem romana, havia um
acordo de proteção e trabalho entre os colonos e os senhores das terras. Os
senhores cediam as terras para que os colono as cultivassem e, em contrapartida,
os colonos se obrigavam a deixar grande parte da produção nas mãos dos seus
senhores.
Como se observa, no período feudal, o trabalho era caracterizado pela sua
forma servil e quase todo o seu fruto era revertido em benefício do senhor da terra.
Ao trabalhador, restava uma pequena porção para prover sua subsistência e, um
espaço de terra para construir sua moradia.
A servidão difere-se da escravidão (clássica) em alguns termos,
principalmente no quesito liberdade. Os servos possuíam certa liberdade, ou seja,
poderia deixar as terras dos senhores e ir trabalhar em outras terras e para outros
senhores, desde que nada devessem ao primeiro. No caso dos escravos, a liberdade
não fazia parte de suas vidas, uma vez que eram propriedades dos senhores
escravagistas e como propriedade, estavam ligados a estes enquanto fossem seus
proprietários.
Na época medieval já existia, mas, apesar de ainda bastante incipiente,
alguma atividade mercantil baseada predominantemente, mas não exclusivamente,
na troca. Além da mencionada atividade, viam-se grupos de artesãos, pedreiros,
carpinteiros, dentre outros, se formarem por todos os cantos, o que viria mais tarde,
com a queda do regime feudal, dar origem às corporações de ofício.
Avançando um pouco na história da humanidade e, consequentemente, na
história do trabalho, chega-se à Idade Moderna (1453 a 1789), período de inúmeras
invenções e descobertas; período das grandes navegações, nas quais os europeus
saíram em busca de novas terras a serem exploradas e, novos mercados para
negociarem os frutos das explorações. Esse é o período compreendido entre a
idade média e a idade contemporânea, que tem como ponto inicial a queda do
Império Bizantino e a tomada de Constantinopla, no ano de 1453 e seu termo, com
o início da Revolução Francesa, datado de 1789.
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Em que pese o fato de a idade média ter sido considerada a intermediária
entre a escravidão e o trabalho livre, importante ressaltar que durante quase toda
a idade moderna utilizaram-se da mão de obra escrava parte do mundo,
principalmente nas novas colônias descobertas pelos europeus nas Américas e na
África.
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A Idade Moderna (foi palco de memoráveis revoluções, das quais, além da
Revolução Francesa (cujos personagens centrais foram os burgueses e camponeses,
que se levantaram contra os privilégios e contra a tirania dos poderes absolutistas
- monarcas e clero -, carregando consigo os ideais de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, surgidos durante o Iluminismo, e que culminou com a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, uma das primeiras cartas a versar sobre o que
mais tarde viria a ser entendido como Direitos Humanos (ou direitos e garantias
fundamentais, quando inseridos nos textos constitucionais) e, que viria a servir de
base para a criação de diversas Constituições dos países do mundo ocidental,
incluindo a do Brasil), pode-se citar também a Revolução Inglesa, ocorrida antes da
Francesa, e que foi uma também uma revolução burguesa, considerada a primeira
manifestação de crise do Absolutismo, que teve início com a Revolução Puritana,
de 1640 e terminou com a com a Revolução Gloriosa, em 1688, culminando na
5
elaboração da Bill Of Rights – Declaração
de Direitos-, em 1689, fazendo nascer a
monarquia parlamentarista no Reino Unido.
Nesse meio tempo o capitalismo dava seus primeiros passos e, mais tarde,
surgiria a Revolução Industrial, que historicamente foi dividida em duas etapas. A
primeira, ocorrida entre os anos de 1760 e 1860, ficou limitada às terras inglesas,
período em que se desenvolveram as indústrias do algodão com o advento do tear
mecânico. A segunda etapa, ocorrida entre os idos de 1860 1900, bem mais
abrangente que a primeira, incluiu países como Itália, França e Alemanha. Aí,
passou-se empregar com maior efetividade o aço, a energia elétrica, a locomotiva
a vapor, bem como os combustíveis de origem fóssil.

Tem-se, com a Revolução Industrial, o aparecimento das máquinas e
inúmeras mudanças ocorreram no mercado de trabalho, dentre as quais, e apenas
a título de exemplo, pode-se citar que antes o trabalhador participava de toda a
concepção do produto, o que acabava por tornar este, parte daquele. Com o
advento das máquinas, os trabalhadores passaram a ficar encarregados por parte
da fabricação, sem vislumbrar, em alguns casos, o resultado ou fruto do seu
empenho, do seu trabalho. Marx diz que essa é uma das diferenças entre o modo
de produção pré-capitalista e o capitalista, a impessoalidade inserida neste. Marx
segue explanando que, pelo fato de o trabalhador não possuir os meios de
produção e, por conta disso, não ter como produzir para sanar suas necessidades,
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acaba sendo obrigado a vender o único produto que detém, qual seja, a sua força
de trabalho.
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Com a Revolução Francesa, tem-se o “start” da Idade Contemporânea (1789
aos dias atuais) e, nela, o capitalismo ultrapassa os primeiros passos e se consolida
e se expande como modelo econômico. As relações mercantis, uma das bases desse
modelo econômico, passam a se desenvolver, ganhar novos ares e se tornar mais
complexas.
Como efeito das mencionadas revoluções e de muitos outros movimentos
sociais e políticos que vieram a surgir, nascia uma nova mentalidade, e pessoas
começam a deixar de serem tratadas como coisas, como objeto de propriedade das
outras, para serem tratadas um pouco mais como seres humanos, dotados de alma
e de sentimentos. Atitudes que visavam resgatar, ainda que minimamente a
dignidade, o respeito e a fraternidade. Países passaram a abolir a escravatura e
recusaram-se a manter relações comerciais com que ainda se servia desse sistema.
O trabalho que, anteriormente, no decorrer de boa parte da história da
humanidade, era utilizado como forma de exploração, de submissão do homem
pelo homem; que era utilizado para punir, para causar dor e, mais que isso, para
separar os livres e nobres de qualquer outra casta subalterna, passa a revestir de
outra roupagem, agora um pouco menos humilhante e menos desprotegida. O
trabalho que, em outros tempos, era unicamente uma ferramenta de supressão da
dignidade humana, passa a listar como um dos componentes essenciais para que
ela seja preservada, passando a obter suporte nas constituições e nas legislações
infraconstitucionais, mundo afora, suporte este que, a partir do século XIX
principalmente, passou a resguardar direitos e benefícios aos trabalhadores, tais
como seguridade social, férias, décimo terceiro salário, licenças remuneradas, fgts
e até uma justiça especializada, como é o caso da Justiça do Trabalho (tem-se o
Brasil como referência para as referidas informações). Apesar disso, muitos Estados
ainda engatinham na elaboração de instrumentos de proteção do trabalho, do
trabalhador e do ser humano em geral.
O Brasil (cujo histórico será adequadamente abordado no próximo tópico),
“descoberto” em 22 de abril de 1500, sendo colonizado mais intensamente apenas
a partir do ano de 1530, somente em 13 de maio de 1888 teve abolida a escravatura
(após quase quatro séculos de duração) por força da Lei Áurea, assinada pela
Princesa Isabel. Três anos depois, no ano de 1891, viria a ser promulgada a segunda
Constituição brasileira. A primeira, de 1824, não trazia regras de proteção de direitos
trabalhistas. A segunda, ainda que de forma bem discreta, garantiria o exercício de
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qualquer profissão e permitiria a livre associação. Somente a partir da Constituição,
a de 1934, o Estado brasileiro passaria a proteger o trabalhador, como por exemplo,
no artigo 113, n. 34 que trazia em seu texto o que segue:
“A todos cabe o direito de prover à própria subsistência e à
de sua família, mediante trabalho honesto. O Poder Público
deve amparar, na forma da lei, os que estejam em indigência.”
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Movimentos migratórios de caráter mundial eram registrados. Motivado
pelo fim do período escravagista, o Brasil passa a receber imigrantes de várias
partes do globo, em especial, italianos e posteriormente alemães, japoneses, árabes,
turcos dentre vários outros, passando a desenvolver cada vez mais a atividade
agrícola, pecuária, extrativista e, abrindo espaço para o surgimento de pequenas
indústrias têxteis, e comunidades agropecuárias, por exemplo.
Por conta de duas grandes guerras mundiais ocorridas no inicio do Século
XX e por conta da violência dos conflitos, bem como dos resultados desastrosos e
penosos, o mundo passa a investir cada vez mais intensamente em instrumentos de
proteção de pessoas e Estados; passa a investir em educação, saúde, segurança e
no trabalho. Organizações com 5intuito de promover o desenvolvimento comum e
a paz mundial, dentre outras providencias, são criadas, como por exemplo, a
Organização das Nações Unidas – ONU e a Organização Internacional do Trabalho
- OIT.
Como se observa, o trabalho sempre foi elemento central na formação e
desenvolvimento das sociedades. De acordo com as formas existentes de trabalho,
de acordo com os modelos de relações trabalhistas e suas peculiaridades, pode-se
ter noção de como era a sociedade de determinada época. Se o trabalho era
forçado e sem se reverter em benefícios reais aos trabalhadores, tinham-se
sociedades absolutistas, totalitárias. À medida que se observam melhorias e
contrapartidas realmente vantajosas para o trabalhador na relação trabalho x
beneficio, tem-se sociedades mais livres, mais humanas e democráticas, com raras
exceções.
2 BREVE HISTÓRICO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL: DA COLÔNIA À REPÚBLICA
Nas palavras de Jaime Pinsky (2010, p. 06), a escravidão em terras brasileiras
decorreu da descoberta do país pelos portugueses. Na mencionada publicação o
autor afirma não existirem registros de relações escravistas de produção nas
sociedades indígenas, apenas casos esporádicos de cativos feitos após lutas entre
tribos, que não afetavam a estrutura econômica nem as relações de produção do
grupo vencedor.
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No caso da escravidão do negro africano, esta, segundo Boris Fausto,
começou a ser incentivada no Brasil a partir da década de 1570, motivada pelas
dificuldades em se escravizar os indígenas, que resistiam aos desmandos impostos
pelos brancos europeus e por conta do alto índice de mortalidade dos nativos,
vitimados pelas doenças adquiridas quando do contato com os colonizadores.
O processo de abolição da escravatura no Brasil se deu de forma gradual.
Em 1758 a Coroa determinou a libertação dos índios, apesar de que, nesse período,
esse tipo de mão de obra se via muito pouco empregado. Em relação ao negro,
teve início com a Lei Eusébio de Queirós, que foi promulgada em 04 de Setembro
de 1850, tendo como objetivo, proibir o tráfico negreiro em terras brasileiras. Em
seguida, cerca de pouco mais de vinte anos, veio a Lei do Ventre Livre, promulgada
em 28 de setembro de 1871, que dispunha que a partir daquela data os filhos
nascidos de escravas seriam livres. Essa lei foi seguida pela Lei dos Sexagenários,
promulgada em 28 de setembro de 1885, que libertava os escravos com 60 anos
ou mais. O processo foi finalizado pela Lei Áurea (Lei nº 3.353), sancionada pela
Princesa Isabel no ano de 1888. A mencionada lei libertou todos os escravos que
ainda restavam no Brasil.
Apesar de todas as leis acima mencionadas e apesar de a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 elencar um rol de direitos e garantias
fundamentais, entendidos também por direitos humanos (quando fora do texto
constitucional) e, mesmo com o surgimento de uma série de mecanismos de
proteção à pessoa humana, é bastante comum verificarem-se casos de trabalho
análogo ao trabalho de escravo no País, principalmente no campo e em indústrias
têxteis, nas quais seres humanos são submetidos a toda sorte de maus tratos e de
supressão de direitos, desde os trabalhistas até os mais básicos, como os que
deveriam garantir a dignidade humana.
São homens, mulheres e crianças abandonados à própria sorte. Vítimas da
corrupção desenfreada e absurda que assola o país, desde as grandes metrópoles
até os mais longínquos distritos e vilarejos; em todos os setores e em todas as
esferas de governo. Vítimas da ambição que lhes suprime o direito de acesso à
educação e ao conhecimento. Vítimas de um sistema que não lhes permite ter a
menor noção dos seus direitos enquanto cidadãos, para que não os conhecendo,
não os possam reclamar.
3 A RELAÇÃO DE TRABALHO ENQUANTO EMPREGO: A NOVA CONFIGURAÇÃO
DA ESCRAVIDÃO NO SISTEMA DE CAPITAL
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De acordo com o que se extrai de todo o exposto, observa-se que com o
passar do tempo e com a dinâmica da vida em sociedade, o trabalho foi sofrendo
várias mudanças, inclusive no que tange a sua utilização. O que a princípio era
motivo de vergonha e humilhação, passou a ser uma das mais importantes
ferramentas para se alcançar a dignidade humana, fazendo com que as pessoas
passassem a ter prazer em desenvolver a atividade laboral.
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Se nas sociedades de outrora (com exceção da pré-história) as pessoas
eram obrigadas a trabalhar para outras, sob as mais cruéis e degradantes condições
e sem que houvesse qualquer retorno por conta do referido exercício, na atualidade,
muitas vezes as pessoas se obrigam a trabalhar, e quem está fora do mercado de
trabalho é, muitas vezes, julgado por seus pares e recebe manifestações de
desprezo e desdém, além de incontáveis adjetivos pejorativos.
Como se vê, é por meio do trabalho e, consequentemente, da remuneração
financeira que ele gera que as pessoas da atualidade conseguem formar seu
patrimônio, conseguem se alimentar, vestir, custear despesas com saúde, educação,
segurança, moradia, laser, enfim, é por meio dos frutos do trabalho que as pessoas
conseguem ter uma vida digna. O trabalho na contemporaneidade é também, para
alguns, motivo de “status”, orgulho
e de posição social e faz com que se gastem
5
vultosas somas com cursos preparatórios na busca de se alcançar a estabilidade
econômica e o bem-estar.
Porém, há sempre dois lados. Em virtude do processo de globalização, as
multinacionais passaram a atuar de forma mais efetiva em outros países,
especialmente nos mais pobres, nos quais os salários são inferiores, bem como os
encargos trabalhistas. Se por um lado há oferta de trabalho e emprego, por outro,
os operários são exigidos ao extremo. Empregadores exigem cada vez mais
capacidade técnica, conhecimentos inter e multidisciplinares, exigem cada vez um
leque maior de formações e de títulos, mas não são capazes, em regra, de
remunerar à altura da bagagem intelectual e de experiência de seus funcionários.
A dedicação excessiva e, nalgumas vezes, obsessiva, ao trabalho, as
grandes distâncias percorridas (nas metrópoles principalmente) e o trânsito caótico,
estão deixando os dias cada vez mais curtos e o tempo mais escasso, mesmo com
todas as facilidades tecnológicas. As relações humanas, familiares e sociais estão
desastrosamente abaladas. A saúde da população está mais fragilizada, pela
ausência do tempo necessário ao descanso, ao lazer e ao ócio. Os seres humanos,
anteriormente escravizados por outros seres humanos, hoje, são escravos do
trabalho, do capital e do consumo e, muitas vezes, são tratadas como mercadorias,
que podem ser substituídas ou segregadas ao menor sinal de defeito ou diminuição
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de produtividade, sem que se enxergue nas pessoas, seres humanos com
necessidades e sentimentos.
O trabalhador da atualidade é livre (em sua maioria), mesmo que o tempo
não lhe sobre para gozar da sua liberdade; é remunerado e possuidor de alguns
benefícios sociais, ainda que muitas vezes sejam insuficientes para prover uma
qualidade de vida realmente satisfatória; o trabalhador atual passa a vida toda
vivendo para trabalhar, perdendo vida, convívio e saúde, e passa tempos usando os
frutos desse mesmo trabalho, tentando recuperar tudo o que perdeu tentando
ganhar.
Esse está atrelado a uma rede invisível que o envolve e o consome, porém,
não é o tipo de escravo objeto deste trabalho. Para cá, o que interessa é aquele
trabalhador que os Estados não conseguiram proteger, aquele que mesmo a
despeito de tudo que se tem de legislação no mundo civilizado, continua a sofrer o
arbítrio de quem detém o poder econômico e se sente intocável por conta da
impunidade e da morosidade, aliadas à falta de fiscalização e empenho dos órgãos
que deveriam fazê-la, em todas as esferas de poder.
A despeito dos avanços e melhorias nas relações trabalhistas e na
elaboração de normas que protejam o trabalhador e o trabalho, ainda se está longe
da perfeição. Ainda hoje são descobertos casos e mais casos de violação de direitos
básicos, de violação de direitos fundamentais do cidadão. Tem-se descoberto
inúmeros casos de trabalho análogo ao de escravo, casos de remunerações abaixo
do estabelecido em lei, casos de trabalho insalubre e perigoso, sem que sejam
tomados os cuidados necessários para a preservação da saúde e da integridade
física e psicológica dos colaboradores, ou seja, sem que se busque minimizar os
efeitos danosos na grande máquina do trabalho: o corpo humano.
O trabalho escravo contemporâneo está tipificado no art. 149 do Código
Penal Brasileiro, abaixo transcrito.
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador
ou preposto.
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O referido Diploma tipifica em cinco outros artigos, condutas envolvendo
o trabalho forçado, ou que suprimam direitos dos trabalhadores ou que os
prejudique de alguma forma, quais sejam:
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir,
comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça,
violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:
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I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de
escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual
(...)
5

Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça:
I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria,
ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em
determinados dias:
Art. 198 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a
outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto
industrial ou agrícola:
(...)
Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito
assegurado pela legislação do trabalho.
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma
para outra localidade do território nacional:
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora
da localidade de execução do trabalho, dentro do território
nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia
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do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu
retorno ao local de origem.
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Outras vedações a essa prática encontram-se dispostas no art. 6º da
Convenção Americana de Direitos Humanos (também conhecida como Pacto de
São José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, e na Convenção Número 29
da Organização Internacional do trabalho - OIT, conforme seguem respectivamente:
Artigo 6 (CADH). Proibição da escravidão e da servidão
1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e
tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres
são proibidos em todas as suas formas.
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho
forçado ou obrigatório. [...].

Convenção Número 29 da OIT.
Art. 1(OIT) — 1. Todos os Membros da Organização
Internacional do Trabalho que ratificam a presente convenção
se obrigam a suprimir o emprego do trabalho forçado ou
obrigatório sob todas as suas formas no mais curto prazo
possível.
Quando se pensa em escravidão logo se tem a mente tomada por
aquelas imagens dos negros submetidos à força e aos desmandos do branco
europeu, amarrados ao pelourinho, tendo o corpo e alma dilacerados pelos açoites
usados como castigo e como meio de intimidação dos demais escravos. Contudo,
como se nota, a escravidão também “evoluiu” e teve seus métodos modificados. Se
antes se tinha o ser humano como propriedade de outro ser humano, que era o seu
senhor, hoje, por força das leis modificadas em todo o mundo, não se permite mais
a propriedade de pessoas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial,
momento em que se passou a exigir e lutar por mais respeito e zelo pela dignidade
da pessoa humana, pelos direitos e garantias fundamentais inseridos em várias
Constituições por todo o mundo, ou seja, pelos direitos humanos.
Atualmente, diz-se que o sujeito está em situação análoga à de escravo
pelo simples fato de a legislação vedar referida prática, não podendo assim,
existirem escravos. Contudo, eles existem. Numa versão contemporânea, não mais
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como propriedade de alguém, mas ainda assim submetidos aos desmandos,
humilhações, caprichos e torturas de toda a sorte, inclusive psicológicas, podendo
existir ou não, restrições quanto a sua locomoção.
Para que se possa entender melhor a escravidão contemporânea, José
Cláudio Monteiro de Brito Filho, apud GONÇALVES[2], explica com clareza:
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“podemos definir trabalho em condições análogas à condição
de escravo como o exercício do trabalho humano em que há
restrição, em qualquer forma, à liberdade do trabalhador,
e/ou quando não são respeitados os direitos mínimos para o
resguardo da dignidade do trabalhador. Repetimos, de forma
mais clara, ainda: é a dignidade da pessoa humana que é
violada, principalmente, quando da redução do trabalhador à
condição análoga à de escravo. Tanto no trabalho forçado,
como no trabalho em condições degradantes, o que se faz é
negar ao homem direitos básicos que o distinguem dos
demais seres vivos; o que se faz é coisificá-lo; dar-lhe preço, e
o menor possível”.
5

Bentes, apud MIRAGLIA (2008, p. 153), ensina que:
[...] o trabalho escravo não é caracterizado pela falta de
carteira assinada. “São determinadas características, como as
condições de trabalho, o confinamento, a falta de
equipamentos de trabalho, a vigilância armada, a
impossibilidade de retorno à cidade de origem e a retenção
de pagamentos e documentos que confirmam o regime de
escravidão”.
No mesmo sentido, Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé ensina que (Apud
MIRAGLIA, 2008):
[...] trabalho escravo é aquele em que o empregador sujeita o
empregado a condições de trabalho degradantes, inclusive
quanto ao meio ambiente em que irá realizar a sua atividade
laboral, submetendo-o, em geral, a constrangimento físico e
moral, que vai desde a deformação do seu consentimento ao
celebrar o vínculo empregatício, passando pela proibição
imposta ao obreiro de resilir o vínculo quando bem entender,
tudo motivado pelo interesse mesquinho de ampliar os lucros
à custa da exploração do trabalhador.
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Arrematando os entendimentos supracitados, José Cláudio Monteiro de
Brito Filho (Apud DOS REIS, 2014) expõe que:
De todas as formas de superexploração do trabalho, com
certeza o trabalho escravo, é a mais grave. Propor a sua
análise é, com certeza, enveredar por seara onde a dignidade,
a igualdade, a liberdade e a legalidade são princípios
ignorados, esquecidos. Mas, é tratar do mais alto grau de
exploração da miséria e das necessidades do ser humano.
O trabalho escravo talvez seja uma das formas mais covardes, cruéis e
absurdas de violação dos direitos humanos, e precisa ser extirpado a todo custo
dos seios de todas as nações.
A Organização das Nações Unidas – ONU aponta que
“este ainda é um fenômeno real e frequente, que afeta mais
de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, e que um quarto
desse total são crianças, lembrando que esse cenário
permanece apesar da entrada em vigor em 2016 do protocolo
de combate ao trabalho forçado. Que atualmente a maior
parcela do trabalho infantil existente é para exploração
econômica, contrário à Convenção sobre os Direitos da
Criança, que reconhece o direito da criança de estar protegida
contra a exploração econômica e contra o desempenho de
qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua
educação, ou que seja nocivo para sua saúde o para seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social”.
Segundo a referida Organização, os direitos humanos são “garantias

jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões
dos governos que atentem contra a dignidade humana”.

O que hoje se entende por direitos humanos representam, talvez, o mais
importante conjunto de direitos garantidores de uma vida digna e menos injusta,
pois são eles que irão impor limites ao poder do Estado e aos desmandos de
particulares que abusam de certos direitos, usurpando direitos de outrem e
obrigando a seus pares, seres humanos como eles, a viverem na mais absoluta
penúria.
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No ano de 2018, mais de 1.700 trabalhadores foram encontrados em
situação de escravidão no Brasil, de acordo com Observatório digital do Trabalho
Escravo no Brasil. Conforme esse Instituto, os estados de Minas Gerais, Goiás e Pará
foram os estados onde se teve o maior numero de trabalhadores resgatados
respectivamente. De acordo com dados do CNJ, em 23 anos, mais de 500
trabalhadores foram resgatados de situação de escravidão no estado do Amazonas.
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Um ano antes, no ano de 2017, uma portaria (Portaria MTB nº 1.129) do
Governo Federal (liderado à época pelo então Presidente Michel Temer) muito
criticada no meio jurídico, pela sociedade civil e por várias entidades ligadas ao
trabalho, repercutiu de forma negativa internacionalmente, a ponto de a
Organização Internacional do Trabalho - OIT se mostrar contrária à mencionada,
pois, dentre as principais mudanças, previa a necessidade de autorização do
ministro do trabalho para a divulgação das empresas condenadas por submeterem
trabalhadores à condição análoga à de escravos na chamada “lista suja”, uma lista
onde são relacionadas as empresas flagradas e condenadas por tal prática; também,
previa a mudança do conceito de trabalho análogo ao de escravo, que só restaria
caracterizado, se de fato os trabalhadores tivessem violado o direito constitucional
de ir e vir, fosse por ameaça física ou psicológica, fosse que força do uso de armas,
5
por questão de dívidas ou qualquer
outro motivo, destoando do conceito
contemporâneo que não exige a comprovação de privação do direito de ir e vir,
mas vários outros requisitos, como por exemplo, a jornada exaustiva. Previa ainda
mudanças na forma da fiscalização realizada pelo Ministério.
A portaria foi suspensa pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal e, substituída em seguida pela Portaria MTB nº 1.293.
A Ministra Weber, quando de sua decisão na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental - ADPF 489, que concedeu liminar suspendendo a portaria
supracitada, observou com primor, o seguinte:
"[...] ao restringir indevidamente o conceito de "redução à
condição análoga a escravo", vulnera princípios basilares da
Constituição, sonega proteção adequada e suficiente a
direitos fundamentais nela assegurados e promove desalinho
em relação a compromissos internacionais de caráter
supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo
desses direitos." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida
Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 489 Distrito Federal. Relator: WEBER, Rosa.).
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CONCLUSÃO
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Observa-se que os trabalhadores são explorados desde os primórdios, com
exceção da pré-história, e que a partir da idade média, pessoas vêm
experimentando toda sorte de abusos. Que desde a mencionada fase histórica,
pessoas são forçadas a trabalhar, seja como forma de punição, seja por motivo
religioso (como no Código de Manu, por exemplo), seja como forma de auferir
lucros e movimentar a economia.
O que se tem convicção é que apesar de os números serem menores do
que os apresentados durante todo o curso da história, nos dias contemporâneos
eles continuam. Mas eles não são apenas números, cada número representa um ser
humano que a ineficiência dos Estados e a inexistência de políticas públicas sérias
(voltadas à instrução e educação da população, bem como as voltadas para a
erradicação dessa triste realidade), não puderam proteger. Representam também o
poder do capital sobre as instituições que deveriam zelar pelo seu povo e a
supervalorização do capital em detrimento do ser humano.
Nota-se que, pelo menos em relação ao conceito e aos procedimentos
adotados pelos escravagistas, pouca coisa mudou de fato. Anteriormente os
exploradores detinham a propriedade dos indivíduos escravizados, hoje não mais,
por força da lei. Antes, as agressões físicas eram públicas e livres; hoje elas são
veladas e camufladas. Antigamente os escravos não tinham salários; atualmente,
eles até possuem, contudo, são incondizentes com o preconizado pela legislação.
Não bastasse a ínfima remuneração, aliada à ausência de um contrato de trabalho
válido e justo, os trabalhadores em situação análoga à de escravos têm seus direitos
trabalhistas violados, bem como suas vidas, suas histórias e seus sonhos.
Conclui-se, apoiado neste estudo, que as leis nada fazem sozinhas. Que há
uma necessidade gritante e urgente de que se invista em educação, em
disseminação de conhecimentos, inclusive os relativos à Constituição Federal e aos
direitos fundamentais do indivíduo, para que, conhecendo-os, possam-nos fazer
valer; Que o trabalho escravo ainda que transmutado, ainda que encoberto pelas
vestes da contemporaneidade, está longe de ser extirpado do globo terrestre; e que
a escravidão, apenas não é mais permitida pela legislação, como fora em outrora,
mas insiste em permanecer e com quase todos os requintes de crueldade dos
tempos idos. Percebe-se que é necessário um maior envolvimento, ou uma maior
participação popular, na busca pela erradicação dessa chaga. É imprescindível que
haja uma fiscalização mais efetiva, um acompanhamento mais eficiente e uma
punição mais rigorosa, para quem ainda insiste em tratar pessoas como coisas.
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Conclui-se ainda que, o trabalho que sustenta e que liberta é o mesmo que
encarcera, humilha e mata e que, as pessoas no afã de alcançarem a dignidade por
meio de sua força de trabalho, acabam relativizando-a ou sendo obrigadas a tal,
para conseguirem um meio de sobrevivência, ainda que indigno.
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A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO COMO INSTRUMENTO DE
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RESUMO: A primazia do julgamento de mérito encontra-se prevista nos arts. 4º e
6º do Código de Processo Civil, e seu conteúdo serve de inspiração para vários
outros dispositivos processuais. O preceito insere-se no contexto das doutrinas da
instrumentalidade e da efetividade do processo. Trata-se, por outro lado, de
instrumento de concretização dos princípios constitucionais da razoável duração do
processo, da inafastabilidade de jurisdição e do devido processo legal, que,
enquanto mandamentos de otimização, devem ser aplicados na maior medida
possível.

ABSTRACT: The primacy of the merits judgment is provided for in arts. 4 and 6 of
the Brazilian Code of Civil Procedure, and its content serves as inspiration for various
other procedural provisions. The precept fits into the context of the theories of
instrumentality and the effectiveness of the process. On the other hand, it is an
instrument for implementing the constitutional principles of a reasonable length of
proceedings, inability of jurisdiction and due process of law, which, as optimization
orders, should be applied to the greatest extent possible.
SUMÁRIO: Introdução. Capítulo 1: Da primazia do julgamento de mérito no Código
de Processo Civil. 1.1 Considerações acerca do preceito. 1.2 Outros dispositivos do
CPC que guardam pertinência com a primazia do julgamento de mérito. Capítulo 2:
Da primazia do julgamento de mérito como instrumento de concretização de
princípios constitucionais processuais. 2.1 Considerações acerca da teoria dos
princípios. 2.2 Princípios do processo civil na Constituição Federal. 2.3 Primazia do
julgamento de mérito e princípio da razoável duração do processo. 2.4 Primazia do
julgamento de mérito e princípio da inafastabilidade de jurisdição. 2.5 Primazia do
julgamento de mérito e princípio do devido processo legal. Conclusão. Referências
bibliográficas.
INTRODUÇÃO
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Das normas tidas como novidades do Código de Processo Civil de 2015
(CPC), a denominada primazia do julgamento de mérito destaca-se como uma das
principais. Qual é, entretanto, o seu verdadeiro significado? Trata-se, efetivamente,
de algo novo no ordenamento jurídico brasileiro? Como otimizar a aplicabilidade
desse comando?
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Este trabalho esforça-se em encontrar respostas para essas e outras
questões que envolvem a primazia do julgamento de mérito. Para tanto, são
oferecidas, no Capítulo 1, considerações acerca do preceito, de modo a extrair não
apenas o seu conteúdo, mas o contexto da ciência processual civil em que está
inserido; nesse sentido, são abordadas a teoria da instrumentalidade e sua correlata
teoria da efetividade do processo, demonstrando-se as razões pelas quais se
compreende que a primazia do julgamento de mérito é resultado dessas teses
doutrinárias. Ainda no primeiro Capítulo, são destacados dispositivos do CPC que
guardam pertinência com a primazia do julgamento de mérito.
O Capítulo 2 ingressa no exame da primazia do julgamento de mérito como
instrumento de concretização de princípios constitucionais processuais. Nesse
sentido, será útil investigar a teoria dos princípios, tendo este artigo adotado, como
marco teórico, as contribuições 5do jusfilósofo alemão Robert Alexy. Em seguida, é
feito um breve apanhado dos princípios do processo civil na Constituição Federal
(CF) para, então, abordarem-se as correlações entre alguns desses princípios e a
primazia do julgamento de mérito.
Nesse contexto, sem pretender esgotar o vasto tema, o trabalho procura
demonstrar que o comando da primazia do julgamento de mérito constitui
importante instrumento na busca pela otimização dos princípios constitucionais da
razoável duração do processo, da inafastabilidade de jurisdição e, bem assim, do
devido processo legal.
CAPÍTULO 1 – DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
1.1 Considerações acerca do preceito
O Código de Processo Civil de 2015 (CPC) consagrou a primazia do
julgamento de mérito, por força da qual o julgador deve buscar, tanto quanto
possível, a solução definitiva da lide. Trata-se de diretriz a ser observada em todas
as fases do processo e em quaisquer procedimentos, mediante a adoção de técnicas
processuais que permitam ao órgão jurisdicional sanear vícios formais que
signifiquem empecilho à solução integral do mérito.
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Nesse sentido, as sentenças terminativas, de que trata o art. 485, caput, do
CPC[1], devem ser vistas como exceção, na medida em que constituem anomalia
em relação ao fim esperado do processo, qual seja, o julgamento de mérito. São
oportunas, a propósito, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Tendo sido o objetivo do legislador, ao criar o processo ou
fase de conhecimento, um julgamento de mérito,
naturalmente essa forma de final é preferível à anômala
extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais.
Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria
suficiente para demonstrar que há um natural interesse no
julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento,
considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo.
A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada
material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada
em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de
mérito quando comparado com a sentença terminativa.[2]
O assunto encontra-se contemplado de forma expressa nos arts. 4º e 6º do
CPC:
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.
De se notar, desde logo, que os dispositivos encontram-se inseridos em
capítulo do CPC dedicado às normas fundamentais do processo civil, sendo lícito
concluir que se trata de orientação que se espraia por todo o processo civil pátrio
e que serve de parâmetro para a aplicação de todas as demais normas processuais,
consoante se pode extrair do escólio de Fredie Didier Jr:
Há um conjunto de normas processuais que formam o que se
pode chamar de Direito Processual Fundamental ou Direito
Processual Geral.
A norma é fundamental, porque estrutura o modelo de
processo civil brasileiro e serve de norte para a compreensão
de todas as demais normas jurídicas processuais civis – é, por
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isso, também, uma norma de interpretação das fontes do
Direito Processual e de aplicação de outras normas
processuais.
(...)
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Uma parte dessas normas fundamentais decorre diretamente
da Constituição Federal – é o que se pode chamar de Direito
Processual Fundamental Constitucional.
A outra parte decorre da legislação infraconstitucional, mais
especificamente do Código de Processo Civil, que dedica um
capítulo inteiro a essas normas (arts. 1º a 12, CPC).[3]
Embora a previsão textual da primazia do julgamento de mérito represente
inovação do CPC de 2015, é certo que sua essência decorre do movimento, outrora
iniciado pelos processualistas modernos, consistente em considerar o processo
como instrumento para a efetividade da prestação jurisdicional. O exame, pois,
dessa corrente doutrinária, ajuda a compreender o sentido e o alcance da primazia
do julgamento de mérito, inserida no CPC atual.
5

O desenvolvimento do princípio da instrumentalidade do processo no Brasil
deve-se, em grande medida, aos estudos realizados por Cândido Rangel Dinamarco.
Em obra específica, o autor sintetiza a matéria nos seguintes termos:
A instrumentalidade do processo é vista pelo aspecto
negativo e pelo positivo. O negativo corresponde à negação
do processo como valor em si mesmo e repúdio aos exageros
processualísticos a que o aprimoramento da técnica pode
insensivelmente conduzir (...); o aspecto negativo da
instrumentalidade do processo guarda, assim, alguma
semelhança com a ideia da instrumentalidade das formas. O
aspecto positivo é caracterizado pela preocupação em extrair
do processo, como instrumento, o máximo de proveito
quanto à obtenção dos resultados propostos (os escopos do
sistema); confunde-se com a problemática da “efetividade do
processo” e conduz à assertiva de que “o processo deve ser
apto a cumprir integralmente toda a sua função sóciopolítico-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus
escopos institucionais”.[4]
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O movimento doutrinário de instrumentalização do processo decorre do
esforço de se superar a noção de processo como algo estanque, estranho ao direito
material. Ainda que se reconheça a autonomia do direito processual civil frente aos
demais ramos do direito, essa autonomia não deve exacerbar-se a ponto de
desconsiderar a circunstância de o processo constituir meio (ou instrumento) para
a garantia de um direito material[5].
Ao abandonar o formalismo acentuado, a instrumentalidade das formas
impõe que o julgador, antes de reconhecer a nulidade de um ato processual, realize
juízo de ponderação quanto à finalidade alcançada e à ocorrência ou não de efetivo
prejuízo. Assim:
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a
formalidade para a prática de ato processual seja importante
em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte
que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não
é conveniente considerar o ato nulo somente porque
praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial
é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato
afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o
descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria
ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo.
Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao
próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua
finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo
declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídicoprocessuais programados pela lei.[6]
Parece claro, portanto, que a norma que estabelece a primazia do
julgamento de mérito, ora contemplada de maneira expressa no CPC, insere-se no
contexto da doutrina da instrumentalidade do processo. De fato, a decisão de
mérito, a ser alcançada sem as amarras do formalismo despropositado, é o único
provimento apto e eficaz para assegurar, aos litigantes, a prestação jurisdicional
almejada – e, bem assim, a efetividade do processo.
1.2 Outros dispositivos do CPC que guardam pertinência com a primazia do
julgamento de mérito
Além das normas de caráter fundamental previstas nos arts. 4º e 6º, a opção
do legislador do novo CPC pela primazia do julgamento de mérito pode ser
encontrada em diversos outros dispositivos do Código.
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Tais normas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro reúne artigos
que têm como característica comum o dever do julgador de conferir às partes
oportunidade de corrigir vícios processuais sanáveis, com vistas a evitar a extinção
prematura da demanda, em prejuízo ao julgamento do mérito.
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Nessa ordem de ideias, o art. 76 preceitua que, em caso de incapacidade
processual ou irregularidade de representação, o juiz deverá suspender o processo
e designar prazo para que a parte saneie o vício. Da mesma maneira, em caso de
ausência dos requisitos da petição inicial ou existência de defeito capaz de dificultar
o julgamento de mérito, caberá ao juiz, antes de indeferi-la, determinar que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, nos termos do art. 321. Por
força do art. 338, mesmo após a contestação, competirá ao juiz, em caso de
alegação de ilegitimidade do réu, conceder ao autor a faculdade de, em 15 (quinze)
dias, alterar a petição inicial para substituição do polo passivo.
Regras semelhantes, porém, de abrangência mais ampla, encontram-se
previstas no art. 139, inciso IX, que elenca, entre os deveres do julgador, o de
determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros
vícios processuais, e no art. 317, segundo o qual, antes de proferir decisão sem
resolução de mérito, o juiz deverá
5 conceder à parte oportunidade para corrigir o
vício. Há, também, o art. 352, o qual dispõe que, ao verificar a existência de
irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo não
superior a 30 (trinta) dias.
Em sede recursal, merece destaque o art. 932, parágrafo único, cujo texto
estabelece que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso – ou seja, antes
de não o conhecer, sem ingressar no exame de seu mérito –, deverá conceder o
prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente saneie o vício ou complemente a
documentação exigível. Ademais, constatada a ocorrência de vício sanável,
inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a
realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro
grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 938, § 1º.
Ainda no âmbito do julgamento pelos tribunais, ressalte-se a regra segundo
a qual a insuficiência ou a ausência do preparo não implicam deserção imediata,
devendo a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para suprir ou efetuar o
recolhimento – art. 1.007, §§ 2º e 4º. Por outro lado, o art. 1.029, § 3º, prevê que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça poderão desconsiderar
vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o
reputem grave.
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O segundo grupo de normas espraiadas pelo texto do CPC que guardam
relação com a primazia do julgamento de mérito reúne regras que têm, em comum,
o fato de a decretação de nulidades dever ser cotejada com a verificação do
prejuízo. Assim, o art. 282, § 2º, impõe que o julgador não decretará a nulidade,
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, quando puder decidir o mérito a
favor da parte a quem a nulidade aproveitaria.
No mesmo sentido, o art. 488 prescreve que o juiz privilegiará a resolução
do mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual
pronunciamento de decisão terminativa (ou seja, sem resolução do mérito).
Todos esses dispositivos do CPC consubstanciam comandos que viabilizam
a primazia do julgamento de mérito, consistindo em vasto arcabouço do qual os
julgadores podem valer-se para a expedição de decisões que efetivamente
solucionem as controvérsias submetidas ao Poder Judiciário.
CAPÍTULO 2 – DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO COMO
INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
PROCESSUAIS
2.1 Considerações acerca da teoria dos princípios
No escopo de apresentar uma breve compreensão a respeito da teoria dos
princípios, é producente analisá-los em contraposição às regras.
A distinção entre regras e princípios não é recente, embora, ainda hoje, o
tema mostre-se atual e controvertido. Apesar dos inúmeros estudos e debates
produzidos no meio acadêmico, a problemática da diferenciação entre os dois
institutos está longe de ser pacificada, e várias concepções parecem gerar mais
indefinições e incertezas do que propriamente uma sistematização dos critérios
diferenciadores.
Neste trabalho, adotar-se-á o ponto de vista de Robert Alexy no propósito
de clarificar os elementos diferenciadores entre regras e princípios. Segundo o
jurista alemão, ambos se situam no conceito de normas, pois uma e outro
estabelecem expressões deônticas de proibição ou permissão. Entretanto, as duas
espécies guardariam elementos peculiares.
Em face dos diversos critérios distintivos existentes, o autor identifica três
teses possíveis para se conceber a diferenciação entre regras e princípios. A primeira
delas, aparentemente mais extremada, entende que todo e qualquer parâmetro de
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distinção seria em vão, dada a possibilidade de se combinarem os diversos critérios
em uma única norma, seja ela regra ou princípio.
Já a segunda tese, embora reconheça a possibilidade de distinção entre as
classes, compreende que o único parâmetro distintivo válido seria aquele que leva
em conta a diferenciação quanto ao grau, sobretudo de generalidade.
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Entretanto, na concepção de Alexy, dentre as teses por ele identificadas, a
terceira e última seria a mais adequada. Além de preceituar a viabilidade da
separação entre regras e princípios, essa tese sustenta que a diferenciação não
residiria somente no critério da gradação, mas, também, na diferença qualitativa.
Nesse contexto, o jusfilósofo apresenta aquele que parece ser não só o
elemento determinante da apartação entre as duas espécies de normas, mas,
também, a característica principal dos princípios: seriam estes verdadeiros
“mandamentos de otimização”. Assim:
(...) Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado
na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e
fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte,
5
mandamentos de otimização, que são caracterizados por
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que
a medida devida de sua satisfação não depende somente das
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades
jurídicas.[7]
Já as regras caracterizam-se pela exatidão como devem ser cumpridas.
Desse modo, serão sempre integralmente satisfeitas ou integralmente não
satisfeitas, e sua validade gera a obrigação de se cumprir exata e precisamente
aquilo que preceituam, sem exceder nem ignorar as estritas determinações nelas
contidas.
Outro importante enfoque distintivo apresentado por Alexy, e que serve de
apoio para a compreensão da noção de princípios do autor, diz respeito ao modo
de solucionar os eventuais conflitos normativos, é dizer, aos parâmetros para
determinar qual das normas deverá ser aplicada na hipótese em que, isoladamente
consideradas, “levariam a resultados inconciliáveis entre si, ou seja, a dois juízos
concretos de dever-ser jurídico contraditórios”[8].
Haveria, nessas situações, o que o autor define como conflito entre regras
e colisão entre princípios. No primeiro caso, se há regras conflitantes, surgem duas
possibilidades de solução: a introdução, em uma das regras, de uma cláusula de
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exceção, ou a declaração de invalidade de uma delas, com sua consequente retirada
do ordenamento jurídico.
Já a colisão entre princípios comporta solução absolutamente diferente.
Não se fala, nesse caso, em cláusula de exceção ou declaração de invalidade de um
dos enunciados conflitantes, mas, sim, na precedência, em determinadas condições,
de um princípio em face do outro. Nesse sentido, somente princípios válidos
poderão colidir, hipótese em que a colisão será solucionada mediante a verificação
daquele que, no caso concreto, ostenta maior peso, mediante juízo de
ponderação[9]. Percebe-se, pois, que um princípio que prefere a outro em
determinada condição poderá, em outra, ceder espaço ao princípio antes superado,
culminando em uma solução completamente diferente da primeira.
2.2 Princípios do processo civil na Constituição Federal
Inexiste controvérsia a respeito da existência de normas de conteúdo
processual na Constituição Federal (CF). A doutrina costuma distingui-las em duas
categorias: as de direito constitucional processual e as de direito processual
constitucional; enquanto as primeiras contemplam normas que orientam o
processo civil em geral, as segundas dizem respeito a normas aplicáveis a institutos
processuais próprios da jurisdição constitucional, tais como o mandado de
segurança, o habeas corpus e a ação direta de inconstitucionalidade.
Confira-se, a esse respeito, a seguinte passagem doutrinária:
O direito processual, ramo do direito público, é regido por
normas que se encontram na Constituição Federal e na
legislação infraconstitucional. Existem, também, institutos
processuais cujo âmbito de incidência e procedimento para
sua aplicação se encontram na própria Constituição.
Naturalmente, o direito processual se compõe de um sistema
uniforme, que lhe dá homogeneidade, de sorte a facilitar sua
compreensão e aplicação para a solução das ameaças e lesões
a direito. Mesmo que se reconheça essa unidade processual, é
comum dizer-se didaticamente que existe um direito
constitucional processual, para significar o conjunto das
normas de direito processual que se encontra na Constituição
Federal, ao lado de um direito processual constitucional, que
seria a reunião dos princípios para o fim de regular a
denominada jurisdição constitucional.[10]
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Para os fins do presente estudo, são úteis as normas insculpidas na CF que
tratam do processo em geral, notadamente, aquelas de natureza principiológica
cuja eficácia pode ser otimizada pela aplicação do preceito da primazia do
julgamento de mérito.
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Nesse desiderato, serão destacados os postulados da razoável duração do
processo, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, previstos no
art. 5º da CF. Trata-se de normas inseridas na categoria de princípios, tendo em
vista seu conteúdo eminentemente axiológico, abstrato e geral, do que decorre a
necessidade de serem observadas na maior medida possível.
2.3 Primazia do julgamento de mérito e princípio da razoável duração do
processo
O princípio da razoável duração do processo, também conhecido como
princípio da celeridade, encontra-se previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF.
Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004[11], o dispositivo estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
5

Em uma leitura imediata, prazo razoável do processo pode ser entendido
como aquele estritamente necessário à apresentação de provas, à observância do
contraditório e à formação do livre convencimento do magistrado. Entretanto, nos
dias de hoje, em que o processo é visto como instrumento para a solução efetiva
de controvérsias, o princípio comporta interpretação mais ampla, de modo que a
duração somente pode ser considerada razoável caso o processo inicie e
termine mediante a análise de mérito da demanda.
Não por outra razão, o CPC, ao tratar da primazia do julgamento de mérito
em seus arts. 4º e 6º, previu, nos mesmos dispositivos, que esse julgamento deve
dar-se em tempo razoável.
De fato, o princípio da celeridade não deve ser considerado como atendido
nas hipóteses em que o processo culmina em sentença que não põe fim ao conflito
de interesses. A decisão terminativa, por certo, ao invés de representar prestação
jurisdicional expedita, contém a pecha da morosidade, pois não entrega às partes a
solução efetiva que esperavam.
Assim, a primazia do julgamento de mérito apresenta estreita relação com
o princípio da razoável duração do processo, porquanto permite evitar dilações
despropositadas, sempre na busca pelo resultado normal e desejado do feito, que
é a sentença meritória.
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2.4 Primazia do julgamento de mérito e princípio da inafastabilidade de
jurisdição
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O princípio da inafastabilidade de jurisdição, também conhecido como
princípio do direito de ação, possui tratamento no art. 5º, inciso XXXV, da CF: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Não
obstante o texto da norma faça referência expressa apenas ao legislador, prevalece
o entendimento de que seu comando é endereçado abstratamente a todos.
Cuida-se de princípio que confere aos indivíduos não apenas a garantia de
submeterem ao Judiciário alegações de lesão ou ameaça a direitos, mas, também,
a garantia de que tal submissão dê ensejo a uma prestação jurisdicional justa,
útil e efetiva. Nesse sentido é a opinião de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini:
A inafastabilidade da jurisdição é também conhecida como
garantia do acesso à justiça. Mas não se trata de apenas
assegurar o ingresso ao Judiciário – e sim também o de ser
ouvido pelos juízes, poder apresentar argumentos, produzir
provas e, ao final, obter uma resposta jurisdicional útil, efetiva
e tempestiva. (...) E é também por isso que a doutrina costuma
usar a expressão “acesso à justiça” com j minúsculo: não se
trata apenas de acesso ao Judiciário (de que “Justiça” costuma
ser usado como sinônimo), mas de acesso à ordem jurídica
justa, ou seja, o direito de receber um tratamento justo (obter
“justiça”).[12]
Por outro lado, compreende-se que a prestação jurisdicional justa, útil e
efetiva está atrelada diretamente a uma sentença de mérito, já que a sentença
terminativa, enquanto resultado anômalo do processo, não soluciona a lesão ou
ameaça a direito posta à apreciação do órgão jurisdicional. E, nesse diapasão, não
há como ignorar a importância das normas instituidoras da primazia do julgamento
de mérito para a concretização do princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Nelson Nery Junior parece aderir a essa perspectiva, ao destacar que, como
regra, o princípio da inafastabilidade requer uma prestação jurisdicional adequada,
o que pressupõe o pronunciamento de uma sentença que acolhe ou rejeita a
pretensão, ou seja, que ingressa no exame do mérito:
Pelo princípio constitucional do direito de ação, além do direito
ao processo justo, todos têm o direito de obter do Poder
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Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o
direito à tutela jurisdicional. É preciso que essa tutela
seja adequada, sem o que estaria vazio de sentido o princípio.
(...)
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Assim, podemos verificar que o direito de ação é um direito
cívico e abstrato, vale dizer, é um direito subjetivo à sentença
tout court, seja essa de acolhimento ou de rejeição da
pretensão, desde que preenchidas as condições da ação. A
realização de um direito subjetivo é alcançada quando se
consegue o objeto desse mesmo direito. Como o objeto do
direito subjetivo de ação é a obtenção da tutela jurisdicional
do Estado, deve entender-se por realizado o direito subjetivo
de ação assim que pronunciada a sentença, favorável ou não
ao autor.[13]
2.5 Primazia do julgamento de mérito e princípio do devido processo legal
O princípio do devido processo legal, ou due process of law, encontra-se
5
insculpido no art. 5º, inciso LIV, da CF, nos seguintes termos: “ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Historicamente, a doutrina costuma apontar a Magna Carta do rei João
Sem-Terra, de 1215, como o primeiro diploma normativo a contemplar o devido
processo legal, porém sob a expressão law of the land. A terminologia due process
of law, atualmente consagrada, teria surgido “somente em lei inglesa de 1354,
baixada no reinado de Eduardo III, denominada Statute of West-minster of the
Liberties of London, por meio de um legislador desconhecido”[14].
É comum, hodiernamente, examinar o devido processo legal sob duas
perspectivas: formal e material. A primeira, também conhecida como devido
processo legal em sentido processual (procedural due process), corresponde à
feição mais tradicional, e diz respeito à garantia que as partes têm de obter uma
prestação jurisdicional segundo as regras e princípios processuais. A segunda,
chamada também de devido processo legal substancial (substantive due process),
extrapola o âmbito da tutela processual para determinar que o direito material, a
ser reconhecido em juízo, há de observar as máximas da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Nesse sentido:
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Atualmente, o princípio do devido processo legal é analisado
sob duas óticas, falando-se em devido processo legal
substancial (substantive due process) e devido processo legal
formal (procedural due process). No sentido substancial o
devido processo legal diz respeito ao campo da elaboração e
interpretação das normas jurídicas, evitando-se a atividade
legislativa abusiva e irrazoável e ditando uma interpretação
razoável quando da aplicação concreta das normas jurídicas. É
campo para a aplicação dos princípios – ou como prefere
parcela da doutrina, das regras – da razoabilidade e da
proporcionalidade, funcionando sempre como controle das
arbitrariedades do Poder Público.
(...)
No sentido formal encontra-se a definição tradicional do
princípio, dirigido ao processo em si, obrigando-se o juiz no
caso concreto a observar os princípios processuais na
condução do instrumento estatal oferecido aos jurisdicionados
para a tutela de seus direitos materiais. Contemporaneamente,
o devido processo legal vem associado com a ideia de um
processo justo, que permite a ampla participação das partes e
a efetiva proteção de seus direitos.[15]
No contexto deste estudo, que busca investigar a inter-relação entre
normas de jaez processual, mostra-se pertinente o princípio do devido processo em
sua dimensão formal, embora se reconheça a relevância de sua acepção substancial
para a aplicação das normas jurídicas materiais.
O devido processo legal formal é considerado o princípio basilar do
processo, sobre o qual estão ancoradas todas as demais normas do direito
processual[16]. Dessa maneira, ostenta conteúdo complexo, de modo que todos os
demais princípios processuais contidos na CF dele decorrem. A esse respeito, é
elucidativa a seguinte passagem doutrinária:
Essas concretizações do devido processo legal, verdadeiros
corolários de sua aplicação, estão previstas na Constituição
brasileira e estabelecem o modelo constitucional do processo
brasileiro.
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É preciso observar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV,
CF/88) e dar tratamento paritário às partes do processo (art. 5º,
I, CF/88); proíbem-se provas ilícitas (art. 5º, LVI, CF/88); o
processo há de ser público (art. 5º, LX, CF/88); garante-se o juiz
natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF/88); as decisões hão de ser
motivadas (art. 93, IX, CF/88); o processo deve ter uma duração
razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88); o acesso à justiça é garantido
(art. 5º, XXXV, CF/88) etc. Todas essas normas (princípios e
regras) são concretizações do devido processo legal e
compõem o seu conteúdo mínimo.[17]
Ante a feição ampla e genérica do devido processo legal, afigura-se
adequado considerá-lo um supraprincípio cuja diretriz está relacionada às ideias de
processo justo, útil e efetivo, tal como se perfaz com a interpretação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição. Destarte, a primazia do julgamento de mérito
também funciona como técnica de concretização do princípio do devido processo
legal, pois não há prestação jurisdicional devida – é dizer, justa, útil e efetiva – sem
a solução integral do mérito da demanda.
CONCLUSÃO

5

A primazia do julgamento de mérito, expressamente prevista nos arts. 4º e
6º do CPC, insere-se no contexto da teoria da instrumentalidade, que, por um lado,
busca abandonar a ideia de processo como fim em si mesmo, passando a
compreendê-lo como meio para garantir o direito material nele discutido, e, por
outro, preocupa-se em assegurar que o processo alcance sua efetividade, ou seja,
cumpra suas funções sociais, políticas e jurídicas.
Nesse contexto, a primazia do julgamento de mérito, ao almejar, tanto
quanto possível, provimentos jurisdicionais úteis, em detrimento de sentenças
meramente terminativas, contribui diretamente para a instrumentalidade e para a
efetividade do processo, tão defendida e propagada pela doutrina processual
moderna:
A efetividade do processo mostra-se ainda particularmente
sensível através da capacidade, que todo o sistema tenha, de
produzir realmente as situações de justiça desejadas pela
ordem social, política e jurídica. A tutela específica dos direitos,
execução em espécie, obtenção de resultados mediante
sentenças constitutivas e eliminação de óbices à plena
satisfação dos direitos (...) são fatores para a efetividade do
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processo. A tendência do direito processual moderno é
também no sentido de conferir maior utilidade aos
provimentos jurisdicionais.[18]
Além das cláusulas gerais dos arts. 4º e 6º, o legislador do CPC foi generoso
em criar dispositivos que guardam pertinência com a primazia do julgamento de
mérito, podendo-se citar, a título de exemplo: o art. 76, o art.139, inciso IX, o art.
282, § 2º, o art. 317, o art. 321, o art. 338, o art. 352, o art. 488, o art. 932, parágrafo
único, o art. 938, § 1º, o art. 1.007, §§ 2º e 4º, e o art. 1.029, § 3º.
Entretanto, o preceito não se restringe à esfera legal, constituindo
instrumento de concretização de princípios constitucionais. Com efeito, a primazia
do julgamento de mérito possui correlação com o princípio da razoável duração do
processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), porquanto a celeridade fica prejudicada
quando não oferecida prestação jurisdicional que examina o mérito da controvérsia.
Também se correlaciona com os princípios da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º,
inciso XXXV, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), pois deles
decorrem os ideários de processo justo, útil e efetivo, os quais não são alcançados
mediante provimentos meramente terminativos.
A constatação de que a primazia do julgamento de mérito visa a concretizar
tais postulados constitucionais é deveras relevante, pois os princípios constituem
categoria de normas que determinam que algo seja realizado na maior medida
possível. São, pois, mandamentos de otimização, na expressão consagrada por
Robert Alexy. Assim, conclui-se que a primazia do julgamento de mérito deve ser
compreendida de maneira a otimizar a sua aplicabilidade.
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RESUMO: O presente estudo busca demonstrar de forma concisa e clara, se os
direitos estabelecidos na Lei 12.764/2012, que visa resguardar o acesso do portador
de TEA ao ensino regular, atingem seu devidos fim, se há o cumprimento dos
dispositivos estabelecidos na referida lei por parte das instituições de ensino, bem
como se existem profissionais preparados para atender as necessidades dos
mesmos. O presente estudo se dá em virtude das crescentes denúncias de
descumprimento dos dispositivos normativos, bem como pela notória falta de
interesses de ente público em propiciar as políticas públicas necessárias ao
fortalecimento da inclusão do autista no meio educacional, assim criando uma
margem para a prática da exclusão e preconceito contra aqueles que o sofrem
somente por serem diferentes. Sendo tais fatos demonstrados por meio de estudo
bibliográfico, artigos extraídos da rede mundial de computadores, assim como a
jurisprudência e demais instrumentos normativos que regulam a referida matéria.
Assim ao termino, se determinara Se a referida norma atinge seu fim princípio de
forma plena ou se ainda existem óbices a sua aplicação.
Palavras – chaves: inclusão; autismo; lei Berenice Piana.
ABSTRACT: The rights of persons with disabilities received considerable
reinforcement with the York convection, and their effects at the national level
materialized in Decree No. 6,949 / 09, but eventually became the so-called status of
persons with disabilities Law No. 13,146 / 15, it happens that such decree has
produced other fruits in the national scope, among which is Law 12.764 / 2012 (Law
Berenice Piana), which more broadly and specifically, brought regulation regarding
the inclusive education of autistic students in regular education, if making it an
essential instrument for the realization of the right to study of the person with ASD.
However, there are many pitfalls and obstacles opposed to compliance with this
rule, ranging from the absence or lack of interest of the public entity in the creation
and promotion of public policies aimed at information and inclusion of the autistic,
lack of specialized professionals or even preparation courses for the public. teacher
to teach the autistic student, even prejudice, whose feeling, even at a time marked
by social evolutions, is still embedded in the social environment, all these aspects
involved in this theme will be analyzed in the light of the relevant legislation,
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doctrine, jurisprudence. , as well as the social effects of the emergence and
implementation of the standard will be demonstrated.
Keywords: inclusion; autism; Berenice Piana law.
INTRODUÇÃO
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Ao longo, da evolução dos direitos sociais, houveram inúmeras mudanças
quantos aos direitos em si, bem como quanto a quem deveria exerce-los, tais
transformações na interpretação e criação na norma, acabaram se tornando
verdadeiros pontos de ruptura, com a forma de pensar de suas respectivas épocas,
ao ponto de alguns desses marcos se tornarem verdadeiro acontecimentos
históricos, tais como a abolição da escravatura, os direitos das mulheres, dentre
outros que representam um eco daqueles ideias surgidos na revolução francesa,
igualdade, liberdade e fraternidade, essa palavras mesmo hoje ainda refletem seu
impacto nas estruturas normativas.
Entretanto, mesmo após tantos atos de criação e concessão de direitos, à
aqueles que outrora não os tinham, percebeu-se que um determinado grupo, ainda,
se encontrava sem ter seus direitos e anseios atendidos, assim sendo, os portadores
5
de deficiência, passaram a integrar o centro das discussões e debates dos
organismos internacionais e países, assim em um desforço mundial, visando a
inclusão destes no meio social, criou-se variados direitos para amparar à esses
cidadãos, outrora excluídos e esquecidos, logo se passou a pregar à inclusão em
detrimento da exclusão.
Assim sendo, procedeu-se a normatização dos direitos desses cidadãos
tanto na esfera internacional, através de tratados que regulassem a matéria, bem
como na esfera nacional, por intermédio da constituição federal de 1988, que trouxe
em seu arcabouço princípios, cuja, a raiz social são tão profundas ao ponto de ter
lhe sido concedido o nome de constituição cidadã.
Tornando-a, assim pilar norteador de normas infraconstitucionais, cuja, o
espirito social são notórios, dentre estas normas está a Lei Berenice Piana objeto do
presente estudo, que traz à baila importantes determinações legais quanto a
inclusão do portador de TEA (transtorno do espectro autista), no meio educacional
regular, garantindo a este não somente a sua inclusão no ambiente educacional,
mas também estrutura e acompanhamento especializado para atender suas
necessidades, sendo assim, importante marco na luta dos direitos da pessoa
deficiente, pois a mesma não deve ser somente encarada como norma de
observância obrigatória, mas sim, norma de caráter social, moral e inclusiva, haja
visto, que o histórico de lutas por direitos tanto em âmbito nacional como
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internacional, não devem permitir, a uma sociedade contemporânea disseminar ou
apegar-se a sentimento tão mesquinho quanto a discriminação.
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1.A educação especial como direito fundamental
Ao analisar-se tão profundo e divergente tema, faz-se a priori conforme se
demonstrará ao longo deste trabalho necessário, salientar os aspectos sociais,
históricos e legais que, ao longo do tempo somaram-se, tendo como resultado a
criação da Lei nº 12.764/2012, lei essa que trouxe inúmeros avanços quanto aos
direitos da pessoa que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), em especial ao
acesso educacional no sistema público. No entanto, para que se alcançassem ao
refino de tal lei, houveram outras, antes desta que, embora não resguardassem os
direitos do portador de (TEA) de forma tão adstrita, foram importantes alicerces
para que estes um dia usufruir sem, desses direitos fundamentais.
Dentre, os principais precursores, que buscaram reconhecer os direitos da
pessoa com deficiência, está a Constituição Federal de 1988, que em seu diploma
legal, define, como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana em
todas as suas acepções (BRASIL, 1988). Logo, por se tratar de um fundamento, a
dignidade da pessoa humana não se traduz em um norma restrita a constituição,
mas, sim que a criação de normas infraconstitucionais, que visem resguardar
direitos, como base no fundamento retro mencionado, não somente podem, mas
devem ser criadas por todos de forma indistinta.
Assim, à guisa do entendimento, é necessário conceituar o referido
fundamento, no entanto por se tratar de princípio, cuja conceituação se da no plano
abstrato, cada um tende a buscar uma definição própria dentro de suas convicções
e expectativas.
Segundo SALET, (2004, p.61):
A qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que as seguem,
a pessoa tanto, todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições
existências mínimas para uma vida saudável, além de
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos.
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Portanto, observa-se que o princípio da dignidade humana não se mostra
norteador de direitos somente no âmbito nacional, mas sim se trata de imperativo
internacional de direitos do homem.
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Nesse diapasão, no âmbito internacional, surgiram variados tratados e
convenções regulando a matéria do direitos da pessoa com deficiência. Destaca-se,
a Convenção de York, sobre as pessoas com deficiência, que adota com vetor
jurídico o binômio dignidade/liberdade, cujo, objetivo e criar um ambiente livre
para que este pudesse exercer seus direitos. Quanto a esse importante marco
assevera TARTUCE, (2017, p. 88):
Em verdade, O estatuto da pessoa com deficiência acaba por
consolidar ideias constantes na convenção de Nova York,
tratado internacional de direitos humanos do qual o pais é
signatário e que entrou no sistema jurídico com efeitos de
Emenda à constituição por força do Decreto 6.949/2009. O art.
3º do tratado consagra como princípios a igualdade plena das
pessoas com deficiência e a sua inclusão com autonomia,
recomendando o dispositivo seguinte a revogação de todos
os diplomas
5 legais que tratam as pessoas com deficiência de
forma discriminatória e com visão crítica.
[...] todas as pessoas com deficiência que eram tratadas no
comando anterior passam a ser, em regra, plenamente
capazes para o direito civil, o que visa a sua total inclusão
social, em prol de sua dignidade. Valorizando-se a dignidadeliberdade, deixa-se de lado a dignidade-vulnerabilidade.
Diante, do avançado tratamento da matéria no âmbito internacional, não
demorou para que o Brasil se torna-se signatário da referida convenção, inclusive
tendo essa sido integrada ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do
Decreto 6.949 de 25 de Agosto de 2009.
A referida norma, buscou dentro da estrutura jurídica nacional, promover a
dignidade do portador de deficiência de modo amplo, visando extinguir, qualquer
obstáculo que venham a dificultar o acesso do portador de necessidades especiais
e seus direitos.
Nessa toada, observa-se um desforço tanto nacional como mundial, de
criação de regulamentações que visem resguardar os direitos das pessoas com
deficiência, integrando as socialmente e juridicamente, haja visto, que os mesmo
não devem viver alienados a sociedade, mas sim integrados nela.
145

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[...] A deficiência é um conceito em evolução e que a
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência
e as barreiras devidas as atitudes e ao ambiente que impõem
a plena e efetiva participação dessa pessoas na sociedade em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (BRASIL,
2009).
Assim, a norma internacional, findou por gerar o Estatuto da Pessoa com
Deficiência Lei nº 13.146/2015.
A referida norma trouxe em seu bojo, importantes alterações no que tange
aos direitos da pessoa com deficiência dentre eles: a concessão de presunção de
capacidade civil, os permitindo exercer atos da vida civil sem a necessidade de se
sujeitarem a institutos restritivos como tutela ou curatela, infrações administrativas
e atos atentatórios ao deficiente passaram a ser tipificados como crimes, bem como
criou-se mecanismos jurídicos que permitiram aos acesso amplo a direitos como
saúde, educação, trabalho, segurança, moradia e principalmente acessibilidade.
Quanto aos avanços introduzidos NISHIYAMA,( 2016):
A norma representa um grande avanço, sobretudo em relação
a uma norma perspectiva jurídica em relação à inclusão do
deficiente. Neste sentido, se atribuiu um novo conceito de
deficiência, onde está não deve ser justificada pelas limitações
pessoais provenientes de uma doença, portanto, a pessoa
acometida de deficiência passou a não possuir somente o
conceito médico, em que a incapacidade é considerada como
um problema da pessoa em decorrência da doença, trauma
ou outro problema de saúde, sendo a partir de então,
considerada também, pela dimensão em que atrelou a
incapacidade a um problema criado pela sociedade
Logo, em um contexto geral fica evidente, que os direitos das pessoas
portadoras de deficiência, está além da norma positivada isolada no âmbito
nacional, mas, sim é reflexo de um desforço mundial para a inclusão destes.
Entretanto, para a que as normas que resguardam esses direitos, sejam
implementadas, se faz indispensável a atuação estatal, assim sendo tais instruções
normativas devem materializar-se por intermédio deste seja através da adoção de
políticas públicas de inclusão, seja em relação à promoção do absenteísmo estatal
na esfera particular.
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1.1 A educação como direito fundamental social: Uma leitura constitucional e
humanística
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Nesse linear, verifica-se que na tentativa de promover a inclusão das
pessoas com autismo e possibilitar que estas tenham acesso aos bens jurídicos
fundamentais, foi promulgada a Lei nº 12/764/2012, comumente conhecida como
Lei Berenice Piana, sendo esta, uma singela homenagem à mulher que empreendeu
esforços para o reconhecimento do autismo como deficiência, tal norma teve como
objetivo principal a inclusão do autista no seio social dentro da esfera educacional.
Dentre os grandes avanços, quanto aos direitos dos portadores de (TEA),
alguns se destacam em relação ao objeto do artigo, (BRASIL,2012):
Lei nº 12.764, de 27 de Dezembro de 2012
Art. 3º São direitos da Pessoa com transtorno do espectro
autista:
(...)
IV. O acesso:
5
a)

A educação e o ensino profissionalizante

Quanto ao aspecto educacional, a referida lei não poupou esforços ao
definir de forma imperativa que são direitos do portador de (TEA), o acesso à
educação e ao ensino profissionalizante, logo não se está diante de uma norma que
cria uma mera expectativa de direito, mas sim de uma norma de comando.
De forma, a não restar dúvidas quanto sua natureza imperativa, bem como
buscando resguardar o direito de quem o tem, e obrigar o ente Estatal a
implementar esses direitos, criou-se espécie de sanção especifica, visando punir
todo aquele que no uso de suas atribuições impedir os direitos do autista.
Observa-se, que a norma prevendo seu potencial descumprimento, dentro
da estrutura educacional, se antecipou de modo a criar sanção que deverá ser
aplicada de plano, ao gestor educacional ou autoridade competente que, de forma
tácita, incorrer no ilícito de impedir a matricula do portador de (TEA).
No entanto, é necessário frisar que a Lei Berenice Piana, não foi o primeiro
ato normativo, voltado a assegurar a criança portadora de necessidades especiais o
acesso ao Ensino Regular vejamos, o que dispõe da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional):
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Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos, para atender às suas necessidades;
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(...)
III - professores com especialização adequada em nível médio
ou superior, para atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração
desses educandos nas classes comuns;
A fim de realizar a inclusão a própria norma norteadora do sistema
educacional brasileiro, já possuía em seu bojo mesmo que de forma tímida,
regulamentação quando ao meios e requisitos necessários para atender as
necessidades de alunos especiais.
Somando-se a esta, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também realizou
sua contribuição, quanto as necessidades dos alunos especiais, junto ao ensino
regular:
Art. 24º. Educação
(...)
2. Para a realização desse direito, os Estados Partes
assegurarão que:
(...)
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades
individuais sejam providenciadas;
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no
âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua
efetiva educação;
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento
acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
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As “adaptações razoáveis” mencionadas acima encontram-se
definidas na própria convenção, especificamente no seu art.
2, abaixo transcrito:
Art. 2º. Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
(...)
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“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes
necessários e adequados que não acarretem ônus
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada
caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais;
Assim sendo, o arcabouço legal se mostra munido mais que o suficiente
para garantir o acesso do portador de TEA ao ensino regular.
5

No entanto, a realidade se mostra bastante diferente e indiferente, para
com o autista uma vez que por mais completa e abrangente que a norma se mostre,
o desinteresse tanto pela parte do Estado, quanto do Privado sem se empenhar
para atender as necessidades e anseios do portador de TEA, ainda se mostram
muito longe da expectativa, assim desenhando-se o quadro que se tem observado,
no qual a segregação pedagógica é constante, onde as instituições de ensino
aceitam os portadores de necessidades especiais, somente porque são obrigadas
em razão do enlace legal, porém não oferecem a mínima estrutura para que esse
aluno tenha seu devido acesso ao ambiente escolar adequado, o que de certo, torna
impossível manter a pessoa com deficiência na escola, um total descaso.
Faz-se importante frisar que, até o ano de 2012, os portadores de TEA, não
eram considerados pessoas com deficiência, assim sendo, reconhecidos somente
após o advento da Lei Berenice Piana, logo algo que e deveria ser benéfico e estes
se mostrou, não tão eficaz, pois mesmo após a inclusão no rol de portadores de
necessidades especiais, não houveram mudanças significativas na forma como já se
tratavam os autistas, tanto quanto a aplicabilidade na norma, bem como quanto ao
respeito aos seus direitos.
Não sendo, esse fato traduzido em casos isolados, mas sim em um contexto
amplo e geral que possui inúmeros fatores colaboradores, o primeiro deles é o
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próprio ente estatal, que se mostra desinteressado quanto ao tema da inclusão de
deficientes no ensino regular, pois ao invés de prover soluções, continua de forma
protelatória realizando o mínimo do que poderia, quanto a referida matéria, pois se
analisarmos as atribuições do ente público, mediante o disposto na Lei Berenice
Piana em seu art. 2º, caput, VI, VII, VIII, parágrafo único, in verbis:
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Art. 2. São diretrizes da política nacional de proteção dos
direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.
(...)
VI. A responsabilidade do poder público quanto à informação
pública relativa ao transtorno e suas aplicações;
VII. O incentivo a formação e capacitação de profissionais
especializados no atendimento à pessoa com transtorno do
espectro autista, bem como a Pais e Responsáveis;
VIII. O estimulo à pesquisa cientifica, com prioridade para
estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a
magnitude e as características do problemas relativos ao
transtorno do espectro autista no País;
Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes que trata
esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito
público ou convenio com pessoas jurídicas de direito privado.
Quanto ao referido texto legal, torna-se cristalino o dever do estado em
suprir as necessidades que surgirem para aplicação dos dispositivos seja quanto a
capacitação de pessoal para que possam lhe dar de forma adequada com os
portadores de TEA, seja por intermédio de políticas públicas que visem a
conscientização e informação quanto aos diversificados aspectos do autismo, bem
como o incentivo a pesquisa, que ao longo dos séculos tem sido o principal
fomentador para que se possa entender as diferentes dimensões do autismo, por
mais que a referida norma, de forma clara possibilite ao ente desenvolver essas
políticas seja por intermédio de contratos público ou convênios firmados com
particulares, a realidade se mostra muito paralela ao esperado.
Sendo, que o que se vislumbra atualmente é um comprometimento
“descomprometido”, que se apresenta de forma ativa e funcional nas propagandas
de governo, mas que na realidade divergente, onde temos uma grande gama da
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população autista estudando em escola especiais ou particulares, mas raramente
inseridas no ensino público regular.
O que, pode ser interpretado como um resquício segregacionista, onde o
diferente deve ser isolado, como define SALVADOR (2015, p. 20):
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O gênero humano, historicamente discrimina pessoas com
deficiências, como desiguais, insistindo em expulsa-los do
convívio, pois não os considera semelhantes em nome da
normalidade padronizada que referencia a conduta da
espécie. Na verdade, por detrás desse preconceito clássico
estão estipulados os requisitos estatísticos para qualificação
do normal ou do anormal por exclusão escondendo uma das
mais antigas mazelas da humanidade: o temor da limitação
humana.
Salvador, narra a realidade de muitas pessoas com deficiência, na qual
encontram-se alienadas dentro de seus respectivos seios sociais, somente em razão
de serem diferentes, por mais que se tente camuflar a realidade e perceptível, na
forma como as pessoas se comportam
a terem uma pessoa deficiente por perto,
5
que não passa despercebida em razão de seu comportamento despadronizado, não
condizente com o esperado, nem com o admitido, que por fim gera incomodo.
Desta forma, é perceptível à exclusão ao diverso, a sociedade em sua
maioria tenta camuflar o preconceito do convívio, tentando comprovarem que os
deficientes devem viver em “bolhas”, isolados do convívio social.
Numa perspectiva, em que se tem um estado pouco ativo ou mesmo
desinteressado na promoção dos direitos do portador de TEA, somado a pessoas
preconceituosas, que vem com certo desde a inclusão do deficiente no meio social
que participam, surge um ambiente hostil ao autista e seus entes que por muitas
vezes são os que mais sofrem com a exclusão de seus afetos.
Logo, se tem a privação de um dos meios de interação e desenvolvimento
mais importantes nas relações sociais à relação educacional , pois uma vez inserido
além de relação de aprendizagem professor/aluno, se tem o desenvolvimento dos
primeiros laços sociais fora do seio familiar, a relação com os colegas de turma,
privar o autista de tais experiências primordiais e torna-lo, um completo estranho à
sociedade na qual encontra-se inserido.
Assim, a educação especial se mostra essencial tanto do ponto de vista
educacional como também inclusivo, pois por intermédio desta é possível obter
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uma maior interação com o autista, bem como ensina-lo a compreender o mundo
que o cerca.
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1.2 A educação especial: Conceito, espécies e particularidades
Para que se compreenda, todos os aspectos associados a educação
especial, faz-se imperioso, analisar a origem do transtorno do espectro autista (TEA),
sendo que sua origem precípua fora dada pelo psiquiatra Leo Kanner, GÓMEZ e
TERÁN (2014, p. 447):
O termo “autismo” foi nomeado pelo psiquiatra Leo Kanner
tendo como base a terminologia originalmente concebida por
seu colega suíço Eugene Bleuler em 1911. Bleuler utilizou o
termo “autismo” para descrever o afastamento do mundo
exterior observado em adultos com esquizofrenia que tendem
a mergulhar em suas próprias fantasias e pensamentos.
Posteriormente, em 1943, Leo Kanner, psiquiatra austríaco radicado nos
Estados Unidos publicou a obra “Austistic disturbances os affective contact”
traduzido como “distúrbios autisticos do contato afetivo, forma como a síndrome
passou a ser conhecida. Em seus estudos, Kanner conseguiu isolar alguns sintomas
comuns do autismo tais como isolamento, falta de linguagem, obsessão com
determinados ruídos e alguns objetos, estereotipados e ecolalias.
No ano seguinte, 1944 o também austríaco Hans Asperger, a partir de seus
trabalhos na clínica psiquiátrica da universidade de Viena, publicou suas
observações, onde identificou algumas características marcantes do autismo, tais
como a dificuldade de comunicação e interação, o isolamento, e os padrões
restritivos e repetitivos de interesses, mas que não eram tão graves a ponto de
comprometer o desenvolvimento cognitivo ou da linguagem.
Conforme os estudos sob os variados aspectos dos autistas forma
evoluindo para Kanner, ainda em 1949, Dr. Hans Asperger, fez uso do termo
“psicose autista”, referindo-se as crianças com comportamento similares ao
autismo, momento no qual segundo GÓMEZ e TERÁN (2014, p. 448), houve a
dissociação entre a síndrome de Aspenger e o autismo de Kanner:
Possivelmente, ambos os cientistas estiveram diante de
grupos semelhantes, mas, devido as diferentes interpretações
forma formuladas as chamadas “síndrome de Asperger” e
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“autismo de Kanner”, para se referir a autismo de alto e baixo
nível de funcionamento, respectivamente.
Apesar de ser conhecida e estudada desde o início do século XX, apenas
em 1993 a síndrome foi adicionada a Classificação Internacional de Doenças da
Organização Mundial da Saúde (CID), conforme explica OLIVEIRA (2019)
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A demora na inclusão do autismo neste ranking é reflexo do
pouco que se sabe sobre a questão. Ainda nos dias de hoje, o
diagnóstico é impreciso, e nem mesmo um exame genético é
capaz de afirmar com precisão a incidência da síndrome.
“Existe uma busca, no mundo todo, para entender quais são
as causas genéticas do autismo”, explica a Professora Maria
Rita dos Santos e Passos Bueno, coordenadora do núcleo
voltado a autismo do Centro de Pesquisa sobre o Genoma
Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências (IB) da
USP. “Hoje a eficiência do teste ainda é muito baixa”, afirma
ela.
Atualmente, conforme 5a nova Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-11, os vários diagnósticos
envolvendo o autismo, como a Síndrome de Asperger e o Autismo Infantil, foram
unificados no grupo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que seguiu a mesma
alteração, ocorrida em 2013, no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos
Mentais (DSM-5).
Realizada as devidas considerações históricas/cientificas quanto aos
aspectos envolvendo evolutivos no campo dos estudos clínicos quanto aos
portadores de TEA.
Se faz importante frisar que, a primeira abordagem educacional quanto ao
transtorno, ocorreu nos anos 60, 70 e 80 no qual a educação foi vista como principal
tratamento do autismo, o que incluído dois fatores principais: a criação de
procedimentos modificadores de comportamento e a elaboração de centros
educacionais dedicados totalmente ao autismo, tendo como apoio principalmente
de pais e familiares dos autistas, quanto ao principal procedimento de
aprendizagem do autista adotado na época, assevera ORRÚ (2007, p. 60):
O TEACCH (treatment and education of autistic and related
communication hadicapped children) – tratamento e
educação para autistas e crianças com déficits relacionados à
comunicação surgiu em 1966, como uma prática
153

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

psicopedagogica , pesquisa e desenvolvimento na escola de
medicina da universidade da Carolina do Norte, pelo Dr. Eric
Schoper que questionava a pratica clínica de sua época – a
mesma que concebia a origem do autismo segundo, uma
causa emocional, devendo ser tratado pela concepção da
psicanalise.
Isto posto, vemos os primeiros esforços de se trazer o autismo para a esfera
educacional, até mesmo como forma de tratamento do transtorno, devido a maior
interação do autista, sobrepondo-se assim ao isolamento.
1.2.1 A educação especial
A conceituação do que é a Educação Especial, nos é dada pelo art. 58 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, que define:
“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei,
a
modalidade
de
educação
escolar
oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.”
Quanto a referida temática, se faz, necessário frisar a diferenciação entre
EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, sendo está uma espécie daquela,
pois se tratando do ensino especial, esse pode ser desenvolvido no âmbito privado,
seja por intermédio de escola particulares especializadas (escola de surdos, mudos),
ou pela contratação de profissional especializado para realizar acompanhamento
da criança. Já aquela conforme o próprio nome define se trata de uma educação de
inclusão, que preferencialmente será desenvolvida no ensino regular público,
através da inserção do aluno em turmas comuns.
Logo, educação especial, se trata do conjunto de atos adotados visando
atender as necessidades do portador de (TEA), todavia essa educação deve ser
instrumentalizada de formas distintas dependendo das necessidades de cada caso.
1.2.2 Espécies de educação especial e suas particularidades
Existem métodos educacionais específicos importantes que podem auxiliar
no processo de inclusão da criança autista, tais como: TEACCH – tratamento e
educação para autistas e crianças com deficiências relacionadas à comunicação,
PECS – Sistema de Comunicação através de troca de figuras (The Picture Exchange
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Communicatiom System), ABA – Analise Aplicada do Comportamento e o Programa
Son-rise.
Em relação a aplicabilidade do Método TEACCH, ORRÚ (2007, p. 61):
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O programa TEACCH, visa indicar, especificar e definir de
maneira operacional os comportamentos que devem ser
trabalhados. Ele possibilita o desenvolvimento dos repertórios
que são usados para avaliar os aspectos referentes a interação
o organização do comportamento, além do desenvolvimento
do indivíduo nos diferentes níveis. O ambiente é totalmente
manipulado pelo professor ou pelo profissional que atua com
o autista, visando a desaparecimento ou à redução de
comportamentos inadequados a partir do reforço positivo.
O método TEACHH, utiliza estímulos audiovisuais, visuais e
audiocinestesicovisuais, para reproduzir comunicação [...] A
metodologia de ensino se dá a partir da condução das mãos
do aluno que faz uso dos símbolos, em um continuo
direcionamento
de sua ação até que se encontre em
5
condições (ou se mostrar capaz) de realizar a atividade
proposta sozinha. Porém, com uso do recurso visual.
Portanto, define-se que o TEACCH possibilita o ajuste comportamental
adequado do autista perante as situações que lhe são apresentadas, por intermédio
de fotos sons e demais meios utilizados. Porém CUNHA (2014), ressalta que:
As atividades propostas ao educando autista não devem ser
estipuladas e cumpridas com rigor, mas deve-se partir da
consideração em que a aprendizagem passa por desafios e
superações durante seus processo, considerando-se a
autonomia da criança como ponto primordial
Outro método que possui grande aplicabilidade e o ABA, que se trata de
técnica comportamental, cuja origem se dá no campo behaviorista, onde se observa
os aspectos de associação entre os comportamento humano e a aprendizagem do
indivíduo, a seu turno CUNHA (2014, p. 74):
O método ABA, visa ensinar ao autista habilidades que ele
ainda não possui, por meio de etapas cuidadosamente
registradas, cada habilidade é apresentada associando-a uma
indicação ou instrução. Quando necessário, dar-se-à apoio
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para obtenção de respostas, porém deverá ser retirado, tão
logo seja, possível, para possibilitar a autonomia. Dentro dos
padrões da intervenção comportamental, a repetição é
importante na abordagem ABA, bem como o registro
exaustivo de todas as tentativas e dos resultados alcançados.
A resposta adequada do apreendente, tem como ocorrência
de algo agradável para ele e por meio de reforço e repetição,
inibe-se o comportamento incorreto, recompensado sempre
de forma consistente as atitudes desejadas
Porquanto, percebe-se a importância do registro mesmo que cansativo,
pois por meio deste obtém-se reflexão sobre como se originou os comportamentos
apresentados pelo autista, tornando possível, inquirir sobre o que deve ser mantido
e o que deve ser removido, para que o referido método, atinja seu objetivo.
Nesse linear, dentre os métodos educacionais comportamentais há o PECS,
que, conforme CUNHA (2014):
O método objetiva estimular o aprendente autista com baixo
nível comunicativo a comunicarem-se através da percepção
que ele mesmo pode alcançar bem mais rápido as coisas que
almeja, fazendo uso de figuras. Tal sistema não necessita de
matérias caros, pois usa apenas cartões, podendo ser utilizado
a linguagem não verbal com crianças e adolescentes que não
falam.
Todos os Métodos abordados TEACCH, ABA e PECS possuem como foco o
comportamento, visando assim a provocação e independência do autista. Nessa
toada CUNHA (2014, p. 76) demonstra:
Há o programa Son-rise, que em seu conjunto apresenta
técnicas e estratégias, que visam a interação espontânea e o
relacionamento social. Através do programa Son-rise, os pais
e professores aprendem de forma satisfatória com a criança
autista, buscando assim, o desenvolvimento cognitivo e
emocional da mesma. Programa Son-rise procura ir até a
pessoa com autismo. Propõe ser uma ponte entre o autista e
o cotidiano. Interagindo a partir de seus afetos, o vê como um
ser que precisa ser amada e compreendido com base em sua
realidade, para que possa haver comunicação e interação
social.
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Nesse diapasão, variados se mostram os procedimentos para que, se realize
uma abordagem eficaz ao lhe dar com um portador de TEA, no entanto, deve-se
inquirir se tais espécies de abordagem, são postas em pratica na educação especial
inclusiva.
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Haja visto, que a inclusão do autista, junto ao ensino regular, por sua
natureza necessitam tanto de um planejamento educacional, quanto de ações
especificas, visto que, não se pode reduzir todo o universo de peculiaridades dos
autistas, a um procedimento simplista, acreditando que será eficaz, ocorre que cada
caso requer uma abordagem especifica.
Nesse contexto e necessário que a escola que recebe o aluno autista,
ofereça uma orientação adequada visando promover o suporte necessário a
realidade de cada aluno inserido. Assim respeitando seu tempo e trabalhando da
melhor maneira possível seu potencial, o que resulta no afastamento total da
segregação do meio escolar, trabalhando assim o ajuste as diferenças que CAVACO
(2014, p. 46) aborda:
Compreender o autismo é abrir as portas para o
entendimento
do nosso próprio desenvolvimento [...] os
5
autistas não são antissociais…Simplesmente não os
entendemos devido à nossa incapacidade de nos ajustarmos
à diferença, seja ela que tipo for.

odavia, buscar a compreensão do fenômeno autista não corrobora somente
para o entendimento inclusivo, mas também, ajuda no desenvolvimento e
aprendizagem do profissional que atua diretamente com os autistas, bem como aos
acadêmicos que pesquisam o determinado tema.
2.Obstáculos à efetivação do direito à educação.
Buscar, um ensino regular inclusivo, pode ser útil e benéfico, tanto, para os
alunos portadores de necessidades especiais, quanto aos não portadores, pois essa
inclusão educacional/social, busca resgatar os valores sociais inclusivos e o respeito
pela diferença, pois segundo CAVACO (2014, p. 31), a inclusão não se traduz
somente, na integração:
Incluir não é só integrar [...] não é estar dentro de uma sala
onde a inexistência de conscientização da valores e a
aceitação não existem. È aceitar integralmente e
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condicionalmente as diferenças de todos, em um valorização
do ser enquanto semelhante a nós com igualdade. É mais do
que desenvolver comportamentos é uma questão de
conscientização e de atitudes.
No entanto, por mais idealista que a inclusão educacional se mostre, ainda
resvala em inúmeros obstáculos a sua implementação de fato, empecilhos esses
que vão desde a falta de estruturação das instituições de ensino, ausência de
políticas sociais pelos entes estatais, profissionais capacitados e até a falsa inclusão,
que se traduz em um ingresso descompromissado, onde coloca-se o aluno autista
em uma sala somente porque assim determina a lei, mas o distância do
aprendizado, deixando-o de lado.
Sendo esse fato, um dos mais comuns a ocorrer, o que desperta certa
indignação, pois e necessário que se faça essa ressalva, quanto ao isolamento social
do autista, haja visto, que segundo GOMEZ e TERÁN (2014, p. 543): “A separação
dos indivíduos com autismo de uma ambiente contribui para agravar os sintomas.
As crianças com autismo tem necessidades especiais, mas devem ser educadas com
as mínimas restrições possíveis”.
Mesmo assim, as dificuldades impostas aos autistas sejam elas oriundas na
inercia estatal, gestores educacionais ou particulares são corriqueiras, sendo que
determinados estabelecimentos educacionais até limitam o números de autistas
que se “dispõe” a receber, o que representa flagrante violação da lei.
Entretanto, para que se prevaleça o definido em lei, bem como visando
resguardar os direitos do portador de (TEA), a estrutura judiciaria tem se
posicionado firmemente contra qualquer tentativa de obstar os direitos dos
autistas, eis que a própria condição do autista, prejudica o usufruto de seus direitos
e garantias constitucionais, dessa forma mediante a inércia estatal, bem como
forma de obriga-lo a cumprir com suas responsabilidades. Se insurge, o fenômeno
do assim pejorativamente chamado “ativismo judicial”, que tem atuação ativa no
preenchimento de lacunas, oriundas da atuação legislativa e executiva.
Todavia, se mostra plenamente legitima a atuação judiciaria, pois, se trata
de interferência legitima de um poder sobre outro, buscando compeli-lo a
promover os atos já fixados como sendo de sua competência, quanto a esse fato
ensina CARMONA (2015, p. 281):
De outra parte, o controle judicial da atividade da
administração pública não macula o princípio constitucional
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da separação de poderes. O referido princípio não pode ser
empregado para justificar a burla à constituição federal e para
contrariar o interesse público. A propósito, convém esclarecer
que não se trata de ativismo judicial. Ao contrário, ativista é a
constituição federal de 1988, que, dentre diversos exemplos
afirmou que “as normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata” (§1º, art. 5º). O poder
judiciário tão somente está dando efetividade aquilo que a
carta magna prescreveu com todas as letras. Nesse ponto,
anui-se completamente com as ideias propostas pelo Prof.
Carlos Ayres Britto.
Seguindo o entendimento ora exarado, o Supremo Tribunal Federal,
definiu:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL.
A
QUESTÃO
DA
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS5PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO
ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS,
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁCTER RELATIVO DA
LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR.
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA ‘RESERVA
DO POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR
DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE
DO
NÚCLEO
CONSUBSTANCIADOR
DO
‘MÍNIMO
EXISTENCIAL’. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO
DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS
DE SEGUNDA GERAÇÃO (BRASIL, Supremo Tribunal Federal,
2004)
Nesse linear, é perceptível a atuação judiciaria perante os deslindes estatais
ao garantir os direitos do autista, não somente se limitando ao poder público, os
privados também tem sido compelidos a cumprir com suas obrigações perante a
lei, como em caso proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
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PLANO DE SAUDE. AUTISMO. TRATAMENTO ABA.
COBERTURA. Sentença de procedência, condenada a ré a
custear integralmente o tratamento ABA do autismo, método
ABA. Impossibilidade de exclusão da cobertura do
tratamento. Sumula 102 deste tribunal. Caráter pedagógico –
educacional que não é possível de ser apartado do caráter
médico – psicológico sentença mantida. Recurso desprovido.
Quanto as políticas públicas educacionais, o mesmo direcionamento vem
sendo empregado pelos tribunais pátrios. No que tange, ao acompanhamento
especializado, a jurisprudência tem entendido no sentido de deferir de maneira
complementar à educação regular. Nesse sentido, o tribunal de justiça de minas
tem demonstrado as consequências oriundas das violações dos direitos dos
autistas:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
PROFESSOR DE APOIO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DO
MELHOR INTERESSE DO MENOR EDUCAÇÃO. DIREITO
CONSTITUCIONAL. POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL. SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO. LIMINAR.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ATINENTES À MEDIDA
MULTA COMINATORIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INOBSERVANCIA. ADEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. A educação especial passou a ser
oferecida como serviço complementar à escolaridade regular
e não mais em caráter substitutivo. Deve o estado adotar as
medidas cabíveis a viabilizar o acompanhamento da menor,
por profissional de apoio a inclusão pelo tempo integral que
permanecer no ambiente escolar, verificando-se que sua
negativa poderá ocasionar graves danos à educação escolar
do menor, além de perigo a sua integridade física, moral e
mental, ocorrendo, pois o denominado perigo de dano
inverso. (MINAS GERAIS, tribunal de justiça, 2018).
Nesse contexto, ao refletir sobre a procura do poder judiciário, muitas vezes
como único meio, para que se cumpra e atenda às necessidades dos portadores de
TEA, observa-se uma realidade cruel, no qual existe um desinteresse velado, quanto
a inserção do autista no meio educacional e social.
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Porquanto, verifica-se que o poder judiciário, surge como alternativa, para
compor os conflitos envoltos na realidade dos autistas, assim o que se vislumbra é
um cenário ainda meio utópico, no qual a sociedade de forma mais ativa e
abrangente acolhendo os deficientes de forma geral, sem discriminações ou
alegações de impossibilidades de sanar suas necessidades, uma realidade como a
imaginada por LIMA (2006, p. 27):
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A forma como a sociedade interage com as pessoas com
deficiência se modificou e vem se transformando ao longo da
história. Muitos forma considerados incapazes, inválidos,
inferiores, antes que fossem vistos como cidadãos de direitos
e deveres [...], somente com a modificação da sociedade
propiciada pela interação com as pessoas com deficiência, é
que se pode vislumbrar uma sociedade mais fraterna e
cooperativa.
CONCLUSÃO
Assim sendo, a análise do fenômeno autista se mostra mais complexa e
profunda que se sugere, pois restou
demonstrado que, por mais robustas, que seja
5
todo o arcabouço legal, que ampara os direitos do portador de TEA, de ter acesso
ao sistema educacional regular de forma isonômica, a realidade dos fatos se mostra
ainda bastante distante. Pois, ao contrário do que as campanhas e propagandas de
governo mostram, o que se tem é o real longe do ideal, não se tem as políticas
sociais necessárias de forma satisfatória, para se promover a informação e
conscientização necessária para que se conheça os variados aspectos, bem como
as formas de lhe dar com ele, não se tem os profissionais capacitados e
especializados para lidar com alunos autistas, nem mesmo menção a programas de
capacitação.
Quanto a implementação dos instrumentos próprios à educação e
desenvolvimento dos autistas (TEACCH, ABA, PECS e Son-rise), que são de extrema
importância tanto dos pontos de vista educacional de aprendizagem, quanto do
social em relação a interação, são desconhecidos por uma grande gama dos
profissionais da área educacional. Somando-se assim, ao preconceito, ao
isolamento social, resta-se apenas um ambiente de incertezas e desrespeito aos
direitos do autista. Entretanto, o futuro esperado, não seja tão sombrio assim, eis
que embora em um contexto geral ainda se pareça tímida, muitos tem levantado a
bandeira da inclusão, não somente por se tratar de um direito positivado, mas sim,
de um dever moral, haja visto que deve-se empregar a ideia de que o diferente não
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deve ser excluído, mas sim entendido, não vivemos mais no passado onde tudo que
era incompreendido era ignorado, excluído.
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Vivemos em uma era marcada por diferenças, no entanto, esta não deve ser
sinônimo de desrespeito, ao contrário devemos respeitar as diferenças, pois cada
um é singular a sua maneira. Uma vez que o inaceitável não pode, e, não deve ter
cunho discriminatório.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de esclarecer um dos grandes
instrumentos do Plano de Segurança Pública de Pernambuco – Pacto Pela Vida, de
responsabilidade da Polícia Judiciária. O estudo demonstra os pilares da doutrina
das Operações de Repressão Qualificada (ORQ), seus requisitos e objetivos. Por fim,
o artigo aponta para a desnecessidade de decretação de decisão judicial para
deflagração da operação como ganho de eficiência e celeridade de extrema
importância em investigações desses tipos de delitos.
Palavras-chaves: operação de repressão qualificada; Pacto Pela Vida; autonomia
técnica da Polícia Judiciária; crimes associativos.
ABSTRACT: This article aims to clarify one of the great instruments of the
Pernambuco Public Security Plan – Pact For Life, under the responsibility of the
Judiciary Police. The study demonstrates the pillars of the Qualified Repression
Operations (ORQ) doctrine, its requirements and objectives. Finally, the article
points to the need for decree of judicial decision to trigger the operation as gain of
efficiency and speed of extreme importance in investigations of these types of
offenses.
Keywords: qualified repression operation; Pact For Life; technical autonomy of the
Judiciary Police; associative crimes.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA. 3
PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE. 4 AUTONOMIA TÁTICA E TÉCNICA DAS POLÍCIAS
JUDICIÁRIAS. 5 PLANEJAMENTO OPERACIONAL. 5.1 CONCEITOS, TIPOS E
PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO. 5.2 FASES DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL.
5.3 INVESTIGAÇÃO TRADICIONAL X INTELIGÊNCIA POLICIAL X PLANEJAMENTO
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1 INTRODUÇÃO
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Após diversas discussões com diferentes setores da sociedade civil, em
especial os órgãos do sistema criminal, foi aprovado no âmbito do Fórum Estadual
de Segurança Pública[1], em maio de 2007, o primeiro Programa de Segurança
Pública do estado de Pernambuco, denominado Pacto Pela Vida (PPV).
Pernambuco, como a grande maioria dos Estados da Federação,
sofria uma epidemia no tocante aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).
Recife, capital pernambucana, chegou a registrar mais de 50 mortes violentas a cada
100 mil habitantes por ano em 2012[2].A Organização das Nações Unidas (ONU)
considera o índice de guerra civil o limiar de 10 mortes violentas por ano a cada
100 mil habitantes[3], indicando o alto grau de criminalidade da cidade do Recife.
Desse modo, a “Veneza brasileira” era considera umas das cidades mais violentas
do mundo.
A situação se tornava ainda mais grave quando se voltava aos olhos
5
na comparação às grandes cidades latino-americanas. Metrópoles como Santiago
e Buenos Aires apresentavam taxa de aproximadamente 6 mortes violentas por ano
a cada 100 mil habitantes[4] na mesma época. A cidade de São Paulo também
apresentava diminuição dos crimes de homicídios[5] no período analisado.
A Segurança Pública, outrora tratada de forma amadora e
conjuntural, passou a receber atenção e planejamento por parte do governo do
estado de Pernambuco. Nesse contexto, foi formulado o PPV, que tinha como
principais valores: 1) a compatibilização da Repressão Qualificada com prevenção
específica do crime e da violência; 2) Prioridade do combate ao CVLI, com a meta
de reduzir em cerca de 12% ao ano os índices envolvendo esses crimes (homicídios,
lesão corporal seguida de morte e latrocínio); 3) instituição do Comitê Gestor do
PPVcom o devido monitoramento mensal/semanal dos protocolos criado no Plano
de Segurança Pública.
Apesar de todo o emaranhado de normas, metas, reuniões e
monitoramento, o grande destaque do referido programa foi a vontade política do
Governador do estado em tomar as rédeas da segurança pública. Grande parte dos
chefes do executivo, seja em esferas federal, municipal ou estadual, simplificam a
situação da segurança públicaapenas como uma questão de polícia[6].
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Em recente visita ao estado do Pernambuco, o Ministro da Justiça e
da Segurança Pública, Sérgio Moro, aponta que o envolvimento das altas
autoridades é o caminho correto para atingira melhoria na segurança pública[7].
Após quase 12 anos de implementação da política pública, observase que o PPV se tornou uma estratégia de Estado e não de governo, incutindo em
todos os setores do sistema criminal e da prevenção a necessidade de reduzir a
criminalidade de forma sistêmica, pensando no bem-estar da população
pernambucana.
Cabe registrar que a referida política pública foi capaz de salvar mais
de 9.243 (nove mil, duzentas e quarenta e três) vidas. O PPV é reconhecido
nacionalmente, servindo de base para programas de segurança públicanos estados
da Paraíba, Ceará e Minas Gerais. Internacionalmente, o programa ganhou prêmio
de destaque na ONU, evidenciando a redução das mortes violentas na cidade do
Recife em comparação com os festejados programas de segurança pública
“Tolerância Zero”, da cidade de Nova Iorque, e o programa de segurança pública
de Bogotá[8].
Desse modo, foi incumbido à Polícia Judiciária a responsabilidade de
intensificar a investigação e repressão aos CVLI, aos crimes patrimoniais e à
repressão ao tráfico de drogas. Com isso, foram criados os seguintes
departamentos: o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP); o
Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI); e o Departamento
Estatual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC)[9].
Nesse sentido, foram intensificadas as ações envolvendo grupos de
extermínio, associações criminosas voltada ao tráfico de drogas, associações e
organizações criminosas. Durante as discussões do Fórum de Segurança Pública
que antecedeu o PPV, demonstrou-se a pouca repressão a tais crimes,
principalmente no tocante aos grupos de extermínio e, consequentemente, o baixo
índice de resolução de procedimentos investigatórios que apurassem os homicídios
dessa natureza[10].
Antea necessidade de repressão de tais delitos, bem como o fato de
a investigação tradicional baseada exclusivamente em provas testemunhais ser
insuficiente para elucidar infrações criminais de alta complexidade, seja pelo
número de pessoas envolvidas seja pela dificuldade na obtenção da prova, foram
delineadas as Operações de Repressão Qualificada – ORQs.
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As ORQs tratam-se, em síntese, da investigação policial com
utilização de Técnicas Especiais de Investigações (TEIs) junto a assessoria dos órgãos
de inteligência policial, no sentido de apurar crimes associativos voltados para
crimes violentos, em especiais os letais.
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As ORQs também têm como finalidade realizar integração entre as
policiais civil e militar para atuarem em conjunto na repressão dos CVLI em
determinadas áreas, aumentando a eficácia e efetividade no combate ao crime,
deixando de lado a antiga prática da falta de intercâmbio de informação entre as
polícias, que outrora agiam apenas com informações estanques e desconexas.
2 OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA
A primeira Operação de Repressão Qualificada no âmbito do PPV foi
denominada “Operação Highlander”,chefiada pelo Grupo de Operações Especiais –
GOE da Polícia Civil. Deflagrada em meados de 2007, tinha o objetivo de desarticular
a associação criminosa voltada para a prática de crimes como homicídio, tráfico,
roubo de cargas e fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Cabe
ressaltar que dentro do grupo havia 07 (sete) policiais militares, presos no dia da
deflagração[11].
5
Até o final de maio de 2019, foram deflagradas 413 (quatrocentas e
trezes) operações de repressão qualificada. Muitos acreditam que esse indicativo
seria, inclusive, um dos principais vetores de redução da criminalidade no ano de
2018 e 2019, juntamente com a recomposição dos servidores do quadro da polícia
civil.
Assim como o modelo de monitoramento e enfrentamento da
criminalidade preconizada pelo PPV, o termo “Operação de Repressão Qualificada”
foi exportado para outros Estados da Federação e utilizados por diversas polícias
judiciárias e, atecnicamente, pela polícia militar[12].
Observou-se que, com incrementos nos quadros de servidores da
polícia civil, a necessidade de criação de protocolos e requisitos para a concessão
de assessoria de inteligência policial para desencadeamento das operações citadas
otimizou os recursos humanos e tecnológicos disponíveis.
A publicação de ato normativo infralegal por parte do Secretário de
Defesa Social, portaria GAB/SDS n° 3168, de 25 de Novembro de 2011, veio a
regulamentar diretrizes para utilização de assessoria dos núcleos de inteligência em
uma investigação voltada deflagração de uma ORQ. O referido ato normativo
também definiu bem a operação:
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Art., 2o Entende-se como Operação de Repressão Qualificada
a operação policial ou procedimento que tem como objetivo
a desarticular de grupo criminoso organizado, mediante
investigação especializada desenvolvida com assessoria da
atividade de inteligência e a elaboração de Planejamento
Operacional Avançado – POA.
§1o Entende-se como Planejamento Operacional Avançado
(POA) aquele realizado por uma equipe especializada em
planejamento, cujo comando será exercido por um delegado
de polícia que não tenha participado das investigações, e que
ficará responsável por elaborar planejamento minucioso e
organizado, definindo a situação, a missão, o objetivo e as
condições de execução da operação policial, obedecendo a
doutrina de planejamento operacional.
O referido diploma infralegal, em seu art.5o, preleciona as quatro
possiblidades de utilização da assessoria de inteligência policial para as ORQs. Vale
ressaltar que os três primeiros requisitos apresentados na Portaria são cumulativos,
quais sejam: desarticular grupos criminosos organizados; em locais de elevado
índice de criminalidade; que apurem crimes referenciados no Pacto Pelo Vida, como
Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI, Crimes Violentos Patrimoniais – CVP e
tráfico de drogas.
O requisito previsto no inciso IV do art.5o da Portaria não precisa ser
cumulado com os supracitados. Trata-se de apuração de desvio de conduta dos
encarregados da aplicação da lei e delitos originários das atribuições dos Núcleos
de Inteligência dos Departamentos e Delegacias Especializadas.
Na prática, verifica-se que a investigação tem início com as diligências
tradicionais – instauração do inquérito (denominado Inquérito-mãe) como oitivas,
campanas, elaboração de acervo de informação com informantes colaboradores,
análise de imagens, entre outros. No decorrer da apuração, seja de maneira legal
ou fortuita, o presidente da investigaçãose depara com o grupo criminoso e com a
dificuldade na obtenção de prova pelos meios ordinários, seja pelo número de
suspeitos envolvidos, pela violência dos criminosos, pela complexidade dos fatos
ou até mesmo pela falta de uma rede de proteção para quem presenciou o crime
e/ou para quem se voluntarie em auxiliar a polícia e a justiça.
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Buscando uma futura condenação criminal, evitando ações temerárias, o
delegado de Polícia é obrigado a fazer uso das TEIs e o assessoramento por parte
dos núcleos da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil.
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Tais TEIs estão previstas na Lei nº 12.850 de 2013[13], que define as
organizações criminosas e dispõe sobre os meios de obtenção de provas. São elas:
a Colaboração Premiada; a Escuta ambiental; aação controlada; o acesso a registros
de ligações telefônicas e telemáticas e dados cadastros constantes de dados
públicos ou privados e informação eleitoral; a interceptação telefônica e telemática;
o afastamento dos sigilos financeiros, bancários e fiscal; a infiltração policial; e a
Força Tarefa com demais instituições federais, municipais ou distritais.
Empiricamente, observa-se uma verdadeira inflação dos atores envolvidos
na trama criminosa após a comunhão das TEIs com o assessoramento dos órgãos
de inteligência, com a descoberto dos autores e o seu papel dentro da associação
criminosa.
Após a reunião das peças informativas produzidas, provas cautelares,
identificação dos autores, individualização das condutas e a comprovação da
materialidade dos crimes apurados
no Inquérito-mãe, o delegado de polícia
5
representa pela decretação asprisões cautelares (temporárias ou preventivas,
quando for o caso), a autorização de busca domiciliar, o sequestro de bens e o
bloqueio de valores.
Com a decretação das medidas e os mandados expedidos, há a designação
pelo Diretor da unidade vinculada do Delegado-Planejador para providenciar todos
os meios de deflagração da ORQ no âmbito do Planejamento Operacional
Avançado. Caberá a figura do Delegado-Planejador, segundo a Portaria
disciplinadora, não ter participado das investigações, organizar pastas dos alvos,
organizar os cartórios, convocar as equipes operacionais e acionar equipes táticas.
Ocorre que, como visto, as ORQs visam a repressão de crimes associativos
como organização criminosa[14], associação criminosa e associação para o
tráfico[15]. Tais delitos são crimes permanentes[16] que se prolongam no tempo e
que demonstram animus associativo duradouro e estável entre os consortes.
Conforme o art. 303 do Código de Processo Penal[17], nas infrações
permanentes, “entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência”, ou seja, a prisão do alvo, no âmbito da ORQ, é possível a qualquer
momento. Ainda, a Constituição Federal[18] admite a entrada na residência para
cumprimento desse desiderato.
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Com isso, demonstra-se despiciendo a Representação pelas Prisões
cautelares no judiciário, uma vez que o próprio delegado pode decretar a prisão,
sem adentrar na cláusula de reserva de jurisdição.
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O cotidiano policial demonstra, em especial nas grandes cidades, que há
perda de muito tempo no trâmite no procedimento entre a justiça e o Ministério
Público (MP), tempo este muitas vezes imprescindível na investigação policial.
3 PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
Como baliza e norte da discricionariedade no âmbito da presidência
da investigação criminal, surge o princípio da oportunidade, visando sempre a
maneira mais eficaz no tocante a colheita de provas. Cabe ao delegado decidir se é
melhor uma diligência de busca domiciliar ou a intimação do suspeito para
interrogatório, tendo como referencial a busca da verdade real e a coleta de
elementos de convicção para conclusão da investigação, apontando a autoria,
materialidade e circunstâncias em que ocorreu o crime. Em verdade, o delegado de
polícia não tem discricionariedade absoluta para instruir o procedimento
investigativo; ela é tolhida pelo princípio da legalidade e da oportunidade.
O princípio da oportunidade encontra-se no subgrupo dos princípios
operacionais da investigação criminal, juntamente com os princípios da
compartimentação sigilosa e do imediatismo. A utilização desses princípios está
ligada diretamente ao sucesso da atividade investigativa.
Quanto ao princípio da oportunidade, entende-se que a equipe de
investigação, chefiada pelo delegado de polícia, deverá vislumbrar o momento mais
favorável e conveniente para iniciar o processo de busca de elementos objetivos e
subjetivos[19].
Nesse contexto, o presidente da investigação deve decidir pela
autuação em flagrante no âmbito dos investigados numa ORQ. Observa-se um
ganho de eficiência, eficácia, celeridade e economia da Administração Pública, já
que a decisão apenas depende dele e da colaboração da equipe de planejamento.
Não é incomum, na fase de deflagração da ORQ, a perda de tempo na tramitação
dos autos no MP e na justiça e, com isso, a perda do “ timing” adequado para a
coleta de provas, apreensão de instrumentos, armas, drogas e a identificação de
novos colaboradores da associação criminosa.
Outro fato que coaduna com nossa tese é a impossibilidade de
realização de condução coercitiva de suspeitos para interrogatórios por
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determinação do Supremo Tribunal Federal[20]. Já com a convicção da prisão em
flagrante pela autoridade presidente do apuratório, é primordial, legal e
imprescindível a condução para o interrogatório. Com isso, supriríamos o objetivo
da condução coercitiva, evitando que as defesas combinassem teses, versões ou até
mesmo destruíssem provas. Não demais lembrar que o standard probatório para a
autuação em flagrante é menos rigoroso na prisão preventiva e temporária.
4 AUTONOMIA TÁTICA E TÉCNICA DAS POLÍCIAS JUDICIÁRIAS
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De início, cumpre destacar que o inquérito policial é um
procedimento administrativo de caráter discricionário, diferentemente do processo
penal, que prevê um rito rigoroso e, em caso de descumprimento, poderá ocasionar
na nulidade do processo e possível absolvição ou soltura do acusado. No desenrolar
da investigação, na instrução do caderno policial, não há determinação legal de
ordem de diligência nem mesmo um rito estanque a ser seguido. Cabe ao
presidentedo apuratório, delegado de polícia em regra, decidir a ordem das
diligências e o rumo das investigações para identificar a autoria e materialidade de
maneira célere e eficaz.
Nesse sentido, se destaca
5 o conceito trazido pela Lei de Organização de
Investigação Criminal(LOIC) de Portugal acerca da autonomia técnica e tática dos
órgãos de polícia criminal. De acordo com art. 2o, n. 6, do referido diploma legal, a
autonomia técnica consiste no “emprego de um conjunto de conhecimentos e
métodos de agir adequados”, enquanto a autonomia tática “assenta na escolha do
tempo, lugar e modo adequados à prática dos atos correspondentes ao exercício
das atribuições legais dos órgãos de polícia criminal”[21].
Para clarear os conceitos trazidos pela norma portuguesa, a
doutrina[22] exemplifica na realização da diligência de uma busca domiciliar pela
polícia. A autonomia técnica seria o estudo e método a utilizar na determinação
judicial, enquanto a autonomia tática compreenderia a escolha de elementos,
definindo se os agentes executores iriam devidamente fardados ou à paisana, se as
viaturas utilizadas seriam caracterizadas ou não, e a utilização de ferramentas ou
explosivos para abertura da porta/portão da residência. Tudo isso para que a coleta
de provas seja eficaz e cumpra sua função no preenchimento das lacunas da
investigação. A bem da verdade, pode ocorrer que atos técnicos e atos táticos se
confundam e se entrelacem gerando celeuma para os órgãos de polícia.
Outrossim, cabe esclarecer que o indiciamento e a convicção do estado
flagrancial são atribuições exclusivas do delegado de polícia, entendimento esse
adotado pela Suprema Corte informando que não cabe requisição de
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indiciamento[23]. Com o advento da Lei nº 12.830 de 2013[24], o delegado de
polícia deverá fundamentar, mediante análise técnico-jurídico do fato, o ato de
indiciamento que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias[25].
Nas palavras do delegado de polícia de São Paulo, o indiciamento é a transposição
de um juízo de possibilidade (mera suspeita) para o juízo de probabilidade (fundada
suspeita)[26] com standard probatório maior semelhante, ou mesmo um pouco
inferior, ao necessário para iniciar o processo penal (denunciado/acusado).
Ademais, o delegado de polícia é dotado de independência funcional,
exigindo manifestações motivadas. Não há distinção entre status das convicções
jurídicas dos operadores do direito no sistema criminal pátrio, tendo o mesmo
patamar, apenas são prolatadas em momentos distintos. O Ministério Público é o
titular da ação penal enquanto o delegado de polícia é o titular do inquérito policial,
devendo conduzi-lo com discricionariedade, como já falamos, na busca pela
verdade possível acerca dos fatos apuradores, prolatando decisões de acordo com
seu convencimento jurídico e nos termos de sua opnio delicti extraprocessual[27].
Não é por outro motivo que, segundo preleciona a constituição estadual de
Pernambuco em seu art. 103, §5o, o delegado de polícia é integrante das carreiras
jurídicas típicas de estado[28].
Detalhando essa prerrogativa da autoridade policial pernambucana, a Lei
Complementar nº 317 de 2015[29], em seu art. 1o, §1, afirma:
Art. 1º O cargo, as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são de
natureza jurídica e policial, essenciais e exclusivas de Estado.
Parágrafo único. É garantida ao Delegado de Polícia, para a
formação de seu convencimento e no exercício de suas
atribuições, a interpretação do ordenamento jurídico com
isenção, imparcialidade e de modo fundamentado.
No mesmo sentido, a Constituição Estadual de São Paulo[30], em seu art.
140, §3º, afirma que ao delegado de polícia é assegurada independência funcional
pela livre convicção dos atos de investigação e persecução penal na fase
extraprocessual.
Os delegados federais Jorge Pontes e Márcio Anselmo, em seu livro
CRIME.GOV[31], trazem importante passagem sobre a necessidade da autonomia
funcional do presidente do inquérito policial. Os autores deixam claro que tal
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prerrogativa é ponto fundamental para ter a polícia como braço do Estado e não
dos governos.
5 PLANEJAMENTO OPERACIONAL
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Cabe registrar que a ORQ está assentada sobre o tripé: 1) investigação
especializada; 2) assessoria da atividade de inteligência; e 3) Planejamento
Operacional Avançado – POA. Ainda, posiciona-se com vistas a repressão de
organização criminosa, conforme estabelecido na norma regulamentadora. Nesse
sentido, abordaremos mais detidamente a etapa do planejamento operacional, a
qual se revela de suma importância no desenrolar e, principalmente, na deflagração
de uma ORQ.
5.1 CONCEITOS, TIPOS E PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO
No ramo da administração de empresas, planejamento é todo processo que
define objetivos, atividades e recursos. Planejarsignifica pensar antecipadamente
em objetivos, ações e atos, com base em algum método, plano ou lógica[32]. O
planejamento produz planos, que definem estratégias, diretrizes, táticas ou
procedimentos, de forma racional, a fim de que os objetivos sejam alcançados.
5

São linhas mestras pelas quais a organização obtém e aplica recursos
materiais, humanos e outros necessários ao alcance dos objetivos; os membros da
organização realizam atividades relacionadas com os objetivos; o processo
administrativo é monitorado e medido, de modo que sejam tomadas medidas
corretivas, caso a ação não seja satisfatória[33].
No âmbito policial, essas definições se aplicam perfeitamente, sendo ainda,
primordiais, quando se fala em operações mais complexas, nitidamente o caso das
ORQs. Importante entender que o planejamento operacional se aplica a muitas das
ações desempenhadas pela polícia judiciária – desde uma simples intimação,
passando pela prisão de um alvo mais perigoso, até a deflagração de uma grande
operação.
Em uma intimação, por exemplo, não se pode prescindir de avaliar o local
onde a diligência será realizada, a periculosidade da pessoa a ser procurada, além
de vários outros riscos, para então poder determinar a quantidade de policiais
empregados, o tipo de viatura e armamento mais apropriado, itinerário a ser
realizado e demais medidas de apoio e segurança. Numa grande operação esse
planejamento é bem mais detalhado, devendo-se exaustivamente tentar ponderar
os mais diversos aspectos e atentar para possíveis imprevistos. Recurso humanos,
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financeiros, materiais: tudo deve ser detidamente analisado para que um
planejamento tenha sucesso.
Para quase tudo em nossa vida cotidiana efetuamos uma espécie de
planejamento, seja em uma simples saída de casa para resolver assuntos
corriqueiros, onde mentalmente organizamos horários, forma de se locomover,
qual o melhor caminho a ser realizado; seja em uma viagem, onde chegamos a
colocar no papel horários, roteiros, documentos necessários, além de uma série de
outras medidas. A prática policial não diverge muito. Nesse sentido, o Delegado
Federal Romero Meneses define planejamento operacional como “uma atividade
ordenada e sistematizada a partir da definição de uma linha de ação, baseada em
uma análise de situação, compreendendo a adoção de recursos humanos, materiais
e financeiros com o fim de alcançar objetivos”.
Nesse contexto, ele demonstra, ainda, que essa definição de planejamento
policial pode ser aplicada a dois aspectos da prática policial, quais sejam: a
investigação policial, caminho a ser percorrido para se obter a materialidade e a
autoria de um crime; e a operação policial, atinente a uma ação policial stricto sensu,
onde deve ser observada a forma mais segura, mais econômica e rápida de dar
cumprimento a uma demanda operacional.
Para melhor compreender o trabalho do planejamento operacional,
devemos mencionar algumas terminologias adotadas no processo de análise e
confecção de um plano. Nesse sentido podemos citar os conceitos de:
a) Ação policial: Todo ato praticado no desenvolvimento de ações de polícia
repressiva ou preventiva;
b) Operação policial: Conjunto de ações policiais coordenadas, com maior
mobilização de recursos humanos, materiais efinanceiros e que exige um
planejamento operacional prévio;
c) Situação:é a síntese resultante da coleta, da análise, da avaliação e da
interpretação de dados relativos à incidência criminal em uma determinada
área de atuação, englobando ainda a análise de aspectos administrativos,
geográficos, econômicos, sociais e culturais;
d) Objetivo: É o fim que deseja ser atingido. Ele deve ser claro e factível;
e) Área de atuação:é a região – espaço geográfico ou sociocriminal– em que
é realizada a operação policial;
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f) Linha de ação: É o caminho e a maneira que as ações devem ser
desenvolvidas para atingir o objetivo previamente definido;
g) Tática policial: É o modo de operacionalizar aquilo que foi planejado;
h) Missão policial: É a ordem clara e concisa dada ao policial ou equipe
policial para que execute ação ou operação policial;
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i)
Plano
de
operação:
É
o
documento
formal
que,
detalhadamente,materializa o planejamento, onde são definidosSituação,
Objetivo, Missão e Tática policial, bem como são estabelecidos prazos e
quais os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Devem ser
previstas, ainda, medidas alternativas para caso de intercorrências.
Como qualquer outra atividade importante, o planejamento policial é
norteado por princípios que balizam a atuação do planejador. Nesse sentido,
podemos enumerar como os mais relevantes os seguintes princípios:
a) Universalidade: O princípio da universalidade é aquele que vai, mais
fortemente, influenciar o estudo da situação. A ideia é que o investigador ou
planejador possa adquirir5os conhecimentos mais abrangentes possíveis em
relação à investigação ou operação policial a ser desenvolvida. Esses
conhecimentos não devem se restringir à parte tática ou aspectos de
materialidade da investigação em curso. É fundamental que se tenha uma
visão mais abrangente acerca das questões políticas, econômicas, sociais,
culturais e estruturais que envolvem a região ou pessoas envolvidas. A
política pode influenciar nas ações policiais, restringidos meios caso a
investigação se arvore sobre pessoas "protegidas". As questões econômicas
definem a vida e dinâmica das pessoas de determinada região e esse
entendimento é fundamental para as decisões que devem ser tomadas.
Saber como se comporta, socialmente e culturalmente, a comunidade objeto
da investigação policial também permitirá o melhor julgamento. Todo esse
conhecimento vai determinar a maneira em que os meios serão empregados,
para que se consiga concluir a missão de forma mais segura, econômica e
eficiente. Não se pode, ainda, se olvidar de prever as consequências que a
operação policial causará naquele ambiente. Por fim, cabe, também, ter um
entendimento sobre os integrantes do Poder Judiciário e Ministério Público,
eventualmente envolvidos no trabalho policial. Deve ser avaliado o quanto
estão sensíveis e abertos a dialogar e interagir com os policiais.
b) Unidade: Quanto mais complexa for a investigação, quanto maior a
operação policial, maior será a quantidade de pessoas, unidades e
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especialidades envolvidas. Dessa forma, cada equipe terá um papel
fundamental no cumprimento da missão. Em ações dessa magnitude sempre
estarão presentes gestores, corpo técnico, apoio administrativo e equipes
operacionais, cada um com responsabilidades distintas. Entretanto, essas
partes não podem agir de forma estanque. Elas têm de compreender que
fazem parte de um todo, por isso essa noção de unidade na ação policial é
tão importante. Respeitado o princípio da compartimentação, inerente à
atividade de inteligência, que também é parte desse todo, cada equipe
empregada deve ter um mínimo de compreensão do que se trata a missão,
para que possa desempenhar suas atividades respeitando a unidade da
operação. Nesse contexto, a figura do planejador como alguém que possui
uma visão mais abrangente é fundamental para perceber eventuais falhas e
corrigi-las para que a integração seja preservada.
c) Objetividade: É a necessidade em se manter o foco para se atingir o
objetivo previamente definido. Durante investigações mais complexas, mais
longas e que envolvem mais pessoas, é comum que outros grupos colaterais
à investigação principal, mas que guardam relação com ela, apareçam, e a
partir daí diversos outros caminhos se apresentem ao longo da estrada.
Nesse momento, é fundamental ter em mente o foco inicial, sob pena de
dispersão da investigação e de sua própria fragilização. No que se refere às
operações policiais, é relevante não perder energia com questões que não
sejam inerentes a missão. Como os recursos humanos, materiais e financeiros
são escassos, as decisões devem buscar a simplicidade e efetividade.
d) Princípio da economia de meios: Infelizmente, normalmente, os recursos
disponíveis para as operações policiais não são suficientes para abarcar todas
as necessidades. A gestão e economia de recursos humanos, materiais e
financeiros, portanto, é indispensável para o bom cumprimento da missão,
prezando principalmente pela segurança dos policiais e terceiros envolvidos.
A otimização dos recursos é fundamental para o sucesso da operação.
e) Segurança: Princípio estritamente ligado ao conceito de contrainteligência, consiste na segurança dos profissionais envolvidos nas missões,
bem como na proteção das instalações e informações. Cada missão,
dependendo do local, horário, perfil do alvo, dentre outros fatores, exige o
emprego de determinada quantidade de policiais, perfil da cada um deles,
além das características do armamento e demais equipamentos a serem
utilizados, além da quantidade e características das viaturas empenhadas.
Quanto às instalações, o local de um briefing, de uma reunião e demais
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encontros de equipes policiais devem ser cuidadosamente pensado, no
sentido de não vulnerar pessoas e equipamentos, e, ainda, proteger o
eventual sigilo necessário em uma operação policial. Nada impede, inclusive,
que sejam feitas parcerias com outras instituições visando estabelecer o local
mais conveniente a ser escolhido para que o objetivo da missão seja atingido.
No que tange à segurança das informações, é primordial o adequado trato
dos documentos, sejam físicos ou em meios eletrônicos, bem como o
cuidado com a proteção das redes de comunicações, respeitando sempre os
conceitos de compartimentação e níveis de acesso.
f) Coordenação: Intimamente ligada ao princípio da unidade, se refere à
necessidade de integração entre às partes de uma investigação ou operação
policial. Ela pode se desenvolver de forma interna, dentro do próprio órgão;
ou externa, quando facilita a ponte entre diversos órgãos envolvidos em uma
operação policial. Registra-se, diante da complexidade dos crimes hoje
investigados, como natural e necessário o apoio de outras instituições para
a melhor eficiência nos trabalhos policiais.
g) Disciplina: Para obter sucesso em uma ação policial, não basta apenas
que o plano elaborado seja
5 de qualidade; o fiel cumprimento ao estabelecido
nesse plano é o que define o princípio da disciplina. Horários, manutenção e
uso correto dos materiais devem ser rigidamente observados. A antecipação
ou atraso de uma ação policial determinada a uma equipe, por exemplo,
pode ocasionar a fuga ou destruição de provas por parte de outros alvos da
operação. O respeito aos protocolos de ações táticas, a busca bem-feita, e o
cuidado com a cadeia de custódia das provas também devem ser
intransigentemente respeitados.
h) Flexibilidade: Não obstante, a necessidade da fiel observância do plano
operacional estabelecido, a dinâmica da atividade criminosa, além de outros
aspectos internos, como problemas com recursos humanos, falha de
equipamentos, limite de recursos financeiros; e externos, como condições
climáticas e trânsito, podem impedir que as missões sejam cumpridas da
exata maneira como foram programadas. Nesses casos é indispensável a
adaptação do planejamento, que dever ter previsibilidade de algumas
intercorrências, bem como da própria equipe policial que com sua
experiência e criatividade deve se moldar à nova realidade, dentro da
legalidade e com o máximo de segurança, cumprir sua missão.
5.2 FASES DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL
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O planejamento operacional é um processo que avança a partir de fases que
buscam regular o desenvolvimento do planejamento, assegurar a objetividade do
trabalho policial e estabelecer medidas de coordenação entre os atores do
planejamento, garantindo que a finalidade do planejamento seja observada durante
todo o processo.
Em seu manual, Romero Meneses enumera as fases do planejamento, quais
sejam: Estudo de situação; Definição de linha de ação; Elaboração do plano
operacional, Aprovação e Autorização do Plano operacional; Desencadeamento da
Ação Policial e Avaliação do Plano Operacional[34].
O estudo ou exame de situação é a fase inicial do planejamento e
fundamental para o desenvolvimento das demais etapas. Um exame de situação
bem feito, de forma ampla e mais profunda possível, facilitará as decisões que
necessitarão ser tomadas mais à frente. Nesta etapa serão coletados todos os dados
relacionados ao universo da investigação ou ação policial. Essa coleta deve ser
bastante abrangente, devendo considerar aspectos administrativos, políticos,
econômicos, culturais, geográficos, climáticos, dentre outros. Como parâmetro na
busca desses dados podemos citar sete perguntas que podem orientar esse
processo: O que? Quem? Onde? Quando? Por quê? Como? E quanto?
Nesse sentido, dentre os diversos aspectos que devem ser analisados, é
fundamental verificar, a partir das necessidades e características da missão,
os recursos humanos disponíveis, seja no que concerne à quantidade de policiais
que possam ser empregados, quanto principalmente as características dessas
equipes.
A base operacional utilizada dependerá das particularidades da
investigação ou ação policial, definindo se deve ser maior ou menor, em um local
mais visível ou mais reservado, bem como ser de propriedade do órgão ou cedido
através de parceria com outros órgãos, além até de uma possível locação. Esse local
deve garantir o sigilo das ações policiais e, principalmente, proporcionar segurança
às pessoas envolvidas; a forma de mobilidade das equipes, seja nos deslocamento
dos policiais, seja no transporte de presos e materiais apreendidos, podendo serem
utilizadas, para tanto, viaturas especiais, que possam transitar em área rural, por
exemplo, que necessitem ser blindadas em razão da dinâmica local, ou até mesmo
a eventual utilização de embarcações e aeronaves. No âmbito de ações veladas,
veículos que se “misturem” à realidade local, sejam mais simples ou luxuosos, sejam
utilitários ou esportivos, são essenciais para que a presença policial não seja
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Quanto a geografia, economia e cultura local: O Brasil é um país muito
extenso e heterogêneo. As características geográficas são extremamente variadas,
a disparidade econômica entre localidades também é evidente e a cultura dos
diversos povos que compõem nosso país são múltiplas. Dentro do próprio estado
de Pernambuco podemos perceber o quão díspar são suas regiões. Em termos
geográficos, temos a faixa do litoral, da zona da mata e do sertão, e possuímos
locais bastante desenvolvidos em contraste com setores drasticamente carentes.
Em termos culturais, é possível verificar até diferenças de sotaques no próprio
estado. Analisar todos esses aspectos é crucial para fazer o melhor emprego dos
recursos humanos, viaturas e equipamentos, possibilitando maior probabilidade de
êxito na investigação ou ação policial.
No exame de situação é relevante, ainda, ter conhecimento aprofundado
acerca dos fatos e pessoas investigadas ou alvos de uma ação policial. Propriedades,
veículos, trabalho, hobbies, pessoas de seu relacionamento, hábitos e costumes são
elementos que devem ser observados com atenção. Por fim, considera-se
o contexto político que envolve5 cada caso, os riscos de influência ou interferência
dos alvos ou pessoas relacionadas e, ainda, a repercussão que as ações possam
proporcionar devem estar no radar dos planejadores.
Realizado o exame de situação, ponderadas as diversas possibilidades e
alternativas verificadas, deve ser adotada a linha de ação, que se refere a trilha, o
caminho que deve ser percorrido durante a investigação ou ação policial.
Respeitando a legislação vigente e as regras da instituição, ela deve se mostrar
plausível, considerando os objetivos previamente determinados, mas também
respeitando os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Definida a linha de ação, deverá ser elaborado o plano operacional, nada
mais do que a formalização do planejamento operacional. Nele, devem ser
dispostos o objetivo, prazos e missões de cada equipe, assim como quais recursos
humanos, materiais e financeiros empregados. A depender do tamanho e
complexidade da investigação ou operação, planos secundários também podem ser
elaborados para melhor execução das tarefas.
Respeitada a autonomia da autoridade policial na condução das suas
investigações, definida a linha de ação, deve ser escolhida a maneira e melhor
momento de realizar quaisquer diligências sem necessidade de aviso prévio.
Quando falamos em uma grande investigação ou no desencadeamento de uma
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grande operação, evidentemente será necessário um apoio logístico maior e, para
tanto, a aprovação e autorização do plano operacional é realizado pela
autoridade superior, respeitando o controle operacional da instituição.
Aprovado e autorizado o plano, respeitando-se o que nele foi estabelecido,
é realizado o desencadeamento da ação policial. Se trata da execução do plano
operacional, e nesse momento ainda é importante a presença do planejador que,
da base de operações, acompanha o desenrolar das ações e orienta as equipes em
caso das contingências que sempre surgem.
Concluída essa fase, sempre que possível é interessante que seja realizada a
avaliação do planejamento operacional, seja através de questionários a serem
preenchidos pelos diversos participantes da operação, seja através de
um debriefing, onde os policiais e eventuais parceiros de outras instituições se
reúnem e discutem os acertos e erros do planejamento e execução. Dessas medidas
podem surgir diversas sugestões para o aprimoramento do planejamento evitando
riscos e gastos desnecessários.
Apresentados esses diversos aspectos do planejamento operacional utilizado
nas ORQs "clássicas", quais sejam às que se encerram com os pedidos de prisão
cautelares e os seus respectivos cumprimentos, o referido planejamento necessita
se adaptar à uma nova dinâmica, caso aceita a tese defendida no presente artigo: a
desnecessidade de pedidos de prisões cautelares.
Conforme o exposto, entende-se que, em dado momento, já foi possível
materializar os crimes e individualizar as condutas dos investigados, no caso das
ORQs tratam-se de crimes de associação ou organização criminosas, que se
configuram crimes permanentes. Desta forma, restaria avaliar o momento oportuno
para que sejam realizadas as prisões em flagrante. O planejamento, portanto, ao
invés de reservar nas pastas de deflagração o mandado de prisão e a localização do
alvo, necessitará incrementar as informações, agregando as provas já obtidas da
implicação de cada investigado, seu relacionamento com outros integrantes do
grupo e, ainda, a materialidade do crime analisado.
Além disso, seria importante preparar uma espécie de“kit flagrante" com as
peças necessárias à conclusão do procedimento policial. Questão polêmica a ser
tratada, refere-se a qual autoridade policial deverá ser designada a presidir o auto
de prisão em flagrante. Quando uma ORQ é encerrada com o cumprimento dos
mandados de prisão cautelares, não há muito questionamento. O delegado de
polícia que compõe a equipe designada ao respectivo alvo não necessita fazer
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No caso da prisão em flagrante delito, cabe uma análise técnico-jurídica das
provas já arrecadadas para concluir pelos crimes de associação e organização
criminosa e, consequentemente, possibilitar a referida prisão. Por isso, entendemos
que o delegado responsável pelas investigações, em razão de haver acompanhado
todo o trâmite policial e para evitar constrangimentos relativos a entendimentos
diversos por parte das outras autoridades convocadas para a operação, deverá
presidir todos os autos de prisão em flagrante, definindo como condutor o
Delegado de Polícia chefe de cada equipe.
Outra opção é fazer apenas um único flagrante, deixando apenas os
delegados designados para a capturado alvo realizarem o interrogatório do seu
respectivo alvo. Ao final, todos os interrogatórios seriam juntados as oitivas do
condutor, testemunhas, provas cautelares produzidas – relatórios de
quebra/interceptação telefônica, relatórios de análise de quebra sigilo bancário e
fiscal, relatório de investigação acerca da ação controlada, relatório final de
inteligência individualizando a conduta de cada integrante –, e todos os
interrogatórios. Para tanto, será
5 necessário, por parte do planejamento, uma
logística muito bem executada para possibilitar a conclusão de todos ou de apenas
um desses procedimentos.
5.3 INVESTIGAÇÃO TRADICIONAL X INTELIGÊNCIA POLICIAL X PLANEJAMENTO
OPERACIONAL
Apresentados os aspectos doutrinários e teóricos relativos ao planejamento
operacional, abordaremos as questões práticas relacionadas à atuação da
investigação e da inteligência policial judiciária, bem como seu impacto no
planejamento operacional no âmbito das ORQs.
Muitas vezes, as atribuições da investigação tradicional e da inteligência
policial judiciária no desenrolar de uma operação de repressão qualificada se
confundem; há uma linha sutil que as separa. A inteligência clássica acredita que a
participação ostensiva e a produção de provas por parte da inteligência
enfraquecem muito a atividade, e que a exposição de seus métodos e elementos
operacionais, bem como tornando regra a exceção, fragiliza a produção do
conhecimento. Entretanto, a inteligência policial judiciária, embora também tenha
o papel primordial de produzir conhecimento, vem sendo convidada a contribuir
cada vez mais na produção de provas que possam robustecer as investigações.Um
exemplo prático é a relativamente recente inclusão no rol dos documentos de
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inteligência do Relatório Técnico. A Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança
Pública (DNISP) define: “Relatório técnico é o documento externo padronizado,
passível de classificação, que transmite, de forma excepcional, análises técnicas e
de dados, destinados a subsidiar seu destinatário, inclusive, na produção de
provas”[35].
A despeito disso, de maneira coordenada e cooperativa, a investigação
tradicional e a inteligência policial devem exercer seus papeis, cada um na sua seara,
contribuindo para a operação policial em curso. Dessa forma, no âmbito de uma
ORQ, cabe à investigação tocar a parte cartorária, realizar intimações e ouvidas,
elaborar representações e relatórios a serem encaminhados ao poder judiciário e
disponibilizar equipes táticas para as intervenções necessárias ao longo das
investigações e no momento da deflagração de uma operação.
Quanto à inteligência dentro do seu papel de assessoramento, após uma
definição do chefe da investigação sobre a amplitude da investigação e dos alvos a
serem investigados, cabe, a partir de coletas e buscas em sistemas, fontes abertas,
redes sociais, análise de documentos, análise de informações obtidas com
autorização judicial de quebra de dados telefônicos, telemáticos, além de ações de
campanas e vigilâncias, qualificar e localizar alvos, atribuir vínculos e materializar os
crimes investigados.
O Delegado da Polícia Civil de Pernambuco, Romano Costa, define bem o
papel da Inteligência policial judiciária no plano operacional[36].
as assessorias no plano operacional são sempre voltadas para
a identificação de pessoas, bem como as suas condutas
criminosas, o papel dentro da organização e vinculações com
outras pessoas, empresas, além, de padrões de
comportamentos, locais que frequentam, articulações com
outras organizações, enfim, todos os dados possíveis para
assessorar a investigação policial. Extrapolando a
investigação, entender o fenômeno criminoso da
organização, juntando premissas de outras investigações e
levantamentos de inteligência para preencher o mosaico
informacional da célula criminosa e, assim, assessorar melhor
qualquer investigação.
O planejamento operacional não se presta, apenas, à grandes investigações
ou ao momento de grandes deflagrações de operações policiais.É importante
compreender que, ao longo de uma ORQ, em diversos momentos os conceitos e
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princípios do planejamento operacional devem ser observados. Nem sempre, em
razão da menor complexidade da diligência ou da exiguidade do tempo, será
possível percorrer exaustivamente todas as fases do planejamento operacional, ou
confeccionar um plano operacional que exaure todas as possibilidades, mas, ainda
que informalmente ou mentalmente, tanto as ações da investigação como uma
intimação, a ordem das ouvidas de um caso ou uma prisão, quanto as ações da
inteligência, como uma vigilância, uma campana, ou a decisão de quais
documentos devem ser prioritariamente analisados, exigem um planejamento
maior ou menor, sempre na intenção de economia de meios, eficiência e segurança
dos policiais.
Mais especificamente quando da deflagração de uma grande operação, fica
a cargo da investigação apresentar ao planejamento os mandados judiciais de
busca e apreensão e de prisão ou outras medidas cautelares e, juntamente com a
inteligência policial, eventuais interrogatórios de alvos, enquanto que a inteligência
policial judiciária fica responsável por produzir os dossiês (prontuário de alvos) e
indicar eventuais apontadores (policiais que informarão a localização de imóveis de
mais difícil acesso).
6 QUESTÃO DA AUDIÊNCIA DE5 CUSTÓDIA
Ao afirmar acerca da desnecessidade de prisão cautelares judiciais no
âmbito das ORQs, podemos vislumbrar um problema na logística da apresentação
dos alvos presos em flagrantes na audiência de custódia.Por esse motivo, o ideal
seria a prisão cautelar que evitaria tal transtorno.
Inicialmente, cabe afirmar que a previsão da audiência de custódia –
ou, como alguns costumam denominar, audiência de apresentação – deu-se no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº
347[37] que determinou o caráter supralegal do Pacto São José da Costa Rica –
Convenção Americana sobre Direitos Humanas –e que toda pessoa presa deve ser
levadaà autoridade judiciaria em até 24 horas após a prisão. Observa-se que a
decisão na ADPF falava em preso, sem fazer a distinção de preso em flagrante,
preventivamente, temporariamente ou por força de decisão definitiva.
A Resolução nº 213 de 2015, em seu art. 13, determina a
apresentação de presos provisórios (preventiva, temporária ou definitiva) à
autoridade judiciaria local[38]. No mesmo sentido, a Resolução nº 04 do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, em seu art.1o, prescreve a necessidade de
apresentação de presos em flagrante ou cautelar ao juiz federal no âmbito de sua
competência.
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Entretanto, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre o
Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), observase apenas a apresentação do preso em flagrante.No mesmo sentido, o art. 1º do
Provimento nº 003/2016-CM da Corte Pernambucana disciplina as audiências de
custódias.
Cabe registrar que a norma estadual terá que ser revista, haja vista as últimas
decisões da Suprema Corte. O ministro Edson Fachin, nos autos do Habeas
Corpus(HC) nº 133.992/DF, definiu que a realização da Audiência de Custódia é
obrigatória. Ficou assentada a tese que a Audiência de Apresentação é Direito
Subjetivo do Réu e que a análise posterior pelo juiz natural das condições previstas
no art. 310 não traduz, por si, da superação flagrante irregularidade, na medida em
que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo[39].
Mais recentemente, em 07 de maio de 2019, nos autos do RCL
34360/RJ[40] de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, foi determinada a
Audiência de Custódia ao preso preventivamente por roubo em respeito à
resolução do CNJ e a decisão da ADPF citada.
Com isso, observa-se que a apresentação de presos cautelares é
questão de tempo na competência do Tribunal de Justiça Pernambucano. Deve-se
com isso que tal problema logística ser mais um ponto para o ser organizado no
Planejamento Operacional Avançado com reunião do diretor do fórum para tratar
desse problema. Cabe até mesmo verificar com o juiz natural a possibilidade
prevista na lei nº12.694 de 2012, art. 1º,§1o[41], de instauração do julgamento
colegiado observados os requisitos legais, já que, em regra geral, as ORQs
investigam ORCRIM, INCRIM[42], associações criminosas violentas e/ou voltada
para o tráfico.
Cabe o registro de que o Ministério Público de São Paulo (MPSP), ao
analisar, em seu boletim criminal comentado, a decisão do HC 485.255 oriundo do
Estado de Ceará, concluiu que o prazo máximo para apresentação do preso em
audiência de custódia deve ser no 48h de sua captura, pois a Autoridade Policial
tem prazo de 24 horas para lavratura do APFD e, de acordo com a Resolução nº 213
do CNJ, em seu artigo 1a, §1º, o prazo de 24h para apresentação do preso[43].
7 CONCLUSÃO
Entende-se que, em tempos de lei de abuso de autoridade e até de
certa hostilidade em relação ao trabalho da polícia, propor um novo entendimento
sobre qualquer tema que envolva liberdade pode parecer arriscado e desalentador.
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Como já demonstrado exaustivamente, os crimes investigados em
sede de Operações de Repressão Qualificada, quais sejam associação e organização
criminosa, são crimes permanentes, permitindo, desde que haja provas suficientes
de autoria e materialidade, a prisão em flagrante delito. Nesse sentido, vale
mencionar ainda a decisão em que o próprio STF ratifica esse entendimento.
No caso em análise, um senador da república com mandato vigente
foi preso em flagrante por integrar organização criminosa, bem como por
atrapalhar investigação envolvendo ORCRIM. Logo, a suprema corte apresentar
esse entendimento em decisão de sua 2ª turma reforça e legitima o possível
entendimento da autoridade policial nesse tipo de crime[44].
Ademais, toda essa análise será feita de forma técnica e jurídica pelo
Delegado de Polícia, operador do Direito e integrante de carreira jurídica de estado,
como já previsto em diplomas legais de várias unidades da Federação.
Evidentemente algum receio ainda
pode existir na aplicação da tese proposta,
5
entretanto, esse trabalho se presta a tirar os profissionais que operam o direito
dentro das polícias judiciárias da zona de conforto para que busquem a maneira
mais eficiente de conduzir as ações de interesse da segurança pública.
Nada impede que se procure o entendimento com outros integrantes
do sistema de persecução penal, não para se obter uma autorização, mas talvez um
assentimento que respalde os atos da polícia judiciária. Se tanto juízes como o
Ministério Público vêm acompanhando todo o desdobramento de uma ORQ,
estando cientes dos crimes que estão sendo praticados e da identificação dos
envolvidos, podem de antemão sinalizar positivamente, cabendo ao Delegado de
Polícia, chefe da investigação em curso em razão do princípio da oportunidade e
das condições de logística, definir qual o melhor momento para deflagrar a
operação.
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(Orientadora)
RESUMO: Em meio à crise econômica que se instaurou no Brasil, os consumidores
adquirentes de imóveis “na planta condicionados a pagamento parcelado, ficaram
inadimplentes ou pleitearam a resilição unilateral do contrato. Esse cenário,
contribuiu para a enxurrada de ações no Poder Judiciário, no qual a jurisprudência
deparou-se com a ausência de legislação aplicável a essas questões. Nesse
contexto, o presente trabalho tem por finalidade analisar as mudanças realizadas
pela Nova Lei de Distrato – Lei nº 13.786/ 2018, bem como seus possíveis efeitos
socioeconômicos nas relações obrigacionais entre as partes, com foco na
desistência do contrato pelo consumidor adquirente e suas consequências. Tratase de uma pesquisa qualitativa 5com método dedutivo pautada na legislação, nas
obras doutrinárias de juristas renomados e artigos científicos. Os resultados
encontrados demonstraram que não são as garantias de proteção à vulnerabilidade
do consumidor o principal foco abordado pela Nova Lei de Distrato, tendo em vista
que as normas são mais benéficas para o mercado imobiliário.
PALAVRA CHAVE: Crise Econômica; Lei nº 13.786/2018; Regulamentação do
Distrato Imobiliário; Vulnerabilidade do Consumidor.
ABSTRACT: In the midst of the economic crisis that broke out in Brazil, consumers
acquiring real estate “in the plant conditioned to installment payments, were in
default or pleaded for unilateral termination of the contract. This scenario
contributed to the flood of lawsuits in the judiciary, in which case law faced the
absence of legislation applicable to these issues. In this context, this paper aims to
analyze the changes made by the New Distraction Law - Law No. 13.786 / 2018, as
well as their possible socioeconomic effects on the obligatory relations between the
parties, focusing on the withdrawal of the contract by the acquiring consumer and
its consequences. . It is a qualitative research with deductive method based on the
legislation, the doctrinal works of renowned jurists and scientific articles. The results
showed that guarantees of consumer vulnerability protection are not the main focus
addressed by the New Cancellation Law, given that the rules are more beneficial for
the real estate market.BO
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A Problemática dos Distratos Imobiliários. 3.
Considerações sobre a Nova Lei do Distrato – Lei nº 13.786/2018. 4. Impactos no
Mercado Imobiliário com a vigência da Lei nº 13.786/2018. 5. A Nova Lei de Distrato
– Lei nº 13.786/2018 versus o Código de Defesa do Consumidor – CDC. 6.
Conclusão. 7. Referências.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, até o ano de 1964, as relações imobiliárias eram estabelecidas
sem total regulamentação, de modo que o adquirente não possuía qualquer
respaldo ou garantia na relação de compra e venda. Diante dessa situação, a Lei nº
4.591/1964, foi promulgada com o objetivo de regulamentar a incorporação
imobiliária.
A incorporação imobiliária, refere-se ao ato jurídico em que o proprietário
de um terreno aliena unidades, com a promessa futura de constituição de um
condomínio, que será formalizado após o término das obras, operação essa
conhecida popularmente como “venda na planta”.
Noutro ponto, a Lei nº 6.766/76 – Lei de Loteamentos, determina que o
loteamento é o parcelamento de solo para criação de lotes servidos de
infraestrutura e com acesso a novas vias de circulação, sendo que essa modalidade
também pode ser considerada uma “venda na planta”.
Como é sabido, uma das características marcantes do ramo do direito são
as mudanças sociais, é por meio dos movimentos e necessidade de regulamentação
de determinadas relações obrigacionais, que ocasionam um novo cenário
legislativo.
Com efeito, a promulgação da Lei de Distrato – Lei nº 13.786/2018, não foi
diferente. Ressalta-se, em especial, o momento de crise econômica em 2014, no
qual diversos adquirentes de imóveis “na planta” com pagamento parcelado, se
viram inadimplentes ou pediram a extinção com contrato unilateralmente.
Com a enxurrada de ações judiciais discutindo os direitos do consumidor e
as cláusulas abusivas para distratos imobiliários o Poder Judiciário enfrentou uma
situação sem previsão legal, o que ocasionou uma interpretação de direitos baseada
em princípios e cláusulas abertas. Assim, quando o ano de 2018 estava para se
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extinguir, nasceu a Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018 (Lei do Distrato), com
a finalidade de servir como um marco legal, para os contratos de alienação de
imóveis “na planta” (incorporação) e em loteamento, celebrados no ano de 2019.
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Em síntese, a Nova Lei de Distrato acrescenta novos artigos à Lei de
Incorporação Imobiliária – Lei nº 4.591/64, bem como à Lei de Loteamentos – Lei
nº 6.766/76, com o nítido objetivo de estabelecer regras para o inadimplemento
desses contratos, em total atenção à demanda repetitiva de processos sobre essa
questão.
Neste contexto, com a vigência dessas modificações, o presente trabalho
tem como proposta demonstrar os efeitos socioeconômicos nas relações
obrigacionais entre as partes, com foco na desistência do contrato pelo consumidor
adquirente e suas consequências. De mais a mais, é imprescindível analisar, no
presente artigo, uma das relações mais conflituosas e de mais difícil
compatibilização, que seria a relação de consumo e o mercado imobiliário.
Na tentativa de equalizar esse conflito, é criada a Lei nº 13.736/2018, que
traz muitos elementos para as teorias de estudiosos do Direito. A pesquisa
responderá, se referida norma cumpriu
a sua expectativa trazendo eixos de reflexão
5
distribuídos em três capítulos que tratarão respectivamente da problemática, das
considerações legais do texto e da expectativa. Ao fim, a autora contribui com o
fechamento das ideias na consideração final.
2. A PROBLEMÁTICA DOS DISTRATOS IMOBILIÁRIOS
Entre os anos de 2008 e 2011, além dos problemas com atraso nas obras,
os adquirentes de imóveis “na planta” também enfrentaram dificuldade na
autorização dos financiamentos bancários, em razão da desaceleração da economia
e o aumento da inflação.
Desse período em diante, os bancos ficaram mais rigorosos e seletivos na
aprovação dos créditos imobiliários, justamente no momento em que as unidades
lançadas nos anos de “boom” do mercado imobiliário seriam entregues.
Nesse contexto nacional, as empresas na construção civil registraram um
aumento exorbitante de contratos cancelados, o que ocasionou aumento dos
conflitos em razão dos distratos na via administrativa e judicial.
Em dados da Revista Exame escrito por ALMEIDA (2014), foi observado que,
nesse período, o valor total dos distratos foram mais que o dobro em comparação
com três anos antes:
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É o caso da Gafisa. Desde o primeiro trimestre de 2012 até o
segundo trimestre deste ano, o valor de contratos cancelados
na construtora passou de 51 milhões de reais para 119,9
milhões de reais, um aumento de 135%. (...). Na MRV, o valor
do distrato aumentou 77,21% entre o primeiro trimestre do
ano passado e o segundo semestre deste ano, passando de
232,6 milhões de reais para 412,2 milhões de reais. Na
Brookfield, o valor dos contratos cancelados passou de R$ 167
milhões no quarto trimestre de 2011 para R$ 256,4 milhões
no segundo trimestre deste ano, um aumento de 53,53%. A
Rossi registrou aumento de 53,15% dos contratos cancelados
entre o primeiro trimestre de 2012 e o segundo trimestre
deste ano. O valor passou de R$ 171 milhões para R$ 261,9
milhões no período. O valor dos contratos cancelados na PDG
passou de R$ 233 milhões para R$ 275 milhões entre o quarto
trimestre de 2012 e o segundo trimestre deste ano, aumento
de 18%.
Para as incorporadoras, projetos de lançamentos “na planta” com alto nível
de distrato, podem influenciar na redução dos resultados almejados com a sua
criação, o que gera um elevado índice de imóveis disponíveis, alterando, portanto,
a dinâmica do mercado imobiliário.
Importante destacar também que, além de exigir um novo esforço para a
venda da unidade, a extinção unilateral do contrato pelo adquirente, causa o
desequilíbrio no fluxo de caixa, de modo que quanto mais perto da entrega das
chaves, maior é o prejuízo para as incorporadoras, uma vez que os valores já pagos
deverão ser devolvidos aos clientes desistentes (BARZI, 2015, p. 45).
Segundo Barzi (2015, p. 45), para as incorporadoras os custos operacionais
e financeiros dos distratos, são:
Custos operacionais e financeiros dos distratos: · Demanda
de tempo – diversas áreas da empresa (comercial, contas a
receber, contas a pagar e jurídico) deverão se voltar
novamente
para
um
imóvel
que
já
foi
comercializado. · Custos administrativos – participação em
reuniões, emissão de planilhas de saldo devedor para o cliente
que deseja o distrato e emissão de cheque de
devolução. · Custos jurídicos – gerar revisões da minuta de
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distrato, honorários de advogado e custo do processo judicial,
quando for o caso. · Custos de marketing – divulgar
novamente a disponibilidade do imóvel e perda do apelo do
momento de lançamento. · Intermediação imobiliária –
deverão ser pagas novamente as comissões das
vendas. · Impacto no caixa – interrupção da série de
pagamentos, diminuindo recebíveis sem diminuir os gastos.
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Assim, considerando a crise econômica no país, em especial no ano de 2014
e diante da ausência de legislação específica, a jurisprudência passou a analisar os
direitos discutidos nas demandas, com base em princípios e cláusulas abertas, o
que gera diversas teses sobre o tema.
Os Tribunais passaram a solucionar o conflito gerado nessa relação, com
base nas regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, em que,
apesar dos contratos estarem sujeitos ao princípio do Pacta Sunt Servanda[2] e de
leis específicas que tratem sobre a incorporação imobiliária e loteamento
(respectivamente, Lei nº 4.591/64 e Lei nº 6.766/76), prevaleceu o entendimento de
que há desiquilíbrio entre as partes na celebração desses instrumentos.
5

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu que os contratos
imobiliários estariam sujeitos as normas do Código de Defesa do Consumidor –
CDC:
Direito civil e do consumidor. Abusividade de cláusula de
distrato. É abusiva a cláusula de distrato - fixada no contexto
de compra e venda imobiliária mediante pagamento em
prestações - que estabeleça a possibilidade de a construtora
vendedora promover a retenção integral ou a devolução
ínfima do valor das parcelas adimplidas pelo consumidor
distratante. Isso porque os arts. 53 e 51, IV, do CDC coíbem
cláusula de decaimento que determine a retenção de valor
integral ou substancial das prestações pagas, por
consubstanciar vantagem exagerada do incorporador. Nesse
contexto, o art. 53 dispõe que, nos 'contratos de compra e
venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em
prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que
estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício
do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a
resolução do contrato e a retomada do produto alienado'. O
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inciso IV do art. 51, por sua vez, estabelece que são nulas de
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade... (STJ, Resp nº
1.132.943-PE, Rel. Luis Felipe Salomão, DJ27/08/2013)
Também prevaleceu o entendimento de que esse tipo de contrato de
compra e venda seria de adesão, visto que as cláusulas foram estabelecidas pelas
construtoras, sem a possibilidade de discussão e alteração por parte dos
consumidores, hipótese essa que traduzida pelo art. 54, do CDC.
Por essa razão, o Colendo STJ sedimentou o entendimento para determinar
a devolução de parte dos valores atualizados já pagos pelo adquirente, preservando
também quantia que ressarciria os custos operacionais das incorporadoras:
Recurso Especial. Compromisso de compra e venda. Imóvel
em construção. Rescisão contratual. Transação. Devolução das
parcelas pagas pela promitente vendedora. Correção
monetária. Compensação. É inaceitável transação que
contrarie os princípios básicos do direito e as disposições
legais vigentes. Não se admite como válido o distrato de
promessa de compra e venda segundo o qual o promissário
comprador recebe a devolução das parcelas pagas sem
correção monetária. A correção monetária é um mero fator de
atualização do valor aquisitivo da moeda. Não confere um
plus ao valor da dívida, razão pela qual, não pode fazer às
vezes da multa compensatória, não estipulada . Recurso
especial não conhecido" (STJ, REsp 331.346/MG
2001/0081689-7, Rel. Nancy Andrighi, DJ 15/10/200, 3ª
Turma, DJe 19/11/2001)
Nosso egrégio Superior Tribunal de Justiça – SJT também passou a decidir
que as incorporadoras poderiam reter entre 10% a 25% do montante já pago pelo
adquirente:
Processo civil. Agravo regimental. Agravo no recurso especial.
Promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplência.
Rescisão contratual. Devolução das parcelas pagas.
Cabimento. Retenção de 25% em benefício do vendedor.
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Súmula 83 do STJ. Agravo não provido. 1. O entendimento
firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser
possível a resilição do compromisso de compra e venda, por
parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar
economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2.
Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o
direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua
totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a
título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
AgREsp 730520/DF 2015/0144281-9, Rel. Luis Felipe Salomão,
DJ 25/08/2015, 4ª Turma, DJe 28/08/2015)
Importante destacar também que, o Tribunal Superior, determinou que a
devolução dos valores ao consumidor, não poderiam ser pagos em parcelas e não
poderiam ser ressarcidas após a finalização da obra:
Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do
CPC. Direito do consumidor. Contrato de compra de imóvel.
Desfazimento.
Devolução de parte do valor pago. Momento.
5
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos
ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula
contratual que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou de forma parcelada, na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso
de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp
1.300.418/SC 2012/0000392-9, Rel. Luis Felipe Salomão, DJ
13/11/2013)
Considerando esse contexto, em 2015, o colendo Superior Tribunal de
Justiça – STJ estabeleceu, em síntese, as obrigações do consumidor adquirente e
das empresas de construção civil, por meio da edição da Súmula nº 543[3].
Em sede de recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça –
STJ, considerou válida a transferência do pagamento da comissão de corretagem
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para o consumidor, desde que haja previsão expressa em cláusula contratual, em
atenção ao art. 30, do CDC:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitentecomprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem... (STJ, REsp 1.599.511/SP 2016/0129715-8, Rel.
Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 06/09/2016)
Em síntese, pode-se verificar que o Superior Tribunal de Justiça: (i) afastou
a cláusulas de irretatabilidade e irrevogabilidade contidas nesses contratos; (ii)
buscou o equilibrar a relação contratual entre as partes, analisando cada situação
retratada; (iii) sedimentou o entendimento de aplicação das noras de proteção ao
consumidor nos contratos imobiliários; (iv) fixou a retenção das incorporadoras
entre 10% a 25% das parcelas pagas pelos adquirentes; (v) determinou que a
restituição não poderia ser parcelada e paga após a finalização das obras, bem
como fosse corrigida monetariamente; e (vi) declarou ser legítima a transferência
da comissão de corretagem para o consumidor.
Por outro lado, ainda que houvesse a tutela jurisdicional do Poder
Judiciário, era imprescindível a criação de lei especifica para amparar os distratos
imobiliários, haja vista a quantidade de demandas sobre essa questão e demora na
tramitação desses processos.
Em consequência lógica desse cenário, foi promulgada a Lei nº 13.786, de
27 de dezembro de 2018, para alterar a Lei nº 4.591/1964 e a Lei nº 6.766/1979, a
fim de estabelecer o distrato em contratos imobiliários por inadimplência do
consumidor, como será tratado no próximo tópico do presente artigo.
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA LEI DO DISTRATO – LEI Nº 13.786/2018
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Na última década, os conflitos evolvendo os consumidores e as empresas
de construção civil em especial, tem elevado o número de distratos, gerando
desequilíbrio e instabilidade no mercado imobiliário.
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Cumpre esclarecer que o distrato imobiliário corresponde à extinção do
contrato de aquisição de um imóvel, seja de forma unilateral ou bilateral, antes da
quitação total do bem adquirido. Essa situação, de descumprimento das obrigações
celebradas, está prevista nas cláusulas do próprio contrato, entretanto, não existia
legislação que disciplinasse as condições gerais do distrato.
Ou seja, não havia legislação especifica para estabelecer o valor a ser
devolvido, multas, retenção, devolução do imóvel, o que gerava discordância sobre
os direitos e obrigações entre as partes, após a extinção do contrato. Logo, diante
da ausência de parâmetros legais para resolver a questão, o atraso para resolução
desse conflito, prejudicava tanto as incorporadoras quanto os consumidores
adquirentes.
Assim, após anos de tramitação, discussão e negociação no Congresso
Nacional, é aprovada a Lei nº 13.786/2018, com o intuito de acrescentar novos
dispositivos à Lei nº 4.591/64 5– incorporação imobiliária e a Lei nº 6.766/76 –
parcelamento do solo, para regulamentar os casos de inadimplemento desses
contratos.
As diferenças entre as negociações praticadas nas duas normas modificadas
pela Nova Lei de Distrato, é bem esclarecida por Da Silva (2019, p. 03/04 e 05):
A incorporação imobiliária consiste na atividade exercida com
o intuito de promover e realizar a construção de edificações
ou conjunto destas compostas de unidades autônomas, para
alienação total ou parcial. (...). Considera-se incorporador,
conforme o art. 29 da Lei 4.591/64 (LGL\1964\12), a pessoa
física ou jurídica, comerciante ou não, que efetive a venda de
frações ideais de terreno referentes a unidades autônomas,
em edificações a serem construídas, ou já iniciadas, sob
regime condominial. Será também aquele que meramente
aceite propostas para a realização de tais transações,
coordenando e levando a termo a incorporação e
responsabilizando-se pela entrega, a certo prazo, preço e
determinadas condições, das obras concluídas. (...) O
parcelamento do solo urbano consiste na subdivisão de gleba
em lotes destinados à edificação e poderá ser concretizado
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mediante loteamento ou desmembramento, nos moldes
preconizados pela Lei 6.766/79 (LGL\1979\27), atendendo-se
aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou
diploma normativo municipal para a zona em que se situe. Na
instituição do loteamento, ocorre a abertura de novas vias de
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação
ou
ampliação
dos
existentes.
No
desmembramento, aproveita-se o sistema viário existente,
desde que não implique a implementação de outros acessos
e equipamentos utilizáveis pela população, nem o aumento
ou transformação dos já constantes.
As inovações implementadas pela Lei nº 13.786/2018, tratam do direito do
adquirente à informação sobre aspectos essenciais da contratação; da admissão da
comissão de corretagem e da cláusula de tolerância; o direito de arrependimento;
o distrato e a retenção de valores pagos.
Em análise aos principais pontos da Nova Lei de Distrato, podemos ressaltar:
·

Direito de arrependimento, o adquirente poderá desistir do
contrato imotivadamente, no prazo de 7 dias (art. 67-A, §10 e §11,
da Lei nº 4.591/64);

·

Direito de informação, os contratos deverão conter quadroresumo com as principais informações da negociação celebrada (art.
35-A, da Lei nº 4.591/64 e art. 26-A, da Lei nº 6.766/76;

·

Previsão de multa de 50% sobre o valor já efetivamente pago,
caso o consumidor desista da aquisição do imóvel “na planta”, desde
que o bem esteja no regime de afetação – leia-se: patrimônio
separado da incorporadora (art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.59/64);

·

Previsão de multa de 25% sobre o valor efetivamente pago, nos
casos em que o consumidor desista da aquisição do imóvel “na
planta” quando o imóvel fizer parte do patrimônio da incorporadora,
ou seja, ausência do regime de afetação (art. 67-A, II, da Lei nº
4.59/64);

·

Autorização da retenção comissão de corretagem, dos
impostos, das taxas de condomínio e do aluguem, quando a
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·

Previsão expressa do prazo de 180 dias para atraso da obra, cujo
prazo pode ser prorrogado por mais 180 dias, desde que seja em
comum acordo;

·

Previsão de pagamento de multa e concessão do direito de
rescisão com ressarcimento total para o consumidor adquirente ou
indenização de 1% por mês atrasado, caso o atraso na obra
ultrapasse o tempo legal permitido (art. 43-A, §2º, da Lei nº
4.591/64);

·

Autorização legal para transferência do contrato para outro
adquirente, o que isenta ambas as partes de qualquer ônus previsto
em lei (art. 67, §9º, da Lei nº 4.591/64).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

desistência por parte do consumidor, acontecer após a entrega do
imóvel (art. 67-A, da Lei nº 4.59/64 e art. 32-A, da Lei nº 6.766/76);

O alcance da Nova Lei de Distrato, será para os contratos de aquisição de
imóvel “na planta”, seja em regime de incorporação ou em regime de loteamento,
após a sua vigência. Logo, referida norma não regulamentaria os contratos de
5
compra e venda de imóveis já construídos por particulares.
Além disso, caso um consumidor incorra em inadimplência de um contrato
anterior a vigência da Lei nº 13.786/2018, deverá ser aplicada a legislação anterior,
sob pena de afrontar o princípio constitucional de irretroatividade da nova lei.
Ressalta-se, no entanto, que há possibilidade de que as jurisprudências
desses casos anteriores, por manobra hábil, terem o mesmo resultado que previsão
na Nova Lei de Distrato, especialmente nos processos em que a questão tiver sido
tratada com base na volatilidade de princípios e cláusulas abertas.
4. IMPACTOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO COM A VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.786/2018
Em meio à crise imobiliária, as incorporadoras passaram a oferecer
alternativas ao consumidor, com o nítido intuito de evitar a resolução dos contratos,
tais como: (i) descontos; (ii) outro imóvel com custo menor; (iii) financiamento
direto; (iv) diminuição da taxa de juros e (v) aumento do parcelamento com a
redução da prestação.
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Mesmo com a preocupação das incorporadoras em encontrar alternativas
para evitar o distrato dos contratos, isso não impediu o alto nível de inadimplência
nas obrigações imobiliárias no Brasil.
Assim, do ponto de vista das incorporadoras, os distratos imobiliários foram
um dos grandes problemas, até 2018, visto que não existia legislação específica e,
muito menos, uma jurisprudência pacífica sobre os problemas enfrentados nesse
setor, mormente porque, na maioria das vezes, as demandas ficavam estagnadas
na justiça e, quando julgados, em cada caso tinha uma decisão ou posicionamento
diferente.
Nesse contexto, a Nova Lei de Distratos, para as empresas de construção
civil, trouxe diversos benefícios, o simples fato de não estar sujeitos as decisões
divergentes dos Nossos Tribunais ou a possibilidade de cumulação da cláusula
penal, prevista no contrato, com a reparação pelas perdas e danos, pelo atraso na
entrega do imóvel adquirido (frisa-se, que essa questão será tratada no próximo
tópico), trazia instabilidade e prejuízos ao mercado imobiliário.
Dentre os benefícios trazidos pela Lei nº 13.786/2018 ao mercado
imobiliário, destaca-se o percentual de 25% a 50% de retenção dos valores pagos
pelo adquirente.
O art. 67-A, II, da Lei nº 4.59/64, determina que, nos distratos realizados por
culpa do adquirente, a incorporadora poderá reter o percentual de 25% sobre o
valor efetivamente pago, quando o imóvel fizer parte do patrimônio do vendedor,
ou seja, ausência do regime de afetação.
Nos casos em que, por desistência do consumidor, o imóvel esteja em
regime de afetação – patrimônio separado da incorporadora – as construtoras
puderam reter o percentual de 50% sobre o valor total efetivamente pago, nos
termos do art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.59/64.
Afora isso, o art. 32-A e art. 67-A, preveem a possibilidade de retenção da
comissão de corretagem, dos impostos, das taxas de condomínio e do aluguel, nos
casos em que o consumidor extinguir o contrato imobiliário, após a entrega do
imóvel. E, além disso, o art. 43-A, autoriza o atraso na obra em 180 dias corridos,
além da data estipulada em contrato, o que não enseja resolução do contrato, nem
pagamento de qualquer penalidade pelo vendedor/incorporador.
Não se pode olvidar, que outro ponto de importante mudança do ponto
de vista das incorporadoras, é a não cumulação, em hipótese alguma, da
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indenização total dos valores pagos pelo consumidor, no caso de resolução por
culpa da construtora e a indenização de 1% por mês atrasado, caso o atraso na obra
ultrapasse o tempo legal permitido (art. 43-A, §3º).
A Nova Lei de Distrato, estabelece que, após o prazo de tolerância de 180
dias da entrega do imóvel, deverá ser aplicada sanções distintas – jamais a sua
cumulação –, dependendo da escolha do consumidor[4].
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Outra inovação é o fato de que o montante remanescente a ser pago ao
consumidor, deve ser atualizado por índice de correção monetária escolhido pelas
construtoras (art. 67-A, § 8º), além disso, não é mais necessário a devolução
imediata da quantia, havendo previsão legal do prazo de até 60 dias, para
pagamento dos valores a serem restituídos (art. 43-A, da Lei nº 4.591/1964).
Sem mencionar que, na hipótese de rescisão por inadimplemento do
adquirente, o loteador poderá alienar o imóvel, por meio de leilão judicial ou
extrajudicial (Lei nº 9.514/97), no prazo de 60 dias após a constituição em mora (art.
34, §2º, da Lei nº 6.766/1979).
Diante do exposto, as empresas de construção civil louvam o intuito
5
pacificador da nova lei, ao trazer previsibilidade e estabilidade sobre questões tão
exaustivamente discutidas no Poder Judiciário, de modo que, a vigência dessa
norma, possibilita que os riscos contratuais estejam discriminados previamente em
seus planos de negócio, o que garante a viabilidade financeira em todo o
empreendimento.
5. A NOVA LEI DE DISTRATO – LEI Nº 13.786/2018 VERSUS O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC
Enquanto os distratos para as incorporadoras representa “altos prejuízos”
para os projetos adotados, para aquele que adquire o imóvel – como produto final
– a resolução do contrato simboliza abandonar o sonho da casa própria. Nessa
última hipótese, via de regra, o comprador só resolve pela opção do distrato,
porque realmente não teria condições para arcar com os encargos remanescentes.
Considerando as pessoas dessa relação, existiam questionamentos se os
contratos imobiliários estariam sujeitos as normas de proteção ao consumidor,
mesmo que fossem estabelecidos por leis especificas (como já mencionado Lei nº
4.591/64 e Lei nº 6.766/76).
Em análise sobre essa questão, é sabido que o art. 2º e 3º, do CDC,
estabelecem, respectivamente, a figura do consumidor e fornecedor. Assim, pela
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leitura do art. 2º, do CDC, o consumidor seria toda pessoa física, que adquire ou
utiliza o produto como destinatário final. Enquanto que o art. 3º, do CDC, estabelece
que o fornecedor seria toda pessoa física ou jurídica, que desenvolva atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Por óbvio, a jurisprudência pátria e os doutrinadores, consolidaram o
entendimento de que o comprador é considerado consumidor e as empresas
construtoras enquadram-se na figura do fornecedor, em que entre essas pessoas é
celebrado um contrato de adesão. Logo, por corolário lógico, trata-se de uma
relação de consumo, pela qual está diretamente sujeita as normas e princípios
previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, para os estudiosos otimistas desse assunto, a Lei nº
13.786/2018 não será aplicada para os contratos em que o adquirente não seja
consumidor (tais como fundos de investimento imobiliário), haja vista que, além dos
debates no Congresso Nacional, a Lei de Distrato faz referência esparsa à legislação
consumerista – exemplo: art. 35-A, da Lei nº 4.591/64.
As regras previstas na Nova Lei de Distratos, portanto, devem ser aplicadas
em harmonia com os preceitos de proteção contidas no Código de Defesa do
Consumidor – CDC, com a finalidade de limitar as práticas abusivas nas negociações
imobiliárias, que tornem o consumidor vulnerável.
Para esses estudiosos, a Lei nº 13.786/2018 trouxe vantagens para os
consumidores, tais como: (i) o direito de arrependimento, fixado no prazo de 7
(sete) dias, por meio de carta registrada, nos casos em que os contratos foram
celebrados nos estandes de venda e fora da sede das construtoras, com a devolução
de todos os valores antecipadamente pagos, inclusive, a comissão de corretagem
(art. 67-A, §10º e §11º); (ii) prevê o direito à informação, devendo conter nos
contratos imobiliários o quadro resumo com todas as especificações do
instrumento assinado pelo consumidor, frisa-se: preço total a ser pago, parcelas
previstas, forma de quitação, juros aplicáveis, correção monetária, dados sobre o
imóvel, seu registro/matrícula no cartório de imóveis, os ônus que recaem sobre o
bem, esclarecimentos sobre a comissão de corretagem, direito de arrependimento,
os efeitos legais sobre o atraso da entrega, valores a serem retidos no caso de
resolução por parte do adquirente (art. 35-A); e (iii) assegurou ao consumidor a não
aplicação da cláusula penal dos distratos, quando o adquirente sub-roga seus
direitos e obrigações para outro comprador, com expressa concordância da
construtoras (art. 67-A, §9º).
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Por outro lado, os pessimistas entendem que a Nova Lei de Distratos não
atendeu, corretamente, os interesses e proteção a parte vulnerável dessa relação –
qual seja o Consumidor – em suas considerações o legislador buscou resguardar
muito mais o mercado imobiliário, trazendo, até mesmo, situações altamente
prejudiciais ao adquirente, em total afronta às regras previstas na legislação
consumerista.
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A Lei nº 13.786/2018, infelizmente, não adotou os posicionamentos
jurisprudenciais favoráveis ao consumidor, em especial destacamos o Informativo
Jurisprudencial nº 602, do STJ - envolvendo a afetação do Tema nº 970 e a
suspensão em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas – consagrou a
possibilidade de cumulação da cláusula penal, prevista no contrato, com a
reparação pela perdas e danos, pelo atraso na entrega do imóvel adquirido.
Em entendimento, do Nosso Superior Tribunal, as sanções teriam naturezas
distintas, visto que a cláusula penal teria caráter moratório, enquanto que a
indenização por perdas e danos pela não fruição do imóvel, teria cunho
compensatório, o que justificaria a possibilidade de sua cumulação, entretanto,
referido posicionamento não foi abarcado pela Nova Lei de Distratos.
5

Ressalta-se que a Lei nº 13.786/2018, permite a cláusula de tolerância no
atraso da obra ou entrega do imóvel, estabelecendo o prazo de 180 dias, contados
a partir da data estipulada em contrato (art. 43-A). Após o prazo de 180 dias, terá o
consumidor a escolha de permanecer com o contrato ou realizar o distrato, cujo
valor não será devolvido de imediato.
Importante esclarecer que a Lei nº 13.786/2018 também não adotou
posicionamento enunciado pela Súmula nº 543, do STJ, visto que estabelece prazos
prejudiciais ao consumidor para restituição dos valores pagos, absolutamente
contrário ao entendimento sumular de devolução imediata das parcelas satisfeitas
pelo adquirente.
No caso de desistência do contrato, as incorporadoras, pelo art. 43-A, §1º,
da Lei de Distratos, terão o prazo de até 60 (sessenta) dias para restituir o saldo
devido ao adquirente, cuja quantia será corrigida pelo índice monetário escolhido
pelo promitente vendedor, colocando o consumidor, à primeira vista, em uma
situação desfavorável e a mercê das empresas construtoras.
Caso seja escolhido manter o contrato e o prazo da entrega entender-se
por prazo superior a 180 dias, as empresas de construção civil deverão indenizar no
percentual de 1% no valor das parcelas efetivamente pagas pelos adquirentes, para
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cada mês de atraso – pro rata die –, corrigidos monetariamente pelo índice previsto
instrumento (art. 43-A, §2º).
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E como já mencionado, em total discordância com as jurisprudências
pátrias, o §3º, do referido art. 43-A, dispõe que, em hipótese alguma, a indenização
de 1% (§2º) poderá ser cumulada com a multa de restituição total das parcelas, pela
inexecução total da obrigação (§1º).
Segundo Da Silva (2019, p. 11/12) as mudanças trazidas pela nova lei
evidenciam um desrespeito aos deveres de lealdade e de cooperação submetidos
às expectativas gerada pelos consumidores, mormente porque:
Fixar o valor de montante indenizatório, limitando-o ao
irrisório percentual de 1% do quanto entregue ao fornecedor,
com base em cada mês de demora, é algo que afronta a
proteção do consumidor assegurada pela Lei 8.078/90
(LGL\1990\40) no que tange ao seu direito básico de
reparação integral dos danos materiais e morais sofridos, não
somente no plano individual, mas também no âmbito
coletivo. Algo mais prejudicial foi legalmente concebido: o
índice de correção monetária deve ser o escolhido pela
empresa e encartado no instrumento de adesão, ou seja,
vilipendia-se um dos fundamentos basilares da proteção
consumerista,
reduzindo
o
valor
ressarcitório,
desconsiderando a realidade vivenciada por cada ser humano
diante da mora para ter o acesso ao imóvel e dar-se ao autor
do contrato o poder de escolher a atualização que melhor lhe
aprouver. E o que é ainda mais absurdo: a inadmissibilidade
da junção da indenização com a sanção sobre a inexecução
total da obrigação. Decerto que dúvidas não pairam sobre a
intenção do legislador de coibir os adquirentes de imóveis de
buscarem a efetiva proteção dos seus interesses e direitos.
Em considerações sobre as expectativas criadas, frisa-se a conclusão de que
a norma em análise perdeu a oportunidade de proporcionar a cumulação de
referidas multas, em nítida desconsideração ao fato de que, nos casos de extinção
por culpa das construtoras, os adquirentes, em geral, precisam pagar aluguéis e
sofrem prejuízos tanto na esfera material quando moral, visto que acreditavam que
o contrato seria fielmente cumprido, o que deixa os consumidores totalmente
vulneráveis nessa situação.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento da Lei nº 13.786/2018, houve novas regras acrescidas a Lei
nº 4.591/64, referente à incorporação imobiliária e na Lei nº 6.766/76,
correspondente ao parcelamento do solo.
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As mudanças trazidas pela Nova Lei de Distrato, tem como objetivo
estabelecer regras para o inadimplemento dos contratos imobiliários. Dentre essas
inovações, destaca-se o direito à informação sobre aspectos essenciais da
contratação; admissão da comissão de corretagem e a cláusula de tolerância; o
prazo para o direito de arrependimento; o distrato e a retenção de valores pagos.
Sobre a implementação das modificações trazidas pela Lei nº 13.786/2018,
existem opiniões divergentes sobre a sua efetividade e consequências, devendo ser
levando em consideração de qual lado a aplicação da lei atinge – leia-se:
consumidor ou mercado imobiliário.
Quanto à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), a
nova legislação traz mais equilíbrio ao setor imobiliário no ano de 2019, visto que
para essa classe a desistência da compra do bem pelos clientes, trazia inúmeros
5
prejuízos às empresas de construção civil, conforme pôde ser verificado na análise
de diversos autores.
Com efeito, as alterações legislativas foram recebidas positivamente pelo
mercado imobiliário, aduzindo que o conjunto normativo proporciona mais
segurança jurídica, previsibilidade e confiança para investir.
Em contrapartida, para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), a proposta normativa aprovada representa “grandes prejuízos” para os
consumidores brasileiros, sob o fundamento de que a desistência dos contratos foi
por culpa, exclusiva, das construtoras que, por especulação imobiliária, má gestão
das obras e outras falham, atrasam a entrega dos imóveis, bem como descumpriram
contratos e ofertas e, pior ainda, alteram condições de pagamento (apud DA
SILVA/2019).
Diante dessa culpa gerada pelas empresas de construção civil, os
defensores dos consumidores, à exemplo do Procon, entendem que a legislação
não poderia se pautar nas pífias alegações das construtoras de que o prejuízo por
elas suportados, se deve à desistência em massa por parte dos clientes antes da
entrega da chave dos imóveis.
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O problema da presente investigação científica consiste em verificar se a
Lei dos Distratos Imobiliários tem reflexos na relação de consumo, e diante da
análise prevalece o entendimento de que a Lei nº 13.786/2018 é desproporcional,
e, não há dúvidas que as alterações trazidas pela norma em discussão, são mais
vantajosas aos vendedores dos imóveis, de modo que é possível vislumbrar
escassas modificações que trarão resultados positivos aos consumidoresadquirentes.
É evidente o prejuízo que os adquirentes irão sofrer no caso de resolução
do contrato por sua culpa, visto que será restituído, dependendo do caso, cerca de
75% a 50% do valor efetivamente pago.
Além disso, a norma retirou benefícios conquistados pelos consumidores,
em entendimento jurisprudencial, visto que, nos casos de distrato por culpa das
construtoras, os valores não serão restituídos de imediato e, ainda, extirpou a
possibilidade de cumulação da cláusula penal, prevista no contrato, com a
reparação pelas perdas e danos, pelo atraso na entrega do imóvel adquirido.
Não se pode negar, portanto, que o legislador escolheu a proteção do
investidor às custas da proteção social do consumidor-adquirente vulnerável, em
total contramão aos princípios consumeristas, da boa-fé e da função social do
contrato.
Espera-se que os órgãos de proteção e defesa do consumidor sejam
capazes de, por meio da união, resguardar os direitos dos consumidores, diante das
práticas prejudiciais autorizadas pela Nova Lei de Distratos.
Por fim, podemos arriscar o fato de que, as situações ditas como prejudiciais
ao consumidor, ainda serão temas de debate e luta perante nosso Poder Judiciário,
pelo que se tem como última esperança, que as decisões de Nossos Tribunais – em
especial os Tribunais Superiores –, possam harmonizar e equilibrar efetivamente a
aplicação da Lei nº 13.786/2018 em conjunto com o Código de Defesa do
Consumidor – CDC.
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RESUMO: O presente estudo visa analisar a divergência jurisprudencial instaurada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação subsidiária do
sistema recursal do Código de Processo Civil no procedimento de apuração de ato
infracional, especialmente no tocante a técnica de ampliação do colegiado prevista
no artigo 942 do Código de Processo Civil.
PALAVRAS-CHAVE: ato infracional, técnica de julgamento, proteção integral,
absoluta prioridade.
1. INTRODUÇÃO
Por expressa disposição legal o procedimento recursal do novel Código de
Processo Civil é aplicável aos procedimentos instaurados e em trâmite perante o
Juízo da Infância e Juventude, inclusive naqueles em que se apura a prática de atos
infracionais perpetrados por crianças ou adolescentes.
Entretanto, em maio de 2018 se instaurou divergência doutrinária acerca da
aplicação da inédita técnica de ampliação do julgamento prevista no artigo 942 do
Código de Processo Civil quando o julgamento do recurso não for unânime. As
Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca da aplicação obrigatória
da regra insculpida no Diploma Processual ou da imposição da técnica conforme o
julgamento do recurso for, ou não, favorável à defesa.
A relevância do tema é inquestionável, especialmente em virtude da
aplicação do superior interesse da criança e do adolescente, da proteção integral e
da absoluta prioridade, além de se analisar antinomias e desproporcionalidade no
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ordenamento jurídico no trato da apuração de ato infracional e o procedimento
penal comum.
2. A (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL DO ART.
942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE
ATO INFRACIONAL
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2.1. DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL E A APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CORRESPONDENTE SISTEMA
RECURSAL
A Constituição da República estabelece o dever da família, da sociedade e
do Estado de assegurar às crianças e aos adolescentes, com prioridade absoluta, 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 (artigo 227).
Ao revogar a doutrina da fase tutelar e do menor em situação irregular
regulamentada pelo antigo Código de Menores, a Constituição Federal, sob forte
5
influência da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, preconizou a
doutrina da proteção integral, com sensível mudança de paradigma em relação à
tutela infanto-juvenil.
A doutrina do menor em situação irregular considerava a existência de duas
infâncias, uma relativa aos menores marginalizados como objetos de proteção e
outra das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. A teoria da proteção
integral, em contrapartida, considera uma única infância, sendo todas as crianças e
adolescentes sujeitos de direitos, independentemente de sua situação fática ou
jurídica.
Poucos anos após a promulgação da Constituição da República, o legislador
editou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), com o intuito de
regulamentar a nova fase a ser vivenciada na tutela da infância e juventude. O
atendimento passou a ser descentralizado e predominantemente municipalizado,
contando com novos atores assistencialistas à infância, como a criação dos
Conselhos Tutelares. A restrição da liberdade dos menores deixou de ser a regra,
de modo que a imposição de medidas dessa natureza devem ser excepcionais e
respeitada a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento.
Sobre o tema, Bressanelli (2010, pp. 2/3) elucida que:
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Com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do
Adolescente, aquele paradigma tutelar proposto pelos
Códigos de Menores, de 1927 e 1979, saiu definitivamente do
contexto sociojurídico brasileiro, para a consagração
da plenitude dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, e da consequente perspectiva de proteção a
essas pessoas.
A consagração da Doutrina da Proteção Integral, no direito
brasileiro, visa à garantia de completude no atendimento dos
interesses de crianças e adolescentes.
Mais precisamente no texto constitucional, o legislador
cuidou de inserir os princípios do melhor interesse da criança
e do adolescente, e da absoluta prioridade, em seu artigo 227,
caput. Trata-se do artigo que consagrou a cláusula geral de
proteção aos direitos de crianças e adolescentes, e que será
analisado mais especificamente em seguida.
Como postulado normativo máximo se adotou o princípio do superior
interesse da criança e do adolescente e a proteção integral e prioridade absoluta
considerados metaprincípios. Fundamentais princípios derivam desses três ápices
normativos, a saber: condição das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos,
responsabilidade primária e solidária do Poder Público, privacidade, intervenção
precoce e mínima, proporcionalidade, atualidade, responsabilidade parental,
prevalência da família, obrigatoriedade de informação e oitiva e participação da
criança e adolescente compulsória.
Depreende-se que o sistema de proteção à infância e juventude outorga
absoluta prioridade e proteção integral. A prioridade absoluta consiste na primazia,
quanto à formulação de políticas públicas, ações da família e da comunidade, para
a concretização dos direitos assegurados na Constituição e no Estatuto. A proteção
integral unifica o tratamento despendido às crianças e adolescentes, na qual todos
devem ser sujeitos de direitos e gozam de um conjunto de mecanismos jurídicos
voltados a sua tutela.
Diante disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado
e aplicado de acordo com o fim social a que se dirige. O Poder Público, a família e
a sociedade – denominado tripé corresponsável – deve priorizar o atendimento dos
direitos relacionados à proteção da criança e adolescente e concretização de seus
direitos fundamentais.
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Nesse sentido, Ishida (2003, pp. 32/33) preconiza que:
O fim social é a proteção integral da criança e do adolescente
e o bem comum é o que atende aos interesses de toda a
sociedade. Os direitos e deveres individuais e coletivos são
elencados no ECA, relativos à criança e ao adolescente.
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Entendemos que a “condição peculiar da criança e do
adolescente” deve ser o principal parâmetro na aplicação das
medidas na Vara da Infância e Juventude. Obedecidos os
critérios legais, as autoridades devem procurar as medidas
mais adequadas à proteção da criança e do adolescente.
Por seu turno, a proteção especial do Estado abrange a garantia de pleno e
formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a
legislação tutelar específica e a obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. (artigo 226, §3º,
inciso IV e V da Constituição da 5República).
Com efeito, os menores de dezoito anos e, portanto, crianças e adolescentes
para fins legais (artigo 2º da Lei n. 8.069/1990), são sujeitos inimputáveis e não se
submetem a legislação penal (artigos 228 da Constituição Federal e 104 do Estatuto
da Criança e do Adolescente). Dessa forma, não praticam crimes, mas sim atos
infracionais as condutas descritas como crimes ou contravenção (artigo 103 do
Estatuto da Criança e do Adolescente) e se submetem as medidas de proteção ou
medidas socioeducativas (artigos 101 e 112, respectivamente, da Lei n. 8.069/1990).
Consoante previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, caso uma
criança pratique uma conduta definida como ato infracional será encaminhada ao
Conselho Tutelar, que registrará a ocorrência. O Conselho Tutelar poderá aplicar
alguma das medidas de proteção descritas no artigo 101, incisos I a VII, da Lei n.
8.069/1990. Cabe ressaltar que a aplicação das medidas de proteção de inclusão
em programa de acolhimento familiar ou colocação em família substituta não
prescindem de intervenção do Poder Judiciário.
Na hipótese que um adolescente perpetrar um ato infracional for apreendido
em flagrante será, desde logo, encaminhado para a autoridade policial competente
e será prontamente liberado se um dos pais ou responsável pelo adolescente
assinar termo de compromisso de apresentação ao Ministério Público prontamente.
Excepcionalmente se admite a não liberação caso a autoridade policial decida, com
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base na gravidade da infração e sua repercussão social, que o adolescente deva
permanecer internado para garantir sua segurança pessoal ou a manutenção da
ordem pública.
Com as peças de informação, o membro do Ministério Público, como titular
da representação por ato infracional, promoverá a oitiva informal do adolescente e,
após, poderá conceder remissão como forma de exclusão do processo, promover o
arquivamento dos autos, oferecer representação pela prática de ato infracional ou,
ainda, requerer a realização de outras diligências indispensáveis.
Oferecida a representação e desencadeado o procedimento de apuração de
ato infracional, ao final o magistrado o sentenciará e definirá se o adolescente
praticou ato infracional e merece a aplicação de uma medida socioeducativa ou a
imposição de medida de segurança.
Caso haja inconformismo de alguma das partes se franqueia a possibilidade
da interposição de recursos, os quais receberão aplicação do sistema recursal a que
alude o Código de Processo Civil (artigo 198 da Lei n. 8.068/1990).
Sobre o tema, ensina Bordallo, citado por MACIEL (2015, p. 1.039):
Com a regra em estudo, qualquer que seja a matéria referente
ao direito da infância e juventude que esteja em discussão em
determinado processo, o recurso que acaso venha a ser
interposto seguirá as regras estabelecidas no Título II do Livro
III do Código de Processo Civil, naquilo em que não
confrontarem com as regras da Lei n 8069/90.
Tendo isso em foco e considerando o princípio da taxatividade recursal, o
Código de Processo Civil de 2015 optou pelo rol exaustivo de recurso. Dessa forma,
possível a aplicação dos recursos enumerados pelo artigo 994 do Diploma
Processual, bem como as demais disposições gerais atinentes à teoria geral dos
recursos, como a novel técnica de julgamento do artigo 942, inclusive nos
procedimentos de apuração de ato infracional.
2.2. A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Como sucedâneo os antigos embargos infringentes, o artigo 942 do Código
de Processo Civil previu o procedimento para a ampliação do colegiado em caso
de divergência, senão vejamos:
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Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada
com a presença de outros julgadores, que serão convocados
nos termos previamente definidos no regimento interno, em
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão
do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais
terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante
os novos julgadores.
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§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-seá na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus
votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da
5
sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer
em órgão de maior composição previsto no regimento
interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão
que julgar parcialmente o mérito.
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de
resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou
pela corte especial.
Gonçalves (2016, p. 885) assevera que “[...] Esse mecanismo, conquanto não

tenha natureza recursal, faz lembrar os embargos infringentes. Por não ser recurso,
no entanto, não depende de interposição, constituindo apenas uma fase do
julgamento da apelação, do agravo de instrumento contra decisão de mérito e da
ação rescisória, não unânime”
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Os extintos embargos infringentes previstos no Código Buzaid consistiam
em recurso cabível contra acórdão não unânime proferido em sede de apelação ou
ação rescisória. Contudo, o novel Código de Processo Civil extinguiu essa espécie
recursal e criou uma técnica de julgamento semelhante que, consoante expõe
Didier (2016, p. 76) “não ostenta natureza recursal. Não se trata de recurso, pois a
regra incide antes de haver o encerramento do julgamento”.
Apesar da voluntariedade não ser característica dos recursos para Didier e
consentir na previsão dos recursos de ofício, como a remessa necessária, na
hipótese em apreço ainda não há uma decisão do órgão colegiado que seja passível
de impugnação. Nos termos da legislação exposta acima, não há a lavratura de um
acórdão, mas apenas o prosseguimento da sessão, com a presença de novos
julgamentos em número hábil a reformar a decisão não unânime.
A respeito do tema, assevera Didier (2016, pp. 78/79)
Percebe-se, então, que a existência da divergência é fato que
leva à mudança de composição do órgão julgador. Assim,
caso não seja observada a técnica do art. 942, CPC, o acordão
será nulo, por vicio de competência funcional.
Não havendo julgamento unânime, já se viu que haverá a
convocação de novos julgadores para que, com eles, tenha
prosseguimento o julgamento. O julgamento ainda não se
encerrou; deverá prosseguir com os julgadores convocados
na forma prevista no regimento interno do tribunal. Será
designada nova sessão para prosseguimento do julgamento,
na qual as partes - e eventuais terceiros – poderão sustentar
oralmente suas razões perante os novos julgadores. A regra
concretiza o princípio da cooperação (art. 6°, CPC) e reforça o
contraditório, assegurando às partes o direito de influência
para que possam ter a chance de participar do convencimento
dos julgadores que ainda não conhecem o caso.
[...]
Como se vê, o art. 942 do CPC prevê uma técnica de
ampliação do colegiado para julgamento, estabelecendo a
suspensão da sessão de julgamento quando o resultado não
for unânime e determinando que se prossiga, com outros
membros, em nova designação. Não se trata de recurso. O
220

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

recurso é cabível contra uma decisão proferida. Na hipótese
do art. 942 do CPC, não há encerramento do julgamento.
Colhidos os votos e não sendo unânime o resultado, incide a
regra: convocam-se novos julgadores e designa-se nova
sessão para prosseguimento do julgamento, e não para
revisão ou reconsideração do que foi julgado. Não houve
encerramento do julgamento, mas suspensão para
prosseguimento com a composição do órgão julgador
ampliada.
Wambier (2017, p. 1.435) afirma que “A solução trazida pelo dispositivo legal

em discussão visa a, de um lado, garantir à parte o direito de fazer prevalecer o voto
vencido, com a ampliação do quórum de votação, e, de outro, a aceleração e
simplificação do processo, com a eliminação de um recurso”.

Ensina Marinoni (2017, p. 436) que “aderindo à tese de que a ausência de

unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento
da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à
ampliação do debate”.
5

Diante da aplicação subsidiária do procedimento recursal aos procedimentos
de apuração de ato infracional que tramitam perante o Juízo da Infância e
Juventude e, ainda, considerando a natureza jurídica e as inovações trazidas pela
regra de julgamento do artigo 942 do Código de Processo Civil, resta avaliar a
divergência instaurada perante a Corte da Cidadania acerca da sua aplicabilidade
atende, ou não, o princípio do superior interesse da criança, da proteção integral e
absoluta prioridade.
2.3. DIVERGÊNCIA EXISTENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO
EMPREGO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO
SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
Em decisões quase simultâneas proferidas em maio de 2018 a Quinta e a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça divergiram acerca da aplicação
compulsória ou casuística da técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo
942 do Código de Processo Civil.
A Quinta Turma do Tribunal da Cidadania assentou entendimento de que a
aplicação da referida regra de julgamento merece observância obrigatória no
âmbito do sistema recursal dos procedimentos de apuração de ato infracional, in
verbis:
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ECA.
APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NCPC. POSSIBILIDADE. ART. 198
DO ECA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à
Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o
sistema do Código de Processo Civil, que prevê, atualmente,
em caso de decisão por maioria, nova técnica de
complementação de julgamento, com a tomada de outros
votos em sessão subsequente ou na mesma sessão.
2. Admite-se, assim, a incidência do art. 942 do novo Código
de Processo Civil para complementar o julgamento da
apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao
estatuto do menor.
Precedentes (HC 407.674/RJ, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017, HC
407.670/RJ, Relatora Ministra MARIA THREZA DE ASSIS
MOURA, DJ 7/12/2017 e REsp.
1.730.901/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, DJ
2/5/2018).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1673215/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
30/05/2018)
Por uma interpretação literal e sistemática do Estatuto da Criança e do
Adolescente em conjunto com o sistema recursal do Código de Processo Civil,
aplicável aos procedimentos que tramitam perante o Juízo da Infância e Juventude,
consoante previsto no artigo 198 da Lei n. 8.069/1990, infere-se que, se nos
processos regidos pelo Diploma Processual são aplicáveis os respectivos institutos
recursais, dos quais se inclui a aludida técnica de julgamento, inexiste razão para
que a possibilidade de ampliação do julgado seja suprimida nos procedimentos
regidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente.
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Ademais, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação
do artigo 942 do Código de Processo Civil não viola os mandamentos legais
contidos no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados
pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de
acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
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Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de
segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se
embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser
opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de
acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
Consoante exposto no Voto proferido no julgado mencionado, a aplicação
da técnica de ampliação do julgamento possui previsão legal expressa e não
prejudica os interesses do adolescente infrator. Assenta-se que a sistemática pode
ser, inclusive, benéfica ao infrator,
5 porquanto há a possibilidade de ampliação do
julgado no caso do voto vencido ser favorável à defesa.
De outra banda, para a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a
aplicação da regra insculpida no artigo 942 do Código de Processo Civil demanda
uma análise casuística:
RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO À COMUNIDADE. DECISÃO NÃO UNANIME
FAVORÁVEL AO MENOR INFRATOR. TÉCNICA DE
COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO
942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DE PROCEDIMENTO
MAIS GRAVOSO QUE O ADOTADO NO PROCESSO CRIMINAL
EM AFRONTA ÀS NORMAS PROTETIVAS QUE REGEM O ECA.
1. O sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude,
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas,
por força do artigo 198 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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2. Ainda que não se trate de processo criminal regido pela
proibição de reformatio in pejus e, conquanto que não se
cuide de recurso ou meio autônomo de impugnação, estando
o menor infrator sujeito a medida socioeducativa de natureza
inegavelmente sancionatória, como admite a jurisprudência
desta Corte, é incabível a complementação do julgamento
segundo a técnica do artigo 942 do novo Código de Processo
Civil quando em prejuízo do menor.
3. A aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942
do Código de Processo Civil nos procedimentos afetos à
Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não
unânime for favorável ao adolescente implicaria em conferir
ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu
penalmente imputável já que os embargos infringentes e de
nulidade previstos na legislação processual penal (art. 609,
Código de Processo Penal) somente são cabíveis na hipótese
de o julgamento tomado por maioria não beneficiar o réu,
culminando em induvidosa afronta às normas protetivas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso improvido.
(REsp 1694248/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe
15/05/2018)
Se o resultado do julgamento do recurso corresponder a decisão não
unânime contrária à tese defensiva do menor infrator, a técnica de ampliação do
julgamento é de aplicação compulsória, a fim de se salvaguardar o superior
interesse do adolescente e conforme o pacífico entendimento da 5ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, inicialmente exposto neste trabalho.
Em contrapartida, se o resultado do julgamento recursal caracterizar decisão
não unânime favorável ao adolescente infrator a referida técnica de julgamento
deve ser afastada, porquanto resultaria em procedimento recursal mais gravoso
daquele imposto no procedimento criminal.
Para essa corrente jurisprudencial ainda se admite a aplicação do sistema
recursal do Código de Processo Civil, até porque a Lei n. 8.069/1990 assim prevê.
Ocorre que se vislumbra injusto e desproporcional impor ao procedimento recursal
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no âmbito da apuração de ato infracional conferir um tratamento mais gravoso do
que aquele conferido aos imputáveis.
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Se no procedimento criminal o réu recebe reprimenda e há uma decisão
recursal favorável à defesa é inaplicável o artigo 942 do Código de Processo Civil,
tampouco cabem embargos infringentes do artigo 609 do Código de Processo
Penal. Os embargos infringentes no processo penal contém cabimento restrito e
unicamente nas hipóteses de recurso cujo julgamento se deu por maioria e em
prejuízo do réu.
Por se tratar de recurso exclusivo na defesa no processo criminal, os
embargos infringentes são incabíveis se o resultado for não unânime e favorável ao
réu. Em outros dizeres, caso o réu se sagre vencedor em segunda instância não se
pode ampliar o colegiado e dar continuidade ao julgamento, consoante preconiza
o Código de Processo Civil.
Desse modo, com maior razão não se pode admitir a técnica de julgamento
do artigo 942 do Diploma Processual no julgamento de recurso não unânime
favorável ao adolescente infrator.
5

Não obstante a imposição de medida socioeducativa não ser considerada
pena, por expressa disposição legal do artigo 32 do Código Penal, é certo que a
aplicação de medidas dessa natureza possui, além do caráter pedagógico e
protecionista, uma finalidade sancionatória. A respeito do tema, colhe-se
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
4. A presunção de inocência se aplica ao processo em que se
apura a prática de ato infracional, uma vez que as medidas
socioeducativas, ainda que primordialmente tenham natureza
pedagógica e finalidade protetiva, podem importar na
compressão da liberdade do adolescente, e, portanto,
revestem-se de caráter sancionatório-aflitivo. (HC 122072,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-092014 PUBLIC 29-09-2014)
Nesse diapasão assevera Konzen, citado por MACIEL (2006, p. 805) que:
Além do caráter pedagógico, que visa à reintegração do
jovem em conflito com a lei na vida social, as medidas
socioeducativas possuem outro, o sancionatório, em resposta
225

www.conteudojuridico.com.br

à sociedade pela lesão decorrente da conduta típica praticada.
Destarte, fica evidente a sua natureza híbrida.
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A imposição das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente merecem observância aos princípios preconizados na Lei n.
12.594/2012:
Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á
pelos seguintes princípios:
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento
mais gravoso do que o conferido ao adulto;
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição
de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de
conflitos;
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas
e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em
especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e
circunstâncias pessoais do adolescente;
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a
realização dos objetivos da medida;
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em
razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social,
orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou
pertencimento a qualquer minoria ou status; e
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no
processo socioeducativo.
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Destarte, ainda que se aceite uma finalidade sancionatória na fixação de
medidas socioeducativas, os adolescentes que as recebem merecem ser tratados
com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana.
De fato, aplicar uma técnica processual porque a lei assim prevê, tornando o
procedimento recursal de aferição da prática de ato infracional mais gravoso do
que aquele imposto no procedimento penal comum ofende o princípio da
proporcionalidade e da presunção de inocência.
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As medidas socioeducativas devem ser aplicadas principalmente conforme
as necessidades pedagógicas do adolescente e essas podem variar de acordo com
o tempo. Por esse motivo “as medidas originalmente aplicadas devem ser

constantemente reavaliadas, sendo substituídas sempre que não mais forem
necessárias ou não estiverem surtindo os resultados desejados” (Digiácomo, 2013,
p. 65).
Em arremate elucida o aludido doutrinador:
O procedimento para apuração de ato infracional praticado
por adolescente, embora revestido das mesmas garantias
5
processuais e demandando as mesmas cautelas que o
processo penal instaurado em relação a imputáveis, com este
não se confunde, até porque, ao contrário deste, seu objetivo
final não é a singela aplicação de uma “pena”, mas sim, em
última análise, a proteção integral do jovem, para o que as
medidas socioeducativas se constituem apenas no meio que
se dispõe para chegar a este resultado (daí porque não é
sequer obrigatória sua aplicação, podendo o procedimento se
encerrar com a concessão de uma remissão em sua forma de
“perdão puro e simples” ou com a aplicação de medidas de
cunho unicamente protetivo, tudo a depender das
necessidades pedagógicas específicas do adolescente - CF.
arts. 113 c/c 100, caput, do ECA).
Vislumbra-se que a “responsabilização do adolescente deva ser nominada
de responsabilidade estatutária ou socioeducativa, ou ainda, sociopedagógica”
(Veronese, 2015, p. 199).
Estabelecer um procedimento mais gravoso para a imposição de qualquer
tipo de medida socioeducativa pelo cometimento de um ato infracional certamente
afronta as finalidades dessas medidas e, dessa forma, se no julgamento de um
recurso a posição do colegiado não for unânime e for favorável à defesa, não cabe
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a aplicação da técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, porquanto
desproporcional e em descompasso com a ordem jurídica vigente.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consoante exposto alhures, a doutrina da proteção integral e da absoluta
prioridade trazidas pela Constituição Federal irradiam os preceitos normativos que
regem a aplicação das medidas socioeducativas decorrentes da prática de ato
infracional.
A divergência instaurada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito
da aplicação compulsória ou casuística da técnica de julgamento ampliado do
artigo 942 do Código de Processo Civil merece solução com presteza.
Em uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico se
coaduna com a posição firmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
a qual preconiza o emprego da referida técnica de julgamento se, e somente se, a
decisão não unânime for desfavorável ao adolescente infrator.
Interpretar ao contrário é violar o ordenamento jurídico, principalmente sob
a ótica da proporcionalidade, porquanto se estabelece procedimento mais gravoso
ao adolescente infrator do que ao réu imputável, sujeito ao procedimento penal
comum e à aplicação de uma pena privativa de liberdade.
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RESUMO: Este estudo, tem como objetivo a análise dos crimes informáticos, sob
uma égide criminológica, analisando-se, a criminalidade informática como um
processo natural do caminhar humano. Este trabalho, em verdade, é uma simples
reflexão acerca das grandes mudanças geradas pelo surgimento desta nova forma
de criminalidade, concluindo-se pela imprescindibilidade de maiores atualizações
da legislação penal, com o intuito de acompanhar a chegada desta nova Era da
Humanidade.
PALAVRAS CHAVES: Criminologia; Crimes Informáticos; Cybercrimes; Tipos
Penais.
5
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; OS CRIMES INFORMÁTICOS SOB O PONTO DE VISTA
CRIMINOLÓGICO; DAS CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO: O SURGIMENTO DE
NOVOS TIPOS PENAIS; CONCLUSÃO; BIBLIOGRAFIA.
INTRODUÇÃO
“Computadores são equipamentos capazes de aceitar elementos relativos a
um problema, submetê-los a operações pré-determinadas e chegar a um resultado
desejado – a isso chamamos de Processamento de Dados. Somente após esse
processamento obteremos resultados específicos, aos quais chamamos
de Informação”[1] .
Ele é tido como um dos maiores avanços do século passado, marcando o
início, juntamente com a expansão da telefonia celular, de mais uma Era da
humanidade – a Era da Informação Digital. O surgimento da internet (rede mundial
de computadores) fez renascer a forma escrita de comunicação que assumiu no
dia-a-dia das pessoas um papel importante de integração – integração esta quase
instantânea.
Até os anos 80, o acesso à internet era restrito às universidades e aos órgãos
governamentais. Nesta última década, no entanto, a expansão da rede –
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principalmente após 1995 – foi evidente, chegando em 1999 a existir mais de um
milhão de pessoas conectadas[2]. Isto quer dizer que enquanto as primeiras
revoluções tecnológicas duraram cerca de um século cada uma, esta nova Era surge
para derrubar todos os conceitos da evolução humana: o homem do século XX teve
o dom de transformação mais veloz de todos os tempos – em torno de vinte anos
o avanço do mundo informático ultrapassou as expectativas do mundo,
inviabilizando rapidamente equipamentos, tecnologias, conceitos. Esta Era de
transformações rápidas, traz consigo uma época de revoluções axiológicas (ou
foram estas revoluções de valores que trouxeram as mudanças tecnológicas?),
cabendo agora ao Direito acompanhar tais reviravoltas, sob o risco da comum
discrepância entre esta ciência e a realidade vir a se tornar um intransponível
abismo.
A informatização, como importante fonte de conhecimento e de poder,
muitas vezes, quando utilizada de forma aética, torna-se uma ameaça, pois ganha
a sociedade mais uma maneira de desigualar e manipular as pessoas e ideologias,
tendo como consequências o aumento da marginalização de grupos, até mesmo
de nações inteiras. Nesse contexto, busca-se analisar as questões características de
um dos principais problemas advindos da rede de computadores: os crimes
informáticos.
A criminalidade informática foi um processo que surgiu no fim do século
passado juntamente com a informatização global apresentando as mesmas
características desta – a transnacionalidade (a prática e/ou efeitos atingem
múltiplos países), universalidade (atingem vários níveis sociais, pois em todos os
estratos – em maior ou menor grau; direta ou indiretamente – a informática está
presente) e ubiquidade (é capaz de alcançar simultaneamente um significativo
número de indivíduos). E, por prejudicar nesta amplitude bens sociais importantes,
ela se tornou alvo de preocupação mundial, merecendo atenção especial não
apenas na área de tecnologia, mas em todos os ramos do conhecimento (ciências
sociais, exatas, biológicas, etc.).
É clara nestes tipos de crimes, a vulnerabilidade na segurança dos
computadores, as discordâncias na determinação da autoria, da competência, até
mesmo na tipificação destes crimes. Portanto, cabem as autoridades estatais
fazerem valer a sua força de organização, não esquecendo, porém que é na
sociedade, seja ela virtual ou real, onde estão as delimitações desta força – o Direito
sempre deve estar a serviço das liberdades públicas e das garantias
personalíssimas.
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O objetivo principal do presente trabalho será a análise desta nova
“roupagem” do crime, observando, na verdade, tal problemática como parte
natural da sociedade e da evolução humana. Não se pode deixar de atentar, no
entanto, que esta nova “roupagem” a qual me refiro foi apenas no modo de
execução do crime permanecendo o âmago deste intacto; afinal, conforme afirma
o ministro SEPÚLVERA PERTENCE, do STF, “a invenção da pólvora não reclamou a
redefinição do homicídio”[3]. Ou seja, a maioria dos crimes informáticos já foi
tipificada, cabendo apenas às ciências jurídicas a sua singularização no
Ordenamento Jurídico, pois a “arma” destes delitos possuem características
próprias.
OS CRIMES INFORMÁTICOS SOB O PONTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO.
Crimes informáticos são condutas ilícitas, antiéticas que atingem os
computadores, ofendendo assim o seu funcionamento, bem como os seus usuários
diretos (os utilizadores das máquinas) ou indiretos (os que se beneficiam dos
trabalhos dos primeiros tipos de usuários). Não há um consenso com relação a sua
nomenclatura (cibercrimes, ciberdelitos, crimes eletrônicos, crimes de computador
etc), sendo mais comumente chamado de crime informático ou crime de
informática.
5
Quanto à classificação deste delito, não se possui uma concordância. Luiz
Flávio Gomes[4] os classifica como crimes cometidos com o computador e crimes
cometidos (o computador é um instrumento para se chegar ao objetivo crime –
crime-fim) contra o computador (crime contra as informações e programas nele
contido). É, todavia, a classificação de HERVE CROZE e YVES BISMUTH[5] a mais
aceita. Estes distinguem os crimes em: aqueles cometidos contra um sistema de
informática (tem o computador como meio e meta) e aqueles cometidos contra
outros bens, por meio de um sistema de informática (o computador é um meio de
execução, para a consumação do crime-fim).
Hackers, Crackers, Phreakrs. Estas são as principais classificações dos
criminosos cibernéticos. Os primeiros delinquem pela simples emoção de
transparecer os limites. Já os crackers, utilizam seus conhecimentos técnicos para
enganar, adulterar, furtar; prejudicando assim àqueles que necessitam deste
serviço. Os terceiros são especialistas em fraudar as empresas de telecomunicações
clonando ou desviando linhas telefônicas.
Existem ainda os chamados Cyberpunks ou Cyberterroristas que constroem
vírus (programa malicioso com capacidade de se acoplar a outros artigos para
prejudicar o funcionamento do computador), modificando, desestabilizando,
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danificando um computador ou, até mesmo, todo um sistema de rede – fato de
efeitos jurídico-sociais muito graves, pois atinge simultaneamente um grande
número de vítimas (sabotagem virtual).
Esta disposição é pouco utilizada pela maioria, já que a imprensa, ou por
ignorância técnica ou para facilitar a comunicação da notícia para leigos, utiliza a
palavra “hacker” para designar todos os ciberdelinquentes. Recebe a conduta
transviada do hacker, a denominação de hacking. Hacking é todo acesso não
autorizado a programas e informações contidas no computador, bem como a sua
sabotagem mediante a inserção de softwares destruidores (vírus, Trojan horses e
Logic Bombs[6]).
Para Antônio Celso Galdino Fraga[7], os criminologistas analisam os hackings
a partir de duas correntes. A primeira vê a conduta como desviada, que atinge bens
sociais importantes de forma altamente prejudicial, devendo esta ser criminalizada
– o Direito Penal entra aí como único remédio no seu combate. A segunda não vê
tal conduta como ilícita, pelo contrário, os hackers contribuem para o bem social,
na medida que demonstram as vulnerabilidades da segurança dos computadores,
ajudando assim no progresso tecnológico.
Outra observação está galgada nos traços comuns da personalidade, no “perfil
virtual” destes criminosos que está cada vez mais se distanciando do rótulo
inicialmente imposto – uma pessoa jovem, de classe média, altamente
especializada, de inteligência acima da média etc. Hoje tais indivíduos são
trabalhadores do ramo, de inteligência normal, ligados à imprensa vitimada;
são insiders, ou seja, têm acesso legal ao sistema. São também avessos à violência;
fortemente ligados uns com os outros através de salas de bate-papos e home
pages anônimas (há uma verdadeira “comunidade hacker”); e apresentam variados
motivos para delinquir.
Estes motivos, porém, segundo Alexandre Jean Daoun e Renato M. S. Opice
Blum[8], concentram-se nos aspectos: social, técnico, político, laboral e
governamental internacional. A primeira justificação citada anteriormente é a
necessidade do hacker de mostrar à comunidade virtual criminosa a sua
responsabilidade pela invasão, deixando traços do seu estilo – como pichadores de
rua.
A motivação técnica está exatamente na visualização por todos das falhas no
sistema – este, segundo os próprios autores, “é o aspecto mais interessante e
intrigante que cerca o sujeito ativo nos crimes relacionados à informática e a
tecnologia”[9] pois os próprios criminosos acabam geralmente sendo contratados
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pela vítima para consertarem as falhas da segurança de seus sistemas. Ou seja, os
ciberdelinquentes por vezes atuam contra o sistema, por vezes auxiliam a sua
manutenção.
Os hackers utilizam também invasões para: expor seus pensamentos políticos
(aspecto político); furtar informações estratégicas de estados e organizações
internacionais (aspecto governamental internacional) e por disputa (ou vingança
decorrente desta disputa) dentro do trabalho.
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As infrações do meio informático são variadas. Práticas como a cibergrilagem
(apropriação de domínios virtuais registrados em nome de terceiros) ou
o hijacking (alteração no endereço de um site para conduzir o usuário a outro
diferente) são comuns. Há ainda a utilização de técnicas (sniffers e cookies) que
vasculham e expõem os dados íntimos dos usuários sem a autorização prévia
destes. Outros delitos preocupantes são os contra o comércio eletrônicos (as
perdas com fraudes no ano passado, segundo a Associação Brasileira da Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços – ABECS, atingiram duzentos milhões[10]) e a
atuação de velhas práticas criminosas (prostituição, pedofilia, adultério virtual).
A importância dos bens lesados,
a reiteração frequente desses crimes e a alta
5
lesividade econômica, tornam imprescindível a presença de algum tipo de controle
e organização das relações – a partir deste momento, vê-se a importância da
atuação, mesmo mínima, do Ordenamento Jurídico (em especial o ramo penal).
Entra agora em questão um dos maiores problemas no controle de tais
infrações: a dificuldade de determinação da autoria já que, é da própria tradição
virtual, a utilização de nicknames (apelidos), sendo tácito o anonimato (abuso aos
incisos IV e V do artigo 5º - CF). Além da utilização de nicks, a troca, falsificação e
criação de identidade (falsa identidade – Vide: art 307 do Código Penal) também
dificultam o trabalho de identificação.
Seriam então os cibercriminosos inatingíveis pela lei? É necessário, para um
julgamento justo, que a autoria saia do campo da presunção indo a concreticidade
dos fatos. Somente os mecanismos de assinatura eletrônica, de certidão digital e
de análise biométrica (análise do fundo do olho, leitura eletrônica de impressão
digital, análise de voz etc.) conseguem dar alguma certeza quanto ao autor do
ilícito virtual. No entanto, para a utilização de tais mecanismos, é importante que
haja um respeito ao direito individual da intimidade; não podendo o Estado
vasculhar a privacidade dos cidadãos diante de suspeitas vagas.
O controle da criminalidade informática é altamente seletivo, sendo altíssima
a taxa de cifra oculta (poucos entram no sistema legal), pois, na verdade, este
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sistema pune determinada facção da sociedade (95% dos presos são pobres) não
a conduta desviada em si. E, considerando que estes delinquentes fazem parte de
uma elite (se não econômica, ao menos intelectual) este crime torna-se tipicamente
de “colarinho branco”, apresentando, segundo Luiz Flávio Gomes, uma “aparência
de normalidade da conduta, pouca visibilidade criminal, anonimato etc.”[11]
Quanto à vítima, geralmente é pessoa jurídica pública ou privada
economicamente abastada – o fator econômico é proporcional ao índice de
vitimização. O seu sentimento de impotência pessoal, a inoperatividade do sistema
legal, a visão pejorativa que a própria sociedade tem tratando-a com desconfiança
e sentimento de pena (uma “infeliz perdedora”), até mesmo o medo de que
informações intimas sejam reveladas ao público; dificilmente denunciam o crime.
E, considerando que, estatisticamente falando, só são perseguidos os delitos
denunciados[12], é a vítima mais uma contribuinte para a cifra negra, tornando-se
uma espécie de cúmplice do delinquente.
Delito, delinquente, controle social, vítima. Importante torna-se analisar estes
quatro componentes do crime informático como maneira de delimitação desta
nova problemática que tanto preocupa e atinge a nossa sociedade. Seria muito
difícil conseguir uma modernização normativa, bem como uma política de combate
deste delito sem um diagnóstico preciso e equânime do objeto criminológico.
Portanto, o objetivo maior deste tópico, foi pontuar cada um deles para que
qualquer solução interposta seja mais facilmente compreendida.
DAS CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO: O SURGIMENTO DE NOVOS TIPOS
PENAIS.
O mito inicialmente pregado sobre uma internet como sociedade sem leis,
paralela ao mundo real, atualmente caiu por terra. A história do ciberespaço (surgiu
na Guerra Fria como meio de controle estratégico dos EUA em caso de conflito
bélico), a origem de sua nomenclatura (palavra refere-se a cibernética, que é a
ciência do controle à distância), e as próprias regras costumeiras (netiqueta);
confirmam a irrealidade de tal afirmação.
Na verdade, não existem dois mundos (o virtual e o real), pois tudo o que se
passa no universo on-line está sujeito às censuras morais, acontece no âmbito
humano e é dependente dele. A partir disto, torna-se o Direito, como ciência
assecuratória do equilíbrio funcional de uma sociedade, cada vez mais presente nas
relações. E, estando tais relações no ambiente virtual, faz-se necessária à presença
desta força norteadora no mesmo. Afinal, num Estado onde democracia e justiça
caminham juntas, é fundamental a onipresença do controle jurídico.
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Observa-se que, obviamente, seria impossível abranger no texto legal todas
as situações que se possam verificar em concreto. Por este motivo, quando existem
lacunas, o ordenamento possui, por si só, meios de superá-las (através da busca
aos princípios gerais ou da analogia, por exemplo). No entanto, tais meios de
aplicação “alternativa” do Direito devem ser usadas em casos emergenciais, de
extrema exceção, não frequentemente.
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Destarte, a legislação aplicada será a vigente com pequenas alterações.
Primeiramente, teremos a Constituição federal – a base jurídica maior – logo após
são aplicáveis as demais leis (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, A Lei
dos Direitos Autorais etc.) e, quando todos os mecanismos forem insuficientes,
entra em cena a tutela penal.
Alguns tipos penais que descrevem crimes informáticos já existem. Cito como
exemplo o artigo 10 da Lei Federal 9.296/96 (“constitui crime realizar interceptação
de comunicação telefônica, de informática ou telemática...” – art 10, lei 9296/96);
ou a Lei n. 9.983/00 que versa sobre a tutela da previdência social e da
administração pública.
Existe ainda o importante5 art. 154-A, do Código Penal, o qual tipifica,
especificamente, o crime de invasão de dispositivo informático, com o intuito
de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem
ilícita. Em termos gerais, tal dispositivo procura proteger questões atinentes a
coleta, ao processamento e a distribuição das informações que circulam na
“sociedade virtual”, estabelecendo novos tipos penais.
Porém, mais importante que a inserção de leis, é a análise do meio de
aplicação destes novos tipos penais, pois é notório que no sistema vigente ilícitos
assim dificilmente serão punidos – ficando claro que apenas a tipificação não é
suficiente para o controle de qualquer crime.
CONCLUSÃO
Os crimes informáticos possuem um perfil diferente dos outros delitos,
principalmente no que tange a limitação das suas consequências – é um delito sem
fronteias, onde um mesmo crime pode vir a atingir, momentaneamente, diversos
países. Como reprimi-lo, então? Qual seria a jurisdição em casos como estes?
É clara a necessidade de adoção de um sistema legal para a imposição dos
limites necessários ao ciberespaço. No entanto, tal adoção deve ser feita com
cautela já que, além de regular esta tecnologia, o Direito Positivo precisa adaptar237
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se a ela. Por esta razão será conveniente que o legislador seja prudente ao elaborar
as leis, dando a estabilidade mínima necessária para a sua resistência as naturais
mudanças sociais – uma boa legislação é capaz de perdurar por várias gerações. O
fator transnacionalidade me leva a concluir que uma regulamentação dentro de
cada Estado é insuficiente, devendo o direito internacional público intervir nas
atividades informáticas.
As próprias condições as quais estão firmadas estas condutas desviadas as
sustentam. A falta de reação da vítima, a disponibilidade do material necessário à
infração na própria internet, a falta de segurança na rede de computadores;
evidenciam isto. Nota-se aí que, como na maioria dos crimes, as suas causas e
consequências encontram-se ciclicamente relacionadas.
A criminalização virtual continua com os mesmos aspectos da velha e
tradicional: como todo ilícito praticado pela elite, a sociedade impõe barreiras na
hora de enquadrá-los no sistema formal percebendo, ao mesmo tempo, a
necessidade de tal enquadramento.
Concluo este breve estudo concordando com Alexandre Jean Daoun e Renato
Opice Blum quando estes afirmam que “o estudo sobre os crimes cibernéticos é
apaixonante”[13]. Pensar nestes tipos de crimes sem pensar em revolução
tecnológica, axiológica e, até mesmo, ontológica, é impossível. E, sendo
exatamente esta visão revolucionária que singulariza o momento da humanidade
em que estamos vivendo, os cyberdelitos tornam-se únicos na medida que são
estes tipos de crimes que projetam mudanças definitivas na concepção interna
(soberania) e externa (necessidade de submissão a um Direito Internacional
Público) de Estado.
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EXCEÇÃO DE SIGILO AO PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
FACE DE INFORMAÇÕES FISCAIS: RESERVA JURISDICIONAL E ILICITUDE DE
PROVA
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RESUMO: esse trabalho tenciona analisar os direitos fundamentais às
inviolabilidades dos sigilos fiscal e bancário; sua inclusão como matéria afeta à
reserva jurisdicional; sua interação com o poder de requisitar dos órgãos do
Ministério Público no âmbito de investigação criminal; a (i)legitimidade deste em
tais requisições; e o tratamento5dado a estas questões pelos tribunais brasileiros.
Através de uma pesquisa bibliográfica e documental e utilizando-se ainda o método
dedutivo, procura expor e discorrer sobre a legislação mais relevante acerca das
matérias em questão, bem como traz posicionamento doutrinário e jurisprudencial
em sentidos diversos. Perpassa brevemente pelas noções de direitos fundamentais
e sua importância na concretização do Estado democrático e de como a garantia
dos direitos fundamentais está relacionada com a recíproca limitação do poder na
própria estrutura interna do Estado. Vislumbra a inexistência de norma no direito
brasileiro que autorize o Ministério Público a proceder à quebra dos sigilos fiscal e
bancário mediante requisição a Fazenda Pública, de modo que o interesse do
parquet no acesso a tais informações deve ser submetido ao controle do judiciário,
sob pena de declaração de ilicitude da prova obtida por requisição direta do órgão
e que, ademais, a manutenção de tal imposição importa à contenção do poder do
Ministério Público e eventuais abusos que poderiam ser praticados.
Palavras-chave: direito à privacidade; inviolabilidade de dados.
ABSTRACT: this paper intends to analyze the fundamental rights to the inviolability
of fiscal and banking secrecy; its inclusion as matter affects the jurisdictional
reservation; its interaction with the power to request from the Public Ministry in the
scope of criminal investigation; the legitimacy of the latter in such requisitions; and
the treatment given to these questions by the Brazilian courts. Using bibliographical
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research and the deductive method, it seeks to expose and discourse about the
most relevant legislation on the subjects in question, as well as brings doctrinal and
jurisprudential positioning in different meaning . It briefly touches on the notions of
fundamental rights and their importance in the realization of the democratic State
and how the guarantee of fundamental rights is related to the reciprocal limitation
of power in the internal structure of the State. It envisages the absence of a rule in
Brazilian law that authorizes the Public Ministry to proceed with the breach of fiscal
and banking secrecy upon request to the Public Treasury, so that the interest of the
parquet in accessing such information must under penalty of a declaration of
unlawfulness of the evidence obtained by direct request of the organ and that, in
addition, the maintenance of such imposition matters to the restraint of the power
of the Public Ministry and possible abuses that could be practiced. Keywords: right
to privacy; data safeguarding.
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988, no bojo do seu art. 129, enumera funções
competentes aos órgãos do Ministério Público, o qual tem caráter de instituição
permanente essencial à Justiça e goza de autonomia administrativa e funcional.
Dentre tais funções, estão elencadas as de promoção privativa da ação penal
pública (inciso I) e de requisição de diligências investigatórias e instauração de
inquérito policial (inciso VIII).
Evidentemente, as funções acima exemplificadas concedem ao parquet um
amplo grau de poder, assim entendido, em razão de sob o fundamento de tais
funções ser possível a relativização de direitos alheios. Na requisição de diligências
investigatórias tal grau de poder se vê ainda mais acentuado quando se tem a
possibilidade de afastar de tal procedimento investigativo o crivo do judiciário, que
é o que se pode extrair da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei n. 8.625/93) e da
Lei do Ministério Público da União (Lei n. 75/93), uma vez que ambas reafirmam os
poderes mencionados, sendo acrescentado, ademais, no que tange ao MPU que a
tais requisições nenhuma autoridade poderá opor, sob qualquer pretexto, a exceção
de sigilo (art. 8º, § 2, da Lei n. 75/93).
A despeito de tudo isso, o constituinte buscou tutelar alguns direitos
individuais, com expressa previsão, que podem ser antagônicos aos poderes em
questão atribuídos ao Ministério Público, dentre eles a inviolabilidade da vida
privada (art. 5º, X) e sua inovadora extensão que consiste na inviolabilidade do sigilo
de dados (art. 5º, XII), havendo ressalvas a tais inviolabilidades à decisão judicial,
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bem como nas hipóteses e na forma por lei estabelecidas para fins de investigação
ou instrução processual penal.
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Frente às normas expostas, surge um cenário de insegurança jurídica, em
razão de celeuma interpretativa gerada por interesses opostos. Vejamos. No que
pese a doutrina vacilar se os sigilos fiscal e bancário estão assegurados
constitucionalmente pela inviolabilidade da vida privada ou pela inviolabilidade do
sigilo de dados, é unânime, para a doutrina e jurisprudência, que há proteção
constitucional de ambos sigilos, os quais abarcam dados que, muitas vezes, são de
relevante interesse ao Ministério Público em seu intento investigativo e acusatório
quando no trato de crimes de natureza financeira, interesse que se opõe ao do
investigado, vez este entenderá pela necessidade de intervenção judicial para a
quebra dos sigilos, enquanto aquele entenderá ser legítima a requisição direta de
dados sigilosos ao fisco e às instituições financeiras.
Na prática jurídica, é de grande relevância o engessamento de um
entendimento, dado que a questão pode desaguar na validade de provas juntadas
aos autos, as quais poderão ser questionadas, e declaradas ilícitas, quando houver
requisição direta pelo parquet sem a submissão ao judiciário, o que por sua vez
pode eivar o processo de nulidade
absoluta. Apesar disso, é possível apreciar na
5
literatura técnica e nas decisões judiciais atinentes à matéria entendimentos
divergentes, o que é, sem dúvidas, nocivo ao direito nacional.
É justamente sobre tais questões que pretende o presente trabalho discorrer,
de modo a buscar o estabelecimento de uma visão mais adequada e em
conformidade com o pensamento da doutrina mais razoável e, sobretudo, em
conformidade com os anseios da Constituição. Utilizou-se então o método
dedutivo através da pesquisa bibliográfica e documental. Serão levados em
consideração, também, os efeitos práticos no dia-a-dia jurídico dos entendimentos
aqui esposados.
DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO
A inviolabilidade do sigilo fiscal, assim como o sigilo bancário, é entendida
pela doutrina como uma espécie de direito fundamental, mais precisamente situado
no que atine à vida privada ou, ainda, à inviolabilidade de dados, sendo, ambos
direitos, erguidos ao plano constitucional com a Constituição Federal de 1988, a
partir das disposições dos incisos X e XII em seu art. 5º. Vejamos:
Art. 5 [...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
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violação; [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
O assunto da inviolabilidade do sigilo fiscal também encontra abrigo no art.
198 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), onde busca-se a vedação da
divulgação, por parte da Fisco, de informações obtidas em razão da atividade “sobre
a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado de seus negócios ou atividades”. No caso, excetuando a
requisição de autoridade judiciária, que se consubstancia no juiz, na solicitação de
autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, por meio de
processo administrativo, para fins de apuração de prática de infração administrativa,
bem como não é vedada a divulgação de informações relativas: a representações
fiscais para fins penais; inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; e
parcelamento ou moratória.
Na literatura geral em direito tributário, não é comum encontrar informações
como a conceituação, sequer, do instituto do sigilo fiscal e seu alcance na ordem
jurídica vigente. Observa-se que se dá uma maior relevância ao tema do dever de
sigilo profissional sob o viés do art. 197 do CTN, enquanto ao instituto aqui em
análise limitam-se os autores a breves comentários ao art. 198 da mesma legislação.
É o caso de Paulo de Barros Carvalho (2005, p. 540), que brevemente trata da
matéria com a afirmação de que:
[...] é vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da
Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação, obtida em razão de ofício, sobre a situação
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Não é muito diferente o que se encontra em Hugo de Brito Machado (2014,
p. 258), de maneira que a prelação dos autores se resume à literalidade do já 5
mencionado art. 198 do CTN e às exceções por ele próprio instituídas, sem o
adequado aprofundamento que merece o tema dado a sua complexidade que vai
além da legislação específica em direito tributário para alcançar o direito processual
penal e o direito constitucional.
Sendo o assunto do direito aos sigilos atrelado ao do direito à vida privada,
ao recorrer a demais doutrinadores, quanto ao último, vê-se por este abraçadas
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uma infinidade de relações firmadas pelo sujeito, são essas relações as de caráter
pessoal, familiar, íntimo, profissional, comercial, entre outros (MENDES, 2015, p.
377).
Enquanto os sigilos fiscal e bancário abarcariam mais estritamente as
informações havidas em razão das relações entre o sujeito e o Fisco e instituições
financeiras que revelem informações próprias à vida privada.
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No mais, parte da doutrina nacional entende a inviolabilidade dos sigilos fiscal
e bancário como contida, ou como extensão, da inviolabilidade da vida privada, isto
em razão da própria natureza dos dados que podem ser obtidos em tais relações,
é o caso de Gilmar Mendes (2015, p. 385), que acompanhando a linha de
pensamento exposta pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sua obra insere os sigilos fiscal e bancário em tópico dedicado à
privacidade, contudo, não deixa de reconhecer que “já se sustentou que a sede
desse sigilo estaria mais bem localizada no inciso XII do art. 5º da Constituição”.
Já Alexandre de Moraes (2008, p. 69), entende que com o trazimento da
inviolabilidade de dados, com o inciso XII, do art. 5º, da Constituição, quis-se
complementar a proteção ao direito
à intimidade e vida privada, sito no inciso X do
5
mesmo dispositivo, de modo que opta por tratar dos sigilos fiscal e bancário com
essa dupla proteção constitucional.
Percepção semelhante à acima mencionada sobre o direito fundamental em
questão tem Oswaldo Saraiva Filho (2014, p. 105), pois mesmo ao reconhecer os
sigilos fiscal e bancário como institutos distintos, entende que ambos encontram
sua origem nos mesmos dispositivos constitucionais, que seriam os incisos X e XII
do Art. 5º, mais precisamente diz que “Mesmo sendo institutos diferentes,
ressaltase, ainda, que os sigilos bancário e fiscal são corolários do direito à
privacidade e à inviolabilidade da comunicação de dados”, e chega à conclusão de
que, por isso, à ambos aplicam-se as mesmas exegeses.
Apesar da divergência acerca do disposto no art. 5º, XII, da Constituição
Federal, proteger ou não os sigilos aqui tratados, não parece haver na doutrina ou
na jurisprudência posicionamento que discorde de haver proteção constitucional a
tal direito, de modo a girar qualquer discussão acerca do tema sobre o alcance do
direito individual em questão e se está ele protegido ou não pela reserva de
jurisdição, assuntos que se pretende discorrer mais a frente.
Quanto à natureza dos direitos individuais em tela, as inviolabilidades da
privacidade e dos sigilos tratados, enquanto direitos fundamentais, compõem o rol
dos direitos fundamentais de primeira dimensão, pois têm a essência dos primeiros
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direitos formalmente reconhecidos no ordenamento jurídico dos Estados. Assim,
possuem caráter individualista e para sua efetivação não se requer, à princípio, uma
prestação positiva por parte do Estado ou de qualquer terceiro, pelo contrário,
requer-se do Estado um não agir consistente na não intromissão nos assuntos que
são próprios aos sujeitos, os quais possuem o direito de resistir à tais intromissões.
Nesta linha de pensamento, para Jellinek, que estabelece quatro situações ou
status que pode o sujeito haver com o Estado, os direitos à privacidade e ao sigilo
fiscal e bancário estariam situados no que chamou de status negativus, vez que as
relações atinentes à vida privada são hipóteses nas quais o indivíduo titulariza
direito de defesa contra ilegítima atuação do Estado (CUNHA JR., 2013, p. 552).
Por se tratar de direito fundamental de primeira geração, juristas como Ives
Gandra e José Augusto Delgado (MARTINS, 2000, p. 113), compreendem a
privacidade e a inviolabilidade do sigilo fiscal como cláusulas pétreas, acrescendo
este último que “não podem sequer ser objeto de alterações que os enfraqueçam,
mesmo porque se tal ocorrer haverá tendência à sua abolição”.
No mesmo esteio, Delgado, assim como os demais autores, reconhece a
inviolabilidade do sigilo fiscal enquanto espécie de projeção do direito à intimidade,
afirmando, ademais, que:
Enquanto direito individual de primeira geração, o direito à intimidade e à
privacidade não pode ser de qualquer forma restringido ou anulado. Pode,
entretanto, ser quebrado em circunstâncias especialíssimas, por determinação do
Poder Judiciário.
Deste modo, no que pese não haver consenso sobre estarem os sigilos fiscal
e bancário contidos no direito à intimidade ou no direito à inviolabilidade de 7
dados, repita-se, não parece haver doutrina que desconheça a existência do direito
aos sigilos em questão, isto enquanto um direito fundamental. Sendo razoável aqui
reconhecer a clara relação entre os sigilos fiscal e bancário e o direito à intimidade,
vez que o objeto de proteção dos sigilos ultrapassa o ato de não prestar para
terceiro o dado sigiloso e alcança justamente as informações que são próprias ao
sujeito, em razão de sua natureza privada, portanto, resguardadas pelo direito à
privacidade, neste sentido:
A inviolabilidade do sigilo, não sendo faculdade exclusiva da privacidade (é
também da segurança da sociedade e do Estado), é conditio sine qua non
(condição), mas não é conditio per quam (causa) do direito fundamental à
privacidade. Ou seja, se não houver inviolabilidade do sigilo não há privacidade,
246

www.conteudojuridico.com.br

mas se houver inviolabilidade do sigilo isto não significa que haja privacidade (pode
haver outra coisa, como a segurança do Estado ou da sociedade). (FERRAZ JR., 1992)
Ademais, estudada a questão da previsão do direito aos sigilos fiscal e
bancário na ordem jurídica, bem como de sua natureza de direito fundamental,
cumpre melhor analisar esta última questão e as implicações que esta natureza do
direito em comento é capaz de produzir no âmbito das atividades do Estado, em
especial as atividades fazendária e de investigação criminal.
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Relação entre os direitos fundamentais e a realização do interesse público
Toda importância que se dá ao tema da inviolabilidade do sigilo fiscal e
bancário não se esvazia em si, mas surge justamente em conseqüência de um outro
tema, que seria o do legítimo exercício de funções do Estado, como a de tributar e
fiscalizar através do Fisco, bem como a de requisitar instauração de inquérito
policial e iniciar ação penal através do Ministério Público. Isto é, porque uma vez
iniciado o exercício de tais funções pelos órgãos do Estado quase sempre se poderá
observar a mitigação de direitos fundamentais, aí incluído o direito à inviolabilidade
do sigilo fiscal/bancário e, por conseguinte, à privacidade.
5

De tal maneira, fica evidente, a impossibilidade de se falar em direitos
absolutos, mesmo em se falando de direitos fundamentais, aqui mais precisamente
porque que tais direitos podem esbarrar na realização do Estado, quando da
proteção da ordem tributária, seja administrativa ou criminalmente. Entram em foco
8 então, as inviolabilidades da privacidade e dos sigilos fiscal e bancário, que podem
sob determinadas condições serem relativizadas, ou mesmo afastadas em sua
inteireza.
Por tais razões, a garantia e a possibilidade de afastamento de direitos
fundamentais, que num Estado verdadeiramente democrático privilegia-se
instrumentos limitadores do poder que o próprio Estado concentra, a começar pela
idéia da separação de poderes concebida por Montesquieu, que se concretiza em
mecanismos de checks and balances, onde é afastada a concentração de poder por
uma só pessoa ou um só órgão, o que por óbvio, tenciona conter abusos
perpetrados por prepostos do Estado.
Busca-se, então, numa democracia a harmoniosa distribuição de poderes à
órgãos autônomos entre si, numa separação de poderes não absoluta para que
possibilite a contenção mútua destes, como dito, a fim de evitar abusos quando do
exercício das funções cabidas ao poder em questão, abusos estes que, numa
eventual falha dos instrumentos limitadores de poder estatal, podem culminar em
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atos atentatórios à direito fundamental, tal como o direito a inviolabilidade fiscal e
bancária.
Portanto, não parece possível haver garantia de direitos fundamentais num
Estado sem eficiente separação de poderes, a importância de ambos assuntos na
constituição de um Estado é tamanha que, já em 1789, foram postos lado a lado no
art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, pois “Toda
sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos nem determinada
a separação de poderes, não tem constituição” (CUNHA JR., 2013, p. 529).
Pode ser percebido, no mais, que essa preocupação com a justa atuação do
Estado não é atual, posto que mesmo antes da clássica tripartição dos poderes
idealizada por Montesquieu foi possível verificar na história, ao menos tentativas,
de se introduzir na ordem dos Estados tais instrumentos limitadores de poder, é o
caso do item de n. 39 da Magna Charta Libertatum do ano de 1215, que traz a
desvinculação da lei e da jurisdição da pessoa do monarca a partir da adoção do
que seria um embrião da judicialidade e do devido processo legal.
É nessa linha de pensamento, que Dirley da Cunha Jr. (2013, p. 562) chega à
conclusão de que: 9 A afirmação histórica e progressiva dos direitos humanos
fundamentais sempre esteve centrada em torno da idéia de limitação do poder
político [...] Quer dizer, a idéia da limitação do poder dos governantes sempre
constituiu pressuposto fundamental do reconhecimento da existência de direitos
comuns a todos os indivíduos, qualquer que fosse o estamento social – clero,
nobreza e povo – no qual eles se encontrassem.
A partir de tais elucidações acerca da estreita relação entre a garantia dos
direitos fundamentais e a separação de poderes é que se pode vislumbrar uma
discussão sobre a legitimidade na relativização do sigilo fiscal/bancário a partir de
requisição direta pelo órgão do Ministério Público, ou se tal direito na hipótese de
investigação e instrução criminal estaria protegido pelo instituto da reserva de
jurisdição, pois não parece razoável se ater tão somente a letra da legislação
nacional a respeito, uma vez que mesmo que esta fosse das mais claras, continuaria
a ser necessário um olhar mais atento e sistemático às disposições constitucionais
e a motivação ideal de tais disposições.
O PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONFRONTO COM O
DIREITO À INVIOLABILIDADE DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO
O Ministério Público é inserido no ordenamento nacional pelo art. 127 da
Constituição Federal, situado no capítulo IV do IV título, que trata “das Funções
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Essenciais à Justiça”, onde é afirmado como instituição permanente, sendo-lhe
assegurada a autonomia funcional e administrativa, no que pese não constituir um
Poder do Estado propriamente dito.
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É no art. 129, também do Texto Constitucional, que são elencadas as funções
institucionais do Ministério Público, dentre as quais a disposta no inciso VIII, que
trata das requisições de diligências investigatórias e de instauração de inquérito
policial, função esta a de maior interesse no presente trabalho, pois daí se vislumbra
justamente a legitimidade do poder requisitório do órgão em tela frente à outros
órgãos públicos e mesmo frente à particulares.
Na legislação infraconstitucional o Parquet encontra regramentos na Lei
Complementar n. 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União – e na Lei n.
8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – onde se pode ver
reforçado 10 princípio da independência funcional da instituição, bem como
definidas suas funções com ainda maior espectro que na Carta Maior.
Com mais especificidade quanto ao poder de requisição do órgão do Parquet,
da Lei n. 75/93 é possível destacar, por relevante, o art. 8º, com ênfase no § 2º, in
verbis:
5
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério
Público da União poderá, nos procedimentos de sua
competência: [...] § 2º Nenhuma autoridade poderá opor
ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção
de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter
sigiloso da informação, do registro, do dado ou do
documento que lhe seja fornecido.
Relevante, pois com sua restrita leitura, pode-se amparar como legítima a
possibilidade de amplo e irrestrito acesso pelo Ministério Público, por requisição
direta ao Fisco, às informações de naturezas fiscal e bancária, sendo desconsiderado
o sigilo, isto, por força do § 2º do transcrito dispositivo, o que implicaria,
consequentemente, na relativização dos direitos individuais protegidos pelos
incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal. Ademais, a Lei n. 8.625/93 traz
disposições semelhantes em seu art. 26 ao traçar os poderes do órgão no exercício
de suas funções, contudo com uma menor intensidade, vez que não afasta
expressamente a exceção de sigilo às requisições do órgão.
Desta exposição, não resta dúvidas sobre a legitimidade do órgão do
Ministério Público na requisição direta de documentos para instrução de
procedimento investigatório, vez que tal é função consagrada pela Lei Maior e por
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leis infraconstitucionais, contudo, são os limites do poder em questão que não
parecem delimitados, o que não faz presumir a inexistência de tais limites, pois é
propriamente sua imposição aos poderes do Estado que confere equilíbrio à relação
entre este e seus súditos, de maneira que a ausência da previsão de freios quando
da instituição de um poder é capaz de levar à fragilização das garantias
fundamentais e, com estas, à fragilização da própria democracia.
A partir das conclusões já traçadas, no que toca à necessidade de se
compreender os poderes do Estado dentro de um complexo de instrumentos
limitadores, deixa de parecer jurídico defender a amplitude do poder conferido ao
Parquet com o dispositivo retromencionado, sem uma devida apreciação
sistemática do ordenamento jurídico nacional e, sobretudo, de outros dispositivos,
decisões e obras técnicas sobre a matéria.
Ao analisar bibliografia sobre a questão, apesar de doutrinadores como
Moraes (2008, p. 73), Cunha Jr. (2013, p. 694) e Nascimento (2014, p. 32) em suas
obras chegarem à conclusão de que há necessidade de intervenção judicial para o
acesso à informações fiscais e bancárias, há decisões judiciais e autores em sentido
oposto em maior ou menor grau, é o caso de Bruno Calabrich (2006, p. 185) que
afirma não estar o direito aos sigilos em pauta abraçado por cláusula de reserva
jurisdicional, pois tal direito estaria protegido pelo inciso X do art. 5º da
Constituição Federal, o qual não traz expressamente o instituto, o mesmo autor
aponta também que “Precisamente por não estar albergada pela reserva
jurisdicional é que se reconhece às CPIs a possibilidade de ‘quebra’ dos sigilos
bancário e fiscal independentemente de previa autorização judicial”.
Ademais, Bruno Calabrich (2006, p. 186), mais precisamente no que tange ao
sigilo fiscal, chega à conclusão de que não se pode cogitar a existência de sigilo de
informações entre órgãos do Estado, no caso entre o Ministério Público e a
Administração Fazendária. E que, no mais, a interpretação literal e restrita do art. 8º
da Lei Complementar n. 75/93 seria o bastante para afirmar a legitimidade do
Parquet na requisição direta de informações, mesmo quando protegidas
constitucionalmente por sigilo, pois a norma em questão “é categórica ao autorizar
a requisição de informações e documentos de qualquer natureza, não sendo lícito
a nenhuma autoridade recusar-se a atender a requisição sob o argumento do
caráter sigiloso da informação ou documento pretendido”.
É de se observar de logo, das afirmações do autor acima que, no que pese se
reconhecer às Comissões Parlamentares de Inquérito a possibilidade de quebra dos
sigilos bancário e fiscal, tal não justifica a legitimidade do Ministério Público na
250

www.conteudojuridico.com.br

mesma situação sem ordem judicial, uma vez que as CPIs encontram fundamento
constitucional no art. 58 da Carta Maior, no qual é afirmado que tais comissões
detêm poderes de investigação próprios de autoridade judicial, diferentemente dos
poderes de investigação do MP.
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Quanto à impossibilidade de se cogitar a existência de sigilo de informações
entre órgãos do Estado, também afirmada por Bruno Calabrich, deve-se ter em
conta o tema da separação de poderes já trazido à baila, o qual estabelece limites
na própria organização interna do Estado, de modo a não merecer prosperar as
conclusões do autor, pois é necessária a distinção entre a Administração 12
Tributária e a atividade investigativa realizada pelo Ministério Público ou pela Polícia
Judiciária, nesse viés é a preleção de Machado e Janini (p. 21, 2015), in verbis:
[...] compete ao ente da Administração proteger e
preservar aquelas informações fiscais recebidas contra
terceiros não autorizados a acessálas. Além disso, o
sistema jurídico não autoriza o uso dos dados fiscais
para uma finalidade diversa daquela relacionada à
arrecadação e fiscalização tributária. É o que explica Luís
Eduardo
Schoueri (2013, p. 815): “se a autoridade
5
administrativa teve uma informação em razão de seu
ofício, é apenas no exercício deste que a informação
pode ser utilizada”.
Ainda, em contrapartida às afirmações de Calabrich nas mencionadas
passagens de sua obra que sugerem estar a sua conclusão em acordo com a
jurisprudência nacional, Cunha Jr. (2013, p. 694), fazendo menção ao julgado STF,
Al-AgR 541265/SC, afirma que:
[...] o entendimento da Suprema Corte consolidou-se no
sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos
sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir
acerca da conveniência da sua quebra em caso de
interesse público relevante e suspeita razoável de
infração penal.
No mesmo sentido são os julgados citados por Moraes (2008, p. 73) para
defender a existência da cláusula de reserva jurisdicional quando no trato dos sigilos
fiscal e bancário, veja-se:
1 Nesse sentido: STF – 2ª T. – HC nº 85.088/ES – Rel.
Min. Ellen Gracie, Diário da Justiça, Seção I, 23 set. 2005,
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p. 50 e RTJ 195/978. Conforme destacou a Ministra Ellen
Gracie, “o acesso às informações derivadas da quebra do
sigilo bancário do paciente, que serviram de justa causa
à ação penal ora em trâmite, foi logrado a partir do
requerimento do Ministério Público Federal perante o
Judiciário. Tal autorização foi baseada em indícios
constantes de um dossiê remetido pela Receita Federal
e não de procedimento administrativo tributário. Sem
respaldo, portanto, a alegação do impetrante de que
esse procedimento teria sido irregular”. Conforme
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o sigilo bancário
do contribuinte não pode ser quebrado com base em
procedimento administrativo-fiscal, por implicar
indevida intromissão na privacidade do cidadão,
garantia
esta
expressamente
amparada
pela
Constituição Federal – art. 5º, inciso X” (STJ – 1ª T. – Resp.
nº 121.642/DF – Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Diário da
Justiça, Seção I, 22 set. 1997, p. 46.337) [...].
Mendes (2015, p. 385) ao expor sobre o tema dos sigilos fiscal e bancário
adota posicionamento mais ameno, pois reconhece que o STF não trata a quebra
dos sigilos como matéria sob reserva de jurisdição, contudo, reconhece também
que o mesmo Tribunal resiste a que o Ministério Público possa determinar tal
quebra por meio de requisição direta, isto, por falta de autorização legal específica,
ocasião em que aponta decisão do Tribunal na RE 215.301-0-CE de 26 de junho de
1999, in verbis:
A norma inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F., não autoriza o Ministério
Público, sem a interferência da autoridade judiciária, quebrar o sigilo bancário de
alguém. Se se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade
(...), somente autorização expressa da Constituição legitimaria o Ministério Público
a promover, diretamente e sem a intervenção da autoridade judiciária, a quebra do
sigilo bancário de qualquer pessoa.
Ademais, conclui Mendes (2015, p. 386) que a matéria da quebra dos sigilos
em tela se encontra à faculdade de lei específica para conferir a órgãos do Poder
Público o poder de determinar a abertura de informações de natureza sigilosa,
sempre sob a condição de estarem tais determinações fundamentadas com as
razões que justifiquem a medida. Para fins de exemplo, aponta a Lei Complementar
n. 105/01, que confere aos agentes do Fisco o poder de requisitar de instituições
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financeiras informações de operações e serviços de contribuintes, sem a
necessidade de autorização judicial.
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A partir de tais apontamentos, que podem ser apreciados nas obras dos
citados autores, não passa despercebido o fato de haver divergências que vão a
sentidos totalmente opostos, mesmo quando se faz referência ao entendimento da
Suprema Corte, o que demonstra haver discrepâncias, inclusive no âmbito do
Tribunal e, por isso, torna-se imprescindível a análise de decisões judiciais
relevantes à matéria da quebra dos sigilos fiscal e bancário, em especial por órgão
do Ministério Público, antes de qualquer consideração que pretenda encerrar as
questões aqui tratadas.
Contudo, de plano, é possível notar a tendência da doutrina em afirmar a
necessidade da intervenção judicial na quebra dos sigilos fiscal e bancário pelo
Ministério Público, seja por sustentar falta de lei que o autorize ou por sustentar a
existência de reserva jurisdicional, no mais, chegando a discussão a alcançar o tema
da necessidade de imposição de limites recíprocos aos órgãos do Estado a fim da
garantia da democracia e, consequentemente, de direitos fundamentais, o que faz
razoável, desde logo, afirmar que a mais ideal maneira de garantia de direitos
fundamentais quando de eventual
5 necessidade de relativização é a submissão de
tanto ao Poder Judiciário, que limitará a atuação do órgão que pretende a
relativização, de modo a impedir a concretização de abusos com medidas não
razoáveis e desproporcionais.
É neste sentido, das palavras acima, que Nascimento (2014, p. 36) levanta
críticas à atribuição do que chama de “superpoderes” ao Ministério Público, que
surgiriam com a tomada da função investigativa da Polícia Judiciária pelo
mencionado órgão, de modo a não somente pretender a presidência de
investigações como também se furtar do controle de outros órgãos a partir de
requisições diretas e em procedimentos os quais atribui caráter sigiloso, de modo
que a junção de tais funções usurpadas, como sugere, com a função de acusador
acarretaria num desequilibro entre o MP e a parte acusada num eventual processo.
Na mesma direção de raciocínio afirma que:
A vida das pessoas não pode ser devassada fora dos limites toleráveis. E a
investigação direta, por escapar de qualquer controle, não é boa para a democracia.
Decorrente disso, a apuração unilateral, sob essa perspectiva afastada de qualquer
garantia para o investigado, não tem lugar nas práticas republicanas que manda
observar o due process of law contra o abuso de todos os matizes.
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Ainda, ao citar Cesar Asfor Rocha, Nascimento (2014, p. 24), preleciona que
“No estado democrático, é dogma que as instituições reciprocamente se controlem,
não sendo de cogitar-se que alguma delas possa ficar imune a limitações”.
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Tucci (p. 84, 2004) posiciona-se em semelhante linha de pensamento e,
também tecendo críticas ao alcance da possibilidade de investigação pelo
Ministério Público, escreve:
Em epítome, e, já agora, com GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
não devendo existir qualquer instituição superpoderosa,
permitir, ao Ministério Público, por melhor que seja a intenção
de seus membros, a realização da investigação criminal ou
fiscalização, “(...) significaria quebrar a harmônica e garantista
investigação de uma infração penal (...)”. Mais do que isso,
representaria, como de fato representa, uma indesejável e
inadmissível ditadura ministerial, na fase pré-processual da
persecutio criminis, com afronta aos direitos e garantias
constitucionais do investigado [...].
Então, o alcance do poder de requisitar do Parquet vai além da existência e do
entendimento de leis que o autorize, pois com o mais breve aprofundamento da
questão já se abre mais uma vez a discussão acerca dos direitos fundamentais de
primeira geração, como os das inviolabilidades fiscal e bancária, que se efetivam
justamente a partir de limitações ao Estado e sua abstenção em se imiscuir
indevidamente na privacidade de seus súditos, portanto, o poder de requisição do
MP deve ser visto a partir das limitações promovidas a fim de efetivação de direitos.
Há, por outro lado, os limites dos próprios direitos fundamentais, já que se
sabe não serem absolutos, sendo um desses limites a legítima atuação do Estado
em suas funções e, por isso, devem essas funções estar delimitadas com clareza
para a estrita atuação do Poder Público, dentro da legalidade, de modo que o
controle de um órgão por outro é salutar para manter tal atuação contida em seus
devidos limites.
SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO SOB A ÓTICA DA JURISPRUDÊNCIA
Como já se pode notar, diferentes doutrinadores atribuem alcances diversos
à efetivação do direito às inviolabilidades fiscal e bancária, vez que ora se entende
como matéria afeta à reserva jurisdicional, ora não, e para ambas situações parecem
os autores ter à sua disposição decisão judicial que milite em seu favor, o que torna
imprescindível uma detida análise de decisões judiciais que contribuam ao
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amadurecimento da questão, em especial as exaradas pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Importa, de início, explorar o delineamento dado pelos tribunais aos conceitos
dos sigilos fiscal e bancário, de modo a precisar quais são as informações protegidas
pelo instituto, contudo parecem raras as decisões que fazem menção a tanto,
certamente por haver a sedimentação do entendimento de não estarem
acobertadas pelos sigilos as informações simplesmente cadastrais, ou seja, dados
qualificadores do indivíduo, de maneira a restar protegidas todo o resto de
informações, que sejam capazes de revelar de fato algo atinente à vida privada do
sujeito. É nesse sentido breve passagem de citação usada em decisão do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial:
O que é pré-requisito para a “quebra” de sigilo não pode também ser oponível
ao fisco como sigiloso. Desse modo, se a obtenção da ficha cadastral do sujeito
passivo (nome, CPF/CNPJ, endereço) é necessária para preencher o critério para a
quebra do sigilo, conforme dispõem o art. 3º, § 2º, II, do Decreto n. 3.724/2001, por
decorrência lógica, não pode estar sujeita ao sigilo. 5. Dados cadastrais, tais como
o nome completo, CPF/CNPJ, endereço e manutenção de conta-corrente em
instituições financeiras, são dados
5 de informação obrigatória ao Fisco por parte do
sujeito passivo quando da sua declaração do imposto de renda. Não havendo que
se falar aí em oponibilidade de qualquer tipo de sigilo à Administração Tributária
Federal, pois a simples mudança da 16 fonte da informação não gera a
oponibilidade do dever de sigilo. (STJ - REsp: 957379 PR 2007/0127161-2, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2010)
Vê-se então que a decisão acima afasta da proteção dos sigilos bancário e,
consequentemente dado a similitude, fiscal os dados meramente cadastrais, no
mais, já na década de 90, era essa a tendência doutrinária e jurisprudencial nacional,
conforme preleciona Ferraz Jr. (1992) que ao falar de dados cadastrais relativos ao
nome, filiação, endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas,
afirma que:
Esse tipo de dado (que, por sinal, acrescido de outras informações de duvidosa
constitucionalidade chega a ser comercializado no negócio chamado mala direta),
conforme fizemos ver anteriormente, embora privativo do sujeito, é condição de
sua identificação para efeito dos intercâmbios sociais que ocorrem inclusive na vida
privada. Destacados dos intercâmbios privados, eles não estão protegidos pela
privacidade.
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Isto vem sendo reconhecido pela jurisprudência, no caso até mais estrito do
sigilo bancário, como se observa em diversos julgados, nos quais cadastros de que
constem apenas os chamados dados pessoais (nome, endereço, filiação, número de
registro) não são considerados objeto de sigilo. Ainda, neste sentido, foi o voto do
Min. Celso de Mello no julgamento de Habeas Corpus, que em trecho é dito: Em
hipótese semelhante, na qual se discutiu a abrangência das informações protegidas
pelo sigilo fiscal e bancário, esta colenda Quinta Turma entendeu que dados como
endereço, número de telefone e qualificação dos investigados nela não se inserem.
(STF - HC: 108319 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
03/09/2014, Data de Publicação: DJe 09/09/2014)
Superada a questão do alcance do que seriam as informações sigilosas, é
relevante tratar da moradia constitucional do direito às inviolabilidades dos sigilos
fiscal e bancário, ao apreciar alguns julgados dos tribunais superiores, foi possível
constatar a recorrente fundamentação do direito em questão tanto no inciso X,
quanto no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, de maneira que além de
haver o reconhecimento dos sigilos como extensão do direito à vida privada,
reconhece-se também o seu acobertamento pelo direito à inviolabilidade de dados,
vejamos: Segundo entendimento desta Corte Superior, os poderes conferidos ao
Ministério Público pelo art. 129 da Carta Magna e pelo art. 8.º da Lei Complementar
n.º 75/93, dentre outros dispositivos legais aplicáveis, não são capazes de afastar a
exigibilidade de pronunciamento judicial acerca da quebra de sigilo bancário ou
fiscal de pessoa física ou jurídica, mormente por se tratar de grave incursão estatal
em direitos 17 individuais protegidos pela Constituição da República no art. 5º,
incisos X e XII. (STF - RE: 835159 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de
Julgamento: 16/10/2014, Data de Publicação: DJe 22/10/2014)
Também reconhecendo a eficácia do inciso XII foi a seguinte decisão do
Superior Tribunal de Justiça:
A despeito de o sigilo das informações fiscais e bancárias
não ser absoluto, uma vez que pode ser mitigado
quando haja preponderância de interesse público,
notadamente da persecução criminal, o próprio texto
constitucional (art. 5º, inciso XII) exige a prévia
manifestação da autoridade judicial, preservando, assim,
a imparcialidade da decisão. (STJ – RHC: 26236 RJ,
Relator: Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de
Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: DJe
01/02/2010)
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De tal modo, no que pese a já mencionada discussão doutrinária acerca de
estar ou não o direito aos sigilos fiscal e bancário acobertados pelo direito à
inviolabilidade de dados, o judiciário nacional os tem conferido essa dupla proteção
constitucional. Ademais, a partir dos dois últimos julgados citados, já se vislumbra
uma prévia do tratamento dos tribunais superiores no que tange à necessidade de
autorização judicial para o acesso à informações de natureza sigilosa pelo Ministério
Público.
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Assim, predomina o entendimento de que os já citados art. 129 da
Constituição Federal e art. 8º da Lei Complementar n. 75/93, não têm o condão de
mitigar os direitos fundamentais em questão, mesmo que esses dispositivos
confiram poderes ao órgão do Parquet, como o fez aquele último dispositivo legal,
no qual é afirmado que não se poderá opor exceção de sigilo às requisições do
órgão. Tal posição da Justiça se faz por força da proteção que a Constituição dá à
matéria, entendida, algumas vezes, como afeta à reserva de jurisdição, como é o
caso do julgado acima, que ao fundamentar o direito aos sigilos fiscal e bancário
como advindo do art. 5º, inciso XII, da Carta Maior, entendeu que somente “por
ordem judicial” seria possível violar o sigilo dos dados.
Neste mesmo sentido se 5deu decisão do Superior Tribunal de Justiça em
recente julgamento, no qual, para além de reconhecer a matéria da quebra dos
sigilos fiscal e bancário como atinente à reserva de jurisdição nas hipóteses de
persecução penal, procura aclarar a distinção entre tal hipótese e os casos de
compartilhamento/transferência do sigilo bancário entre instituições financeiras e
fisco, que é matéria já pacificada em razão do julgamento da ADI n. 2859-DF, que
18 versou sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n.
105/2001. Na situação do julgamento acima citado, o HC n. 260.519-SP do STJ, foi
questionada não a legalidade de requisição direta do Parquet de informações
abrangidas pelo sigilo fiscal, mas sim o envio de ofício de tais informações pela
própria autoridade fazendária ao Ministério Público para fins de representação
criminal.
Na hipótese, o Fisco fundamentou a legalidade da conduta com o art. 198, §
3º, I, do Código Tributário Nacional, que afirma “§ 3º Não é vedada a divulgação de
informações relativas à: I – representações fiscais para fins penais”, contudo o STJ,
ao interpretar o dispositivo, entende que “A notícia crime não poderia abranger o
compartilhamento de extratos bancários e documentos fiscais com conteúdo
protegido por sigilo (declaração de imposto de renda, livros contábeis etc.)”.
Ainda no mesmo julgamento, o relator buscou afirmar a distinção entre a
atividade do Fisco e a atividade do órgão do Ministério Público, tendo afirmado:
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Repito, em benefício da clareza: apesar de, no âmbito fiscal, haver permissão para
transferência de dados financeiros do contribuinte, as informações sigilosas obtidos
durante o procedimento administrativo fiscal devem ser protegidas contra o acesso
de terceiros e, assim, não podem ser compartilhadas para uso em persecução penal
sem autorização judicial, pois, no âmbito penal, ainda permanecem sob reserva
absoluta de jurisdição. (STJ – HC: 260.519 SP, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 14/12/2016, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)
Ainda, é salutar que se discorra sobre os requisitos que têm exigido os
tribunais para que se efetive uma devida quebra de sigilo, seja bancário ou fiscal,
uma vez que nada adiantaria tão apenas exigir manifestação judicial sem que se
tenha parâmetros para a fundamentação desta. Foi neste sentido que se deu
decisão do STF no julgamento do HC n. 84.758-GO, onde se procurou afirmar que
não deve a quebra do sigilo servir à buscas generalizadas e que resultem em
indiscriminado devassamento da vida privada das pessoas, pois tal manipulação
arbitrária da quebra do sigilo por entes do Poder Público se mostrariam em clara
desconformidade com os postulados de um Estado Democrático, por tais razões
afirmou-se que: Para que a medida excepcional da quebra de sigilo bancário não
se descaracterize em sua finalidade legítima, torna-se imprescindível que o ato
estatal que a decrete, além de adequadamente fundamentado, também indique, de
modo preciso, dentre outros dados essenciais, os elementos de identificação do
correntista (notadamente o número de 19 sua inscrição no CPF) e o lapso temporal
abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição
financeira. (STF – HC: 84.758 GO, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento: 16/06/2006)
Desta exposição, é notável que os tribunais superiores, sabidamente,
posicionam a matéria da quebra dos sigilos fiscal e bancário pelo Ministério Público
como atinente à reserva de jurisdição, de modo a não reconhecer o poder
requisitório do órgão como capaz de por si mitigar direitos fundamentais de ordem
constitucional que são os direitos à vida privada e à inviolabilidade de dados.
Contudo, mesmo os tribunais mantendo tal posicionamento, inclusive após o
julgamento da ADI n. 2.859/DF, que não tem pertinência direta com o poder de
requisição do parquet, o órgão insiste em se auto-conferir o poder de quebra dos
sigilos fiscal e bancário sem a intervenção do judiciário, de modo a tornar
recorrentes recursos e habeas corpus em que se reconhece a ilicitude da espécie de
prova assim obtida, o que revela a banalização do instituto da requisição pelo MP,
cumulado com a desconsideração de direitos fundamentais por este e pela
Autoridade Fazendária, que atende às requisições ilegítimas.
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O compartilhamento de sigilo firmado pelo julgamento da ADI n. 2.859/DF e
possíveis implicações sobre o caso do Ministério Público
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No que pese a transferência do sigilo bancário ao Fisco sem manifestação
judicial ser atualmente admitida, tendo em vista a aquiescência do STF a partir do
julgamento da ADI n. 2.359/DF, que versou sobre os poderes concedidos ao Fisco
pela Lei Complementar n. 105/2001, a princípio tal assunto não teria repercussão
imediata sobre a possibilidade de requisição direta de informações fiscais e
bancárias sigilosas pelo Ministério Público, uma vez que a lei em questão trata
estritamente da atribuição de poderes à autoridade fazendária em face de
instituições financeiras.
Ocorre que, quando se afirma a não prevalência da reserva de jurisdição à
mitigação do direito ao sigilo bancário como oponível ao Fisco em razão da
existência do que se chamou de “compartilhamento de sigilo” sob a justificativa de
persistir o dever de sigilo do órgão da administração pública, como foi feito no 20
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em tela, exsurge a
possibilidade de se justificar com o mesmo argumento o acesso direto a tais
informações pelo Ministério Público, bem como para qualquer outro órgão
interessado nas informações, pois
5 se poderia alegar a persistência do sigilo, numa
espécie de sigilo intramuros.
De primeiro plano, tal possibilidade já se mostra desarrazoada, pois, concederse-ia ao Estado em todas as suas esferas de atuação a detenção de amplo espectro
de informações que a princípio lhe foram cedidas tão somente para a finalidade
fiscal. Tal cenário importa numa evidente inexistência de limites na comunicação
entre órgãos estatais que deveriam manter coerente distanciamento, para a
preservação da separação de poderes, das garantias individuais e, assim, do Estado
democrático, porquanto esse irrestrito compartilhamento de informações cria
instituições super poderosas e isentas do controle de outro poder público
minimamente desinteressado no uso de tais informações.
Outrossim, o poder da administração tributária no acesso à informações de
natureza privada dos contribuintes tem sua origem no art. 145, § 1º, da Constituição,
o qual prediz, dentre outras coisas, que é “facultado à Administração Tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte”.
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Veja-se então que o constituinte ao conferir o poder de fiscalização do Fisco, o fez
assim “especialmente para conferir efetividade a esses objetivos”, objetivos estes
estritamente ligados à atividade de tributar e não outra, como a persecução penal.
Nessa conformidade, defender a existência da preservação dos sigilos fiscal e
bancário intramuros, com a possibilidade de amplo “compartilhamento do sigilo”
dentro da estrutura do Estado, contudo entre órgãos voltados à atividades distintas,
se mostra não somente como um menosprezo ao princípio da separação de
poderes, mas um menosprezo também à regra do art. 145 da Constituição, que
fortalece tal princípio, de modo a limitar os fins dos poderes de fiscalização da
Administração Tributária.
Assim, sempre que o acesso e o compartilhamento de informações sigilosas
se mostrarem necessários ao Estado, é razoável que tal necessidade seja submetida
a exame do Poder Judiciário, que em tese é desinteressado das 21 informações em
questão, corrobora com essa ideia o pensamento do Min. Celso de Mello em trecho
de seu voto, que fora vencido, no julgamento da ADI n. 2.859/DF, veja-se:
Em havendo situação de colidência entre princípios impregnados de
qualificação constitucional, como pode ocorrer entre as prerrogativas institucionais
da Administração Tributária, de um lado, e os direitos e garantias básicas dos
contribuintes, de outro, a resolução desse estado de antagonismo deverá constituir
objeto de um pertinente juízo de ponderação, a ser exercido não por um dos
sujeitos parciais da relação litigiosa, que certamente atuaria “pro domo sua”, mas,
isso sim, por um terceiro juridicamente desinteressado, como os órgãos integrantes
do Poder Judiciário do Estado.
Nesse viés parece lamentável que se tenha criado no julgamento da ADI em
questão o que se chamou de mera transferência/compartilhamento de sigilo,
inflando ainda mais o Estado de poderes livres de controle prévio e lançando
precedentes para o fim dos limites do poder de fiscalizar do Estado e, por
conseguinte, o fim dos direitos à vida privada e à inviolabilidade de dados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente toda a explanação feita ao longo do presente trabalho acerca da
matéria da inviolabilidade dos sigilos fiscal e bancário, é possível concluir pela
indubitável proteção constitucional conferida a tal direito, que assume caráter
fundamental, devendo este, por essa característica, ser tomado como cláusula
pétrea. No mais, os sigilos em questão encontram claro abrigo no disposto pelo art.
5º, X, da Carta Maior, pois o pretendido com a atribuição da qualidade do sigilo aos
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dados fiscais e bancário é justamente a proteção à vida privada do sujeito, além de
o direito encontrar abrigo também no inciso XII do mesmo dispositivo, o qual trata
do sigilo dos dados em si e não dos efeitos de tais dados, como o fez o anterior.
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Quanto à questão do poder de requisição do Ministério Público, tem-se que
apesar da ampla extensão dada pela Lei Complementar n. 75/93, onde se afasta à
exceção de sigilo como oponível às requisições do órgão, não goza o parquet de
poder legítimo à mitigação do direito aos sigilos fiscal e bancário diretamente, não
somente em razão da inexistência de lei que institua um procedimento para tanto,
mas também em razão da sistemática do ordenamento 22 jurídico não permitir,
pois além haver cláusula de reserva de jurisdição no art. 5º, XII, da Constituição, o
art. 198 do Código Tributário Nacional, ao impor o dever de sigilo à Administração
Tributária, impõe também evidente distinção entre a atividade fazendária e a
atividade de qualquer outro órgão do Estado, aí incluído o MP, vez que institui a
reserva de jurisdição sempre que a divulgação não for para investigação de prática
de infração administrativa.
Ademais, ao bem da mais razoável interpretação da Constituição as decisões
dos tribunais superiores seguem a linha de pensamento acima esposada, o que,
infelizmente, não denota que o5 órgão do Ministério Público e o Fisco venham
respeitando tal entendimento e, por conseguinte, direitos fundamentais do
contribuinte/investigado, isto porque continuam os tribunais sendo provocados a
rechaçar com a declaração de ilicitude de provas, as requisições diretas do MP de
quebra de sigilo fiscal no âmbito da investigação e instrução criminal, o que, por
sua vez, somente ocorre por igual desrespeito havido pela autoridade fazendária
que atende às requisições ilegítimas. Desta maneira, não detém o Ministério Público
de legítimo poder capaz de relativizar o direito aos sigilos fiscal e bancário, bem
como não detém também a Administração Tributária legitimidade para a cessão de
informações sigilosas voltadas a fins alheios à atividade fiscal sem a manifestação
judicial, a qual, em ambos os casos se mostra como meio eficaz na preservação das
garantias individuais e no controle do poder do Estado, razão pela qual o direito às
inviolabilidades em questão se situa como matéria atinente à reserva de jurisdição.
É evidente então que tentativas do órgão do Ministério Público na quebra
direta dos sigilos se revela abuso desmedido, que vai de encontro à legislação
infraconstitucional e constitucional, capaz de culminar na fragilização do sistema de
separação de poderes, tão caro à proteção das garantias fundamentais, isto porque
restaria desequilibrada a igualdade entre o parquet e o investigado, seja no âmbito
da investigação criminal ou da ação penal, pois se atribuiria um “superpoder” ao
órgão, o qual se veria isento do controle de qualquer outro, hipótese que se revela
como indesejada numa democracia. Resta então, ao judiciário o papel de julgar a
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razoabilidade do interesse na quebra dos sigilos fiscal e bancário, bem como
repudiar tal quebra com a declaração da ilicitude de provas, quando obtidas por
meio da ilícita quebra dos sigilos.
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo relata o aumento da população carcerária no Brasil e
no Tocantins, como sendo um grande obstáculo para o poder público e é assunto
de grande interesse da comunidade jurídica, em razão disso, O presente trabalho
tem o intuito de demonstrar à ressocialização e reinserção do preso na sociedade
a luz da LEP - Lei de Execuções Penais (7.210/84), que tem o propósito de
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Visto
que o tema é de interesse social, porque envolve diretamente e indiretamente toda
a sociedade, tendo como a ação de estudar e investigar o instituto da
ressocialização penal, seus fundamentos e sua aplicação no âmbito da CPPP de
Palmas. Tendo como objetivo geral trazer as políticas de ressocialização estão
sendo satisfeitas e se os direitos do apenado vem sendo observados perante a LEP
- Lei de Execuções Penais (7.210/84).
PALAVRA-CHAVE: reinserção, integração, comunidade
ABSTRACT: The present article reports the increase of the prison population in
Brazil and Tocantins, as being a major obstacle for the public power and is a matter
of great interest to the legal community. This paper aims to demonstrate the
resocialization and reinsertion. of the prisoner in society in light of the LEP - Law of
Criminal Executions (7,210 / 84), which has the purpose of providing conditions for
the harmonious social integration of the condemned. Since the theme is of social
interest, because it directly and indirectly involves the whole society, having as its
action to study and investigate the institute of criminal resocialization, its
foundations and its application within the scope of CPPP Palmas. With the general
objective of bringing the resocialization policies are being met and if the rights of
the inmate has been observed before the LEP - Law of Criminal Executions (7.210 /
84).
Keywords: reintegration, integration, community
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INTRODUÇÃO
A escolha da temática se deu pelo fato do tema ser considerado bastante
relevante, visto que o tema é de interesse social, porque envolve diretamente e
indiretamente toda a sociedade. Tendo como a ação de estudar e investigar o
instituto da ressocialização penal, seus fundamentos e sua aplicação no âmbito da
CPPP de Palmas.
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A Lei de Execução Penal em seu art. 1º dispõe “A execução penal tem por
objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado”. O estado tem a
obrigação aplicar as penalidades punitivas, mas também, não se isentando da
função de ressocializar. O reeducando ao final de sua pena privativa de liberdade
deverá estar apto a conviver em sociedade de forma harmônica.
Inicialmente será abordado sobre o instituto da ressocialização e reinserção
a luz da LEP - Lei de Execuções Penais (7.210/84), logo em seguida Conforme
levantamento do tribunal de justiça em 2018, será feita uma abordagem sobre a
população carcerária no Tocantins e em relação a superlotação na casa de prisão
provisória de Palmas conforme dados
obtidos no INFOPEN de 2017.
5
Será abordado também os projetos que buscam a ressocialização e
reintegração na casa de prisão provisória de palmas e trazer os principais projetos
implantados na mesma e sobre a sua efetividade sobre os reeducandos.
Tão logo, será abordado sobre os pontos positivos e pontos negativos da
ressocialização, elencando a consequências e benefícios trazidos para sociedade e
para os próprios reeducandos.
O presente trabalho tem o intuito de demonstrar à reinserção do preso na
sociedade a luz da lei de execução penal que tem o propósito de proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado, a fim de saber a fundo
se na Casa de Prisão Provisória de Palmas a função de ressocialização está sendo
satisfeita e se existem políticas efetivas de promoção e ressocialização dos detentos.
O trabalho tem como objetivo geral identificar se as políticas de ressocialização
estão sendo satisfeitas e se os direitos do apenado são observados. Tem como
objetivo especifico investigar se existem ações ou programas que promovem a
reintegração do detento à sociedade, identificar a taxa de reincidência dos detentos
regressos à Casa de Prisão Provisória de Palmas, verificar se os detentos têm acesso
à assistência psicossocial, jurídica, religiosa e educacional.
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Para desenvolvimento da pesquisa, será realizada pesquisa bibliográfica,
consultando-se referências publicadas em artigos, dissertações, teses, revistas
eletrônicas, jornais, livros e levantamento de documentos junto a casa de prisão
provisória de Palmas.
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1. INSTITUTO DA RESSOCIALIZAÇÃO E REINSERÇÃO
O sistema prisional é um dos principais setores carentes de políticas públicas
e de auxílio. Conforme a lei de execução penal, a assistência ao preso é dever do
estado, a fim de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
A lei de execução penal tem a função de dar assistência psicossocial, jurídica,
religiosa e educacional aos detentos. A população carcerária brasileira quase
dobrou em dez anos, passando de 401,2 mil para 726,7 mil, de 2006 a 2016. Tendo
em vista o crescimento progressivo dos encarceramentos no Brasil cresce cerca de
4% ano a ano, o Brasil encontra-se em 3° lugar com a maior população carcerária,
conforme INFOPEN de 2017.
Os principais problemas encontrados no sistema penitenciário são:
superlotação; agressões, torturas e impunidade dos acusados dessas práticas; falta
de tratamento médico; falta de banho de sol; má qualidade da água e da comida
servida; revista vexatória e falta de autorização para visita; falta de assistência
jurídica; ambiente de alta insalubridade; superlotação; falta de segurança adequada;
poucos agentes prisionais; celas sem ventilação e insuficiência de programas de
trabalho e ressocialização.
O jurista Bitencourt (2012, p.130) assegura:
[...] ALei de Execução Penall (LEP), já em seu art.1ºº, destaca
como objetivo do cumprimento de pena a reintegração social
do condenado, que é indissociável da execução da sanção
penal. Portanto, qualquer modalidade de cumprimento de
pena em que não haja a concomitância dos dois objetivos
legais, quais sejam, o castigo e a reintegração social, com
observância apenas do primeiro, mostram-se ilegal e
contrária à Constituição Federal.
Como se pode observar os números só vem aumentado, como cita acima
são 4% ao ano, com o grande crescimento da população carcerária fica inviável a
aplicação da lei de execução penal e efetividade dos programas.
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A ressocialização e reinserção do sentenciado na sociedade dependem muito
de como o sistema prisional está intervindo na assistência ao preso com a finalidade
de garantir aos apenados que cumpriram a sua pena e se reabilitaram devidamente
do delito cometido para retornar à convivência em sociedade.
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No Brasil, foram introduzidos programas com o objetivo de contribuir para
a recuperação social de sentenciados, considera-se uma mudança no conceito de
prisão, que passou a ter o objetivo de ressocializar e reinserir o sentenciado,
contribuindo na reforma moral do criminoso. Os programas de qualificação
profissionais e educacionais dos sentenciados auxiliam bastante para que sejam
reinseridos na sociedade. É importante perceber que não basta criar um programa
relacionado ao ensino profissional e educacional, mas sim um que ajude a
desenvolver um conjunto de qualidades que favoreçam sua flexibilidade social, não
se deixando levar pelos obstáculos que serão encontrados na relação social e que
auxilie o sentenciado com a finalidade de garantir sua pena cumprida e a
reabilitação do delito cometido para retornar à convivência em sociedade.
Nesse sentido o jurista Bitencourt (2012, p.139) assevera,
A formulação
mais antiga das teorias relativas costuma ser
5
atribuída a Sêneca, que, se utilizando de Protágoras de Platão,
afirmou: "nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado
cometido, mas sim para que não volte a pecar. Para as duas
teorias a pena é considerada um mal necessário. No entanto,
para as teorias preventivas, essa necessidade da pena não se
baseia na ideia de realizar justiça, mas na função, já referida,
de inibir, tanto quanto possível, a pratica de novos fatos
delitivos.
É essencial que o sentenciado tenha em mente a busca pela formação de um
cidadão consciente e de como deverá enfrentar a realidade. Através dos programas
Implantados nas unidades prisionais os presos podem gozar remição da pena, um
instituto pelo qual se dá como cumprida parte da pena por meio do trabalho ou do
estudo do condenado. Assim, pelo desempenho da atividade laborativa ou do
estudo, o preso resgata parte da pena que lhe foi imposta, diminuindo seu tempo
de duração na unidade prisional. Em suma, a remição constitui direito do preso de
reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade, por meio do trabalho
prisional ou do estudo.
A educação para os carcerários em situação de privação de liberdade, pode
ser interpretado por algumas pessoas como um benefício, mas a educação e
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trabalho não é benefício, pelo contrário, são direitos fundamentais previstos na
Constituição Federal e faz parte da proposta de política pública de execução penal,
com o objetivo de possibilitar a reinserção social do apenado e, principalmente,
garantir a sua plena cidadania.
A prisão, em tese, representa a perda dos direitos civis e políticos. Suspensão,
por tempo determinado, do direito do interno de ir e vir livremente, de acordo com
a sua vontade, mas que não implica, contudo, a suspensão dos seus direitos ao
respeito, à dignidade, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e ao
desenvolvimento pessoal e social, espaço onde a prática educacional se insere. Com
a deficiência do sistema prisional em oferecer os devidos programas com objetivo
de ressocializar e reinserir o preso na sociedade acarreta na reincidência
penitenciária.
A reincidência não seria um bom sinal da aplicação dos programas de
ressocialização, haja vista que a função da prisão ou da restrição de direitos e de
liberdade não está sendo alcançada, pois a prisão se constituiria então numa
instituição na qual o Estado, através dos recursos financeiros obtidos junto aos
contribuintes, proporcionaria aos indivíduos que praticaram delitos o seu
isolamento, de forma a ressocializá-los e reinseri-los na sociedade Diante das
informações levando-se em consideração as diversas falhas e o déficit de
programas sociais estimuladores, são possíveis ainda se afirmar que os internos que
participam dos projetos educacionais e laborativas apresentam o êxito para o
caminho da ressocialização, assim como características distintivas daqueles que não
estudam nem trabalham.
2. POPULAÇÃO CARCERÁRIA TOCANTINENSE
Conforme levantamento do tribunal de justiça em 2018, apontou que o
Tocantins tem 3.504 presos e 17 foragidos. Desse total, 3.339 são homens e 152 são
mulheres. O objetivo da pesquisa é traçar o perfil dos presos e manter atualizado
um sistema único e nacional sobre a população carcerária.
Os estabelecimentos prisionais no Tocantins, conforme Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Tocantins em 2018, eram 43 (quarenta e três) com capacidade
para 1.982 vagas, cuja lotação apontada pelo INFOPEN de 2017 era de 3.468. O
presidio abordado por essa pesquisa, a Casa de Prisão Provisória de Palmas – CPPP,
tem o limite para atender 260 detentos.
3. RESSOCIALIZAÇÃO NO TOCANTINS
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A ideia de ressocializar encontra dificuldades para atingir o seu objetivo, O
Tocantins vem buscando ressocializar o detento, principalmente através da
educação. Foi criado o Comitê Estadual de Educação em Prisões (Comep), instituído
por meio da Portaria da Seciju nº 262, de 13 de julho de 2016, com o intuito de
proporcionar aos detentos a educação básica, profissional, tecnológica e superior,
iniciando o projeto de estudo em 14 unidades prisionais.
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O Sistema Penitenciário do Tocantins além da educação conta com projetos
de Fabricação de Tapetes, fabricação de roupas intimas, fabricação de bolas de
futebol e etc., esses projetos trazem como benefício ao preso a remissão da pena,
e uma imensa oportunidade para que o detento mude de vida com dignidade. A
população só tem a ganhar com todos esses projetos, os benefícios são de grande
importância, permitem que os presídios se tornem um ambiente do qual os presos
saiam aptos a conviver na sociedade, diminuindo a criminalidade e proporcionando
maior segurança para a população.
3.1 PROJETOS QUE BUSCAM A RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO NA CASA DE
PRISÃO PROVISÓRIA DE PALMAS
O governo do estado do 5Tocantins com o apoio de parceiros, vem cada dia
mais implantando novos projetos de ressocialização. A proposta dos projetos é
fazer com que as pessoas privadas de liberdades possam sair melhores do que
entraram, além de se prepararem para o mercado de trabalho. Os projetos
implantados são ligados ao artesanato, à cultura e à leitura. Segue abaixo os
projetos que estão funcionando na casa de prisão provisória de palmas com o
intuito de ressocializar e reintegrar os presos.
Projeto Fermento da Liberdade- O projeto Fermento da Liberdade oferece o
curso de padeiro com 180 horas de carga horária, entre aulas teóricas e práticas. Ele
é desenvolvido em parceria com a Embrasil Serviços e a empresa Pão Quentinho,
que disponibiliza a instrutora para o curso. Os pães são produzidos para consumo
dos próprios internos. O projeto é executado de forma similar na Casa de Prisão
Provisória de Palmas.
Plantando a liberdade- O projeto Plantando a Liberdade foi iniciado há quase
dois anos pela Seciju, e faz parte dos programas de ressocialização das pessoas
privadas de liberdade. Além de aprender o ofício de cultivo de hortaliças, os
reeducandos que participam do projeto recebem 2/3 do salário mínimo
mensalmente e têm um dia de pena reduzido para cada três dias trabalhados.
4. PONTOS POSITIVOS DA RESSOCIALIZAÇÃO
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Por outro lado, além da função de punir o apenado pela prática do crime por
ele realizado, o ordenamento jurídico brasileiro traz o instituto da reintegração e
ressocialização do mesmo. Entende-se a prática da ressocialização como uma
necessidade de promover as condições de reestabelecer o apenado a fim de
retornar à sociedade e não mais volte a cometer delitos.
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Nas minuciosas palavras Marcão (2005, p.1):
A execução penal deve objetivar a integração social do
condenado ou do internado, já que adotada a teoria
mista ou eclética, segundo o qual a natureza retributiva
da pena não busca apenas a prevenção, mas também a
humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir
e humanizar. ”
Pode-se observar, que a punição não se afasta da humanização, pois se
relacionam como um complementando o outro trazendo melhora significativa no
quadro individual dos apenados. A ressocialização tem o intuito de dar novamente
a dignidade, resgatar a auto-estima do detento, além incluir o apenado em projetos
que tragam uma qualificação profissional, entre outras formas de incentivo e com
ela os direitos básicos do preso vão sendo aos poucos sendo priorizados.
Afirma a Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo
1º: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade. ”
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo
1º, é importante salientar que o apenado cometeu um erro, e consequentemente
deve arcar com as consequências, mas sempre lembrando dos direitos básicos do
ser humano devendo ser tratado com humanidade e com condições para que
retornando à sociedade não volte da mesma maneira que entrou ou até pior.
Destaca Zacarias (2006, p. 61) que:
A execução penal deve objetivar a integração social do
condenado ou do internado, já que adotada a teoria
mista ou eclética, segundo o qual a natureza retributiva
da pena não busca apenas a prevenção, mas também a
humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir
e humanizar. ”
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O trabalho dignifica o homem e tem-se o pleno conhecimento de que o
indivíduo preso acaba perdendo alguns direitos que fazem parte da vida de
qualquer ser humano.
No artigo 41 da Lei de Execução Penal estão elencados diversos direitos dos
presos, muitos deles não cumpridos efetivamente.
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O homem que se encontra preso tem direito a assistência como forma de
começar um processo de reabilitação, resgatando os valores humanos. O preso
deve ter assistência material, à saúde, assistência jurídica, educacional, social e
religiosa, sendo estes pontos elencados como pontos positivos da ressocialização.
4.1 PONTOS NEGATIVOS DA FALTA DE RESSOCIALIZAÇÃO
A reincidência é o ponto predominante da deficiência de qualquer sistema
de atendimento jurídico-social, pois através dela é possível notar que a maioria das
pessoas que entram nas instituições, apresentam certas necessidades, que vão
desde a falta de moradia digna, da falta de escolaridade, falta de qualificação
profissional, e que, por maior que seja o tempo passado nas instituições, ao saírem
podem apresentar o mesmo comportamento em razão de certas deficiências
5
citadas acima. Na maioria dos casos, aqueles que saem da prisão cometem outro
delito em um curto intervalo de temporal. Esse fator apresenta um ciclo vicioso de
entradas e saídas dos serviços de assistência pública a população.
A LEP em seu artigo 10º cita que “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. ”
O condenado é muitas vezes, levado a condições de vida que nada têm a ver
com as condições de vida de um ser humano, sendo ele privado, inclusive de
limitações banais que passam muitas vezes até despercebidas até o
encarceramento, atos simples como, beber, ver televisão, fumar, comunicar-se por
telefone, receber ou enviar cartas, manter relações sexuais, etc.
Dentre os aspetos a serem observados, o egresso, na maior parte das vezes,
sofre com a falta do apoio familiar. Se a própria família não o aceita, quem dirá a
sociedade.
De acordo com comentário do Prof. Zacarias (2006, p. 56):
Nenhum preso se conforma com o fato de estar preso e,
mesmo quando conformado esteja, anseia por liberdade. Por
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isso, a falta de perspectiva de liberdade ou a sufocante
sensação de indefinida duração da pena são motivos de
inquietação, de intranqüilidade, que sempre se refletem, de
algum modo na disciplina (…) Para isso, deve o Estado – tendo
em vista que a maior parte da população carcerária não dispõe
de recursos para contratar advogados – propiciar a defesa dos
presos.
O sistema prisional já tem sido tão doloroso pelo fato de ser submetido a
um processo penal, deixando uma marca profunda para o indivíduo, produzida pelo
simples contato com o sistema carcerário. A defesa do detento é necessária e muito
abrangente podendo ser alcançada, inclusive, na realização de projetos
ressocializadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dignidade do ser humano é um valor moral e espiritual inerente à pessoa,
ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito. Por esse motivo a explanação e
estudo desse tema se fez de grande importância. Os problemas são evidentemente
presentes e cada dia maiores, o ordenamento jurídico possui normas excelentes,
porém não bastam apenas normas se elas não são cumpridas como devem, é
preciso colocar em prática de maneira efetiva as normas existentes em nosso
ordenamento bem como a LEP que versa com matéria específica a respeito do
assunto.
Em observância aos dados obtidos pelo INFOPEM pode-se afirmar que os
programas de ressocialização são efetivos, porém os programas na maioria das
vezes atingem poucos apenados não sendo totalmente eficaz. Infelizmente nem
todos os apenados tem interesse em participar dos projetos de ressocialização que
são impostos aos presos.
O objetivo principal do presente estudo era identificar se as políticas de
ressocialização estão sendo satisfeitas e se os direitos do apenado são observados
na casa de prisão provisória de Palmas, em observância ao preceituado pela LEP,
porém ao fim do estudo e analise, com base nos dados obtidos pelo INFOPEN
pode-se afirmar que o objetivo da ressocialização ainda não é satisfeito da forma
que deveria, haja visto que existem muitas dificuldades na aplicabilidade na LEP,
sendo apontado como um dos maiores vilões das dificuldades encontradas a
superlotação na casa de prisão provisória de Palmas
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Sendo assim, mesmo existindo a iniciativa do poder judiciário incentivando
na criação e implantação de projetos com a finalidade de ressocializar e reintegrar,
infelizmente ainda existem desafios a serem superados.
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1. INTRODUÇÃO
No terceiro capítulo da obra “Novo Direito Constitucional
Comparado”, o professor Ivo Dantas desvenda questões que envolvem a
classificação do Direito Comparado como um ramo autônomo do conhecimento
científico, tema que divide opiniões entre os juristas. Na concepção do autor, o
Direito Comprado como ciência é um fenômeno recente no mundo, quando nas
últimas décadas obteve avanço considerável em termos de produção doutrinária e
institucional.
No mundo globalizado, o estudo do Direito Comparado permite a
análise de sistemas jurídicos distintos e vigentes, o que pode ter relevância na
transformação das sociedades, dentre outros fatores, através do fenômeno da
aproximação de modelos jurídicos. Nesse sentido, o Direito Comparado apresentase como um objeto de transformação da realidade social, e não como um mero
diletantismo cultural.
2. A QUESTÃO TERMINOLÓGICA
Nenhum conhecimento científico poderá ser compreendido sem que
se delimitem previamente conceitos, objetos e métodos. Essas reflexões filosóficas
prévias, objeto da epistemologia, possuem conteúdo valorativo e crítico por parte
daquele que desenvolve o estudo científico, não existindo posição “certa” ou
“errada”.
As reflexões de ordem epistemológicas são, dessa forma, essenciais
no processo de construção do conhecimento científico, por aprimorar o
instrumento teórico da ciência acerca dos seus pressupostos e finalidades. Isso se
dá, sobretudo, quando se estuda a terminologia científica, que é a linguagem
técnica que busca termos claros e unívocos aos vocábulos, pela qual se mede o
grau de desenvolvimento de uma ciência, pelo refinamento maior ou menor de seu
vocabulário científico.[1]
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É nesse sentido que a flexibilidade terminológica do vocábulo Direito,
que tanto pode designar o ordenamento jurídico-positivo como o estudo que se
efetua sobre ele, agrava-se quando é utilizado na expressão Direito Comparado.
Não há entre os estudiosos desse ramo jurídico consenso no que diz respeito a sua
denominação, destacando-se expressões como “Governo Comparativo” e “Política
Comparativista”, da obra de Ronald H. Chilcote.
3. A EXPRESSÃO DIREITO COMPARADO
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Existe grande discussão doutrinária acerca do emprego da expressão
Direito Comparado, existindo quem queira substituí-la por outras, como “Direito
Estrangeiro”, “História Comparada” e “Legislação Comparada”. Entretanto,
tomando como pressuposto que esse ramo do conhecimento se dedica a
comparação de sistemas jurídicos vigentes e distintos, e não a um conjunto de
regras aplicáveis a uma matéria determinada, como pontua Cañizares, a expressão
Direito Comparado se encaixa bem ao seu objetivo.
Nesse ponto, o professor Ivo Dantas esclarece que o Direito
Estrangeiro é matéria-prima do Direito Comparado, condição sine qua non deste.
Não se trata apenas de citar5 o direito estrangeiro, de justapor estruturas
constitucionais estrangeiras, mas sim re analisá-las e relacioná-las a través de um
método comparativo próprio.
Ademais, o Direito Comparado, ao contrário da História Comparada,
não se foca na evolução de sistemas ou institutos jurídicos não mais vigentes
(passados), mas sim na existência de sistemas e institutos jurídicos diferentes e
vigentes, estabelecendo semelhanças e diferenças entre os diversos modelos.
Por sua vez, no que tange ao uso da expressão Legislação Comparada,
salienta-se que os estudos a que se dedicam os comparativistas não podem ser
reduzidos à identificação da norma posta, dada a imprescindibilidade da análise do
contexto em que a norma está inserida, os condicionamentos a que ela está
submetida. Nesse ínterim, importante é a reflexão acerca da doutrina e da
jurisprudência.
4. CARÁTER CIENTÍFICO DO DIREITO?
Não existe unicidade no conceito de ciência. Entretanto, pode-se dizer
que o vocábulo está ligado não ao objeto que determina a sua existência, mas sim
à presença de um rigoroso método de análise que o caracteriza. Ademais, de modo
a dirimir eventuais dúvidas acerca da cientificidade do Direito, deve-se partir para a
análise das funções da ciência jurídica: interpretação, sistematização e construção.
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Ao interpretar, compete ao jurista enxergar o ordenamento jurídico
dado ou posto, sem julgar a norma objeto de análise, dizendo-a justa ou injusta.
Nesse ínterim, forçoso frisar a importância do desenvolvimento pelo juristacientista de uma linguagem jurídica rigorosa e precisa, posta a contribuir para a
purificação metodológica dos estudos jurídicos. O estudo do vernáculo, o domínio
da gramática e suas particularidades, são essenciais e indispensáveis à criação e
aplicação do paralóquio jurídico, e ao conseqüente desenvolvimento da ciência
jurídica.
Por outro lado, no que concerne ao relacionamento do juristacientista com o ordenamento jurídico objeto de seu estudo, importante é que se
diferencia Valor Social e Juízo de Valor.
O Juízo de Valor é matéria ligada à epistemologia, ou seja, a um
momento prévio de reflexões filosóficas acerca da delimitação de pressupostos e
finalidades do estudo científico. Ao cientista, quando da análise do objeto, só é
dado emitir juízos de realidade (juízos de ser), e nunca juízos de valor (dever-ser).
Nas palavras de Adrualdo de Lima Catão:

“[...] a diferença entre juízos de realidade e juízos de valor sustenta a
concepção de ciência como saber neutro e objetivo, livre da influência
dos valores, pois lida com questões factuais e não pode se envolver
com subjetividades.”[2]
Já o Valor Social refere-se a algo exterior, objetivo, independente da
vontade. Está intimamente ligado a concepção do homem como um ser social, um
sujeito dotado de uma pré-compreensão da qual não pode se livrar, consagrada
pela coletividade. Essa é a diferença precípua entre Juízo de Valor e Valor Social:
enquanto que o primeiro varia de pessoa para pessoa e é dependente da vontade,
o segundo simplesmente é, independe da vontade do agente.
Por sua vez, a segunda função da ciência jurídica, a sistematização,
está relacionada à agrupação de uma norma solta ao sistema jurídico como um
todo, através de análises intra e interssitêmicas. O jurista deve estar preocupado
em visualizar o contexto em que foi criada a norma, bem como a justiça do preceito.
Por fim, cabe ao jurista a construção de conceitos que ao estão
diretamente indicados na norma, que devem ser adquiridos através da indução.
Essas três funções – interpretar, sistematizar e construir -, diferenciam o cientista do
direito do legislador.
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5. DIREITO COMPARADO: MÉTODO OU CIÊNCIA?
A doutrina não tem um posicionamento pacífico sobre a cientificidade
do Direito Comparado. Alguns doutrinadores, como Edgar Carlos de Amorim,
defendem que o Direito Comparado estaria reduzido a um método comparativo
aplicado às ciências jurídicas, enquanto outros, como Quirino Ribeiro, defendem o
Direito Comparado como Ciência Jurídica.
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O professor Ivo Dantas corrobora com essa última visão, apontando
que o Direito Comparado não se limita à comparação legislativa entre
ordenamentos jurídicos distintos. A verdade é que esse ramo do conhecimento
científico possui objeto, método e leis próprias que regem seus institutos, de modo
a não estar restrito à indicação características dos sistemas jurídicos pesquisados.
O Direito Comparado tem como objeto específico a pluralidade de
ordenamentos jurídicos, e através do método comparativo – caminho a ser seguido
-, procura explicar e compreender as similitudes e diferenças dos sistemas
estudados, levando-se em conta os condicionamentos sociais e econômicos a que
estão expostos. A tarefa última seria o aprimoramento da civilização, marchandose ao encontro de uma unicidade
5 de direitos.
Nesse contexto, destaca-se também a incontestável autonomia
doutrinária e didática que o Direito Comparado vem experimentando nas últimas
décadas, face a grande quantidade de publicações, artigos e livros referentes à
matéria, bem como face a presença dessa disciplina nos cursos de graduação, pósgraduação, mestrado e doutorado.
6. FUNÇÕES DO DIREITO COMPARADO
Além das funções inerentes a própria ciência jurídica - interpretação,
sistematização e construção -, o Direito Comparado possui objetivos e finalidades
específicos.
Ante o desejo de incremento cultural por parte daquele que estuda
os sistemas jurídicos estrangeiros, o Direito Comparado se depara com os objetivos
pessoais de satisfação intelectual do compararivista. Porém, esse ramo jurídico não
se reduz a tão pouco. Pode-se indicar como função prática do Direito Comparado,
ainda, o desenvolvimento profissional do comparativista, de forma a proporcionar
elementos necessários à melhor compreensão dos institutos jurídicos existentes em
outros ordenamentos jurídicos, com vistas a uma tendência de universalização de
conceitos no campo da ciência jurídica.
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O professor Ivo Dantas aponta que o Direito Comparado não tem, ele
próprio, funções práticas, mas as conclusões por ele atingidas é que serão utilizadas
por legisladores, magistrados e jurisconsultos para melhor regulamentar os fatos
sociais. Ademais, ante a possibilidade de se transportar institutos de uma sociedade
para outra, há de se observar os condicionamentos a que estão sujeitos todos os
modelos jurídicos.
Interessante transcrever as finalidades do Direito Comparado
apontadas por Paolo Biscaretti di Ruffia, a saber:

“1) satisfacción de meras exigencias de orden cultural;
2) interpretación y valoración de las instituiciones juridicas del
ordenamiento nacional;
3) notable aportación que la ciencia del derecho constitucional
puede proporcionar al campo de la nomotética, es decir, en relación
con la política legislativa;
4) la unificación legislativa”.[3]
A aproximação dos modelos jurídicos em busca da unificação de
direitos permite que se fale de um fenômeno chamado Recepção
Legislativa. Através da Recepção Legislativa permite-se que um ordenamento
jurídico importe soluções jurídicas de outro sistema, aperfeiçoando-se
internamente. Importante observar, entretanto, os condicionamentos a que estão
sujeitos todos os modelos jurídicos.
7. MICRO E MACRO COMPARAÇÕES
A Microcomparação permite a comparação de regras, normas ou
institutos jurídicos de parte do sistema, quando o comparativista volta-se para o
estudo de um setor ou instituto do sistema jurídico. Nesse contexto é que se fala
em Direito Tributário Comparado, Direito Penal Comparado, Direito Constitucional
Comparado, e assim por diante.
Já Macrocomparação permite a comparação de ordens jurídicas ou
sistemas globalmente considerados. É o que acontece, por exemplo, quando se
compara o ordenamento jurídico da Itália com o ordenamento jurídico da
Inglaterra.
8. A COMPARAÇÃO HORIZONTAL E A COMPARAÇÃO VERTICAL
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A comparação vertical é objeto da História do Direito, visto que trata
da evolução de um instituto em suas diversas fases, dentro de um mesmo sistema
jurídico – no sentido de uma comparação histórica intra-sistêmica.
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A comparação horizontal, por seu turno, está ligada ao Direito
Comparado, vez que esse ramo autônomo da ciência jurídica está voltado à
comparação de sistemas jurídicos atuais e vigentes, dentre os quais,
preferencialmente, um deles é o sistema nacional. Essa idéia está intimamente
ligada à função precípua do Direito Comparado de obtenção de resultados,
finalidades e objetivos práticos. Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, in

verbis:

“[...] o estudioso estende os olhos pelo horizonte jurídico e focaliza os
sistemas atualmente em vigor ente os diversos povos, compara-os,
procurando assinalar as suas aproximações e divergências. Tendo em
vista o seu próprio direito, ou o objeto de determinado estudo,
perquire a maneira pela qual o mesmo assunto encontra tratamento
noutro organismo jurídico, indaga de que maneira o legislador de
outro país positivou as normas de seu regime, ou como os tribunais
as aplicaram e os cientistas
o compreenderam. E aqui está em pleno
5
campo do direito comparado”.[4]
9. CONCLUSÃO
Por todos os argumentos expostos, o professor Ivo Dantas
demonstrou que o Direito Comparado possui sim caráter de cientificidade, sendo
um ramo autônomo do conhecimento jurídico que possui funções próprias de
interpretação, sistematização e construção de conceitos. Tal status, porém, só foi
conquistado a pouco, quando da individualização de seu objeto, da elucidação de
um método para análise de seus institutos, e da notável autonomia doutrinária e
didática que experimentou.
É com o Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado em
Paris no ano de 1900, que o Direito Comparado aparece oficialmente no cenário
jurídico mundial, embora os primeiros esforços de estudos comparados remontem
à Antiguidade.
O Direito Comparado representa um esforço do racionalismo para
unificar o direito em um mundo dividido e globalizado. Nesse ponto, destacam-se
os desdobramentos práticos do estudo comparativista, ante a modificação de
perspectiva e de interpretação do sistema jurídico vigente em âmbito nacional, com
possível importação de soluções e institutos inovadores.
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(Orientadora)
RESUMO: A sociedade precisa compreender o processo no qual as mulheres
vítimas da violência doméstica e familiar são submetidas e, a partir dessa
consciência, promover a desconstrução da masculinidade tóxica, com o fim
de atingir um novo padrão de ser homem, que tenha como cerne a equidade de
gênero e o respeito às diferenças, sob a perspectiva da responsabilização e
reeducação do homem envolvido no contexto desse tipo de violência, que como
sanção lhe é imposto medida alternativa, obrigando-o a participar dos programas
de educação e de reabilitação, para que eles compreendam seus crimes e
provoquem mudanças de comportamentos. É neste contexto que se desenvolve o
5
presente estudo, seu problema de pesquisa infere em um novo olhar sobre medidas
e programas de prevenção à violência contra a mulher, com ênfase em dispositivos
da LMP que estão aquém da sanção penal repressiva, com o objetivo de desvelar
ações que transcendem o caráter sancionatório e sinalizam no sentido de que o
trabalho com o agressor coibi a reincidência da violência. A metodologia utilizada
foi a pesquisa bibliográfica. Este estudo justifica-se pelo elevado número de
mulheres em situação de violência doméstica e familiar em nosso País.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Prevenção, Agressor.
ABSTRACT: Society needs to understand the process in which women victims of
domestic and family violence are subjected and, from this awareness, promote the
deconstruction of toxic masculinity, in order to achieve a new standard of being
male, which is based on equity. respect for differences, from the perspective of the
accountability and reeducation of the men involved in the context of this type of
violence, which as an alternative sanction is imposed on them, forcing them to
participate in education and rehabilitation programs so that they understand their
crimes and cause behavioral changes. It is in this context that this study develops,
its research problem infers a new look on measures and programs to prevent
violence against women, with emphasis on PML devices that fall short of repressive
criminal sanctions, with the aim of unveiling actions that transcend the sanctioning
character and signal that working with the aggressor restrains the recurrence of
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violence. The methodology used was bibliographic research. This study is justified
by the high number of women in situations of domestic and family violence in our
country.
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Keywords: Maria da Penha Law, Prevention, Aggressor.
SUMÁRIO : 1 Introdução. 2 A influência da normativa internacional na elaboração
de uma legislação de violência doméstica no Brasil. 3 Desigualdade e violência de
gênero. 4 Masculinidade tóxica. 5 Medidas de prevenção da Lei Maria da Penha e
programas que trabalham o autor da violência doméstica e familiar. 6 Conclusão.
Referências.
1.INTRODUÇÃO
O presente estudo científico tem como foco “reconhecer que para intervir
no contexto da violência doméstica e familiar contra as mulheres, a partir da
perspectiva de gênero, é preciso implementar ações que possam também incluir os
homens” (BIANCHINI, 2013 apud MEDRADO 2008, p.83), com o escopo de atender
as necessidades das pessoas envolvidas no contexto desse tipo de violência.
A professora e advogada Alice Bianchini (2017) destacou que o maior
desafio do profissional da advocacia para combater esse tipo de violência “é alterar
a sua própria cultura. Somos um país preponderantemente machista (tanto os
homens, quanto as mulheres)”. De acordo com dados obtidos por uma pesquisa
realizada em fevereiro do presente ano, 19% dos homens se acham superiores às
mulheres “e, o mais delicado, 14% das mulheres têm o mesmo entendimento”.
Portanto, “não basta apenas à redução da violência doméstica; trata-se de uma série
de fatores sociais” (BIANCHINI, 2017).
Surge, então, um novo olhar sobre ações de prevenção à violência contra a
mulher, que visa não só punir o autor da violência, mas também difundir práticas
de prevenção, assistência e reeducação do agressor e, assim, desvelar que a Lei
Maria da Penha (LMP) é exemplo de estatuto que transcendem a sanção penal
repressiva, ao tipifica a responsabilidade do Estado não só em punir, pois sua
autonomia vai além da sanção repressiva, abrangendo também à prevenção e,
deste modo, desmistificar a ideia errônea de que a LMP visa tão somente punir o
agressor.
O objetivo principal do estudo, a partir da análise da influência da
normativa internacional na elaboração de uma legislação de violência doméstica no
Brasil, a LMP, sob a perspectiva de gênero, consiste em entender o necessário
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processo de desconstrução da masculinidade tóxica, bem como dar visibilidade as
medidas integradas de prevenção prevista na LMP, ainda pouco trabalhado, mas
que atualmente tem demostrado resultados favoráveis ao combate à violência
contra a mulher e, não obstante, a colaboração na não reincidência de condutas
violentas contra as mulheres.
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O presente estudo elaborado por pesquisa bibliográfica, sob a perspectiva
do caráter “tridimensional” da LMP, visa desvelar os programas e campanhas de
combate e prevenção a violência contra a mulher, tais como medidas
socioeducativas que trabalham o autor desse tipo de violência, também chamados
de grupos reflexivos de homens, com o objetivo de combater a reincidência da
violência doméstica e familiar.
2.A INFLUÊNCIA DA NORMATIVA INTERNACIONAL NA ELABORAÇÃO DE
UMA LEGISLAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL
O movimento feminista, no plano internacional e interno, foi fundamental
para o despertar do sistema normativo quanto ao fortalecimento dos direitos das
mulheres. Este movimento e sua busca incessante de igualdade de gênero fazem
parte da história da sociedade brasileira,
em especial, a partir da década de 70.
5
Há anos, mulheres saem as ruas para questionar e defender seus direitos e
coadjuvam para as mudanças nas relações de poder historicamente desiguais entre
homens e mulheres. Nessa toada, mulheres de diversas gerações cooperam para
com a construção de um mundo mais justo e igualitário e, assim, garantir a
igualdade para todas as pessoas e, não obstante, contribuir para com a
“transformação dos ambientes cristalizados de opressão e invisibilidade das
mulheres dentro do aparato estatal” (SPM, 2013, p. 10). Para isso, é necessário
idealizar e executar, a partir da noção de gênero como uma construção social, um
novo jeito de elaborar e implementar políticas públicas.
Em registro, marco de grande relevância em prol dessa luta histórica em
nosso ordenamento jurídico deu-se com a conceituação da violência doméstica e
familiar de forma mais ampla pelo sistema de proteção internacional de direitos
humanos como violência de gênero (CEDAW, 1979), tendo por pressuposto à
ofensa a dignidade humana que se manifesta nas relações de poder historicamente
desiguais, porém, a criação de leis de violência contra a mulher não foi um processo
simples.
No Brasil, as legislações até então conquistadas foram fruto de um processo
de luta político e acadêmico de mulheres e feministas o qual resultou em mais de
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quarenta anos de produção teórica em torno do tema, nos possibilitando constituir
um campo de estudo consolidado (MACHADO, 2017).
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Para uma maior compreensão, cabe tecer algumas considerações sobre
essa luta que antecede o processo de elaboração de uma legislação de violência
doméstica no Brasil sob influência da normativa internacional, fundamental para
que a Lei Maria da Penha não fosse só repressiva, posto que esse estatuto adotou
uma perspectiva múltipla, conforme veremos no decorrer dessa pesquisa.
Os movimentos feministas ganham força, questionando os papéis sociais
empregados aos gêneros. Alguns autores de relevante importância difundem uma
nova visão e inovam nessa conjuntura, a título de exemplo, cita-se Judith Butler,
uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas da
questão contemporânea do feminismo, deixou registrado sua inovadora concepção
de gênero. Para a referida autora, segundo Gavilanes e Aguiar (2010, p.101),
“gênero deveria ser pensado como o resultado de um processo, através do qual as
pessoas se constroem a si próprias, uma vez que elas podem inovar os significados
culturais que recebem”.
Já no Brasil, cita-se a contribuição de Simone de Beauvoir (1970), em
especial, sua célebre frase “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” da obra “O
Segundo Sexo”, foi, aos poucos, ganhando destaque e contribuindo nessa luta
feminista, ao questionar as ideologias que insistiam em atribuir aos gêneros um
caráter pré-determinado de ser homem e ser mulher. Nesse prisma, a referida obra
da autora é considerada um “dos precursores dos estudos sobre as mulheres e,
posteriormente, das relações de gênero, tornando-se referência para os
movimentos feministas, principalmente a partir dos anos 1960 e 1970” (BORGES,
2019, p. 02).
No final da década de 1980, na fase de redemocratização do país, o tema
da violência doméstica ganha destaque em pautas de debates acadêmico e nas
propostas de políticas públicas idealizadas pelos movimentos feministas, nos quais
foi dada especial atenção ao combate às formas de discriminação contra a mulher,
demandando reformas legislativas para garantir o acesso das mulheres a seus
direitos. Nos anos 1990, essa luta prosseguiu em busca de uma legislação específica
que tratasse da violência contra as mulheres com respostas abrangentes (PIMENTEL
E PIERRO, 1993).
Conforme mencionado acima, o tema violência contra a mulher avança e,
com isso, as conquistas do movimento de mulheres proporcionaram um grande
avanço em prol de seus direitos. E, então, tem-se a criação e implantação
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dos primeiros SOS-Mulher, uma alternativa não governamental em desfavor da
indiferença e do preconceito presentes no atendimento policial às mulheres vítimas
de violência (HERMANN, 2008) e, posteriormente, em 1985, a criação da primeira
delegacia de defesa da mulher (DDM), em São Paulo, uma invenção
brasileira (MACHADO, 2017), que por sua vez, deu ensejo a criação de outras
delegacias especializadas de atendimento a mulheres (DEAMs), surge diante do
descaso e preconceito por parte das instituições, mas que, de acordo com Cecília
M. Santos (2010, p. 153 - 170), “a criação das DDM não foi uma proposição
feminista, mas sim uma proposta do governador de São Paulo, apoiada pelo
feminismo”.
Finalmente, nos anos 2000 o contexto político nacional mostrou-se
favorável a essa demanda. Contudo, o Brasil demonstrou-se negligente ao não ter
respondido de forma veemente ao hediondo caso da farmacêutica, Maria da Penha
Maia Fernandes, que sofreu, por parte de seu marido, duas tentativas de homicídio,
tendo, na primeira delas, ficado paraplégica. O que resultou, em 2001, diante da
inércia do Estado, a condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos
(OEA) no caso de n. 54/01, sob a alegação de negligência e a conivência do ente
estatal brasileiro frente ao ato de violência doméstica ao qual a agredida ficou
submetida por anos, conforme 5aponta o relatório n. 54 da OEA de 2001. (DIAS,
2012).
Nesse cenário de resistência nacional, quanto a temáticas referentes à
opressão da mulher, alguns fatores foram determinantes para desencadear esse
processo que, no futuro, daria ensejo a criação da LMP, dentre eles, cita-se dois
fatores: I) a criação da Secretária Especial de Políticas para Mulheres, órgão que tem
por missão promover ações para a promoção dos direitos das mulheres e II) a
condenação do Brasil pela OEA que trouxe em sua sentença a recomendação no
sentido de obrigar o governo brasileiro à adotar todas as medidas necessárias para
prevenção da violência e para a promoção dos direitos das mulheres, em especial
o direito a viver sem violência (PIMENTEL E PIOVESAN, 2011).
Como se nota, o processo de criação da LMP, expressão de uma política
penal e extrapenal apoiada pelo feminismo, firmou seu sustentáculo a partir da
Convenção para Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher –
CEDAW (1979); da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994) e de previsões
constitucionais relativas ao direito a igualdade de gênero e o dever do Estado de
criar mecanismos para coibir a violência nas relações familiares (art. 5º, inc. I e art.
226, § 8º, ambos da CF/1988).
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Registra-se, assim, desde a década de 1980, a mobilização feminista na luta
por igualdade, o movimento feminista denunciava a opressão física, cultural e
psicológica sofrida pela mulher no cotidiano, reflexo de uma sociedade
extremamente patriarcal. Essas reivindicações atingiram positivamente a
Constituição Federativa de 1988, que introduziu em seu texto dispositivos que são
verdadeiras cláusulas pétreas, as quais asseguram igualdade entre homens e
mulheres, como dispõe o inciso XVI do artigo 5º, bem como conferindo proteção
aos integrantes das famílias, nos termos do caput do artigo 226, aduz que a família
é a base da sociedade.
Diante disso, o princípio da igualdade elencado nos termos da Constituição
Federal deve ser preservado e difundido para que outras mulheres, tal como Maria
da Penha, não façam parte do índice de mais uma vítima da violência machista na
sociedade brasileira, vítima do descaso frente ao ataque do seu direito fundamental
à vida. Vez que, a partir da condenação no caso n. 54 pela OEA, ficou evidente a
resistência do Brasil em reconhecer direitos humanos específicos às mulheres,
necessário, então, sua condenação.
E ainda, de acordo com a narrativa de Maria Berenice Dias (2012, p.16),
sobre o processo de condenação do agressor de Maria da Penha destaca-se o
seguinte trecho:
Recorreu em liberdade e, um ano depois, o julgamento
anulado. Levado a novo julgamento, em 1996, foi-lhe imposta
a pena de dez anos e seis meses de prisão. Recorreu em
liberdade e somente 19 anos e 6 meses após os fatos é que
foi preso. Em 28 de outubro de 2002, foi liberado, depois de
cumprir apenas dois anos de prisão. [...] O Brasil foi
condenado internacionalmente, em 2001. O Relatório n. 54 da
OEA, além de impor o pagamento de indenização no valor de
20 mil dólares, em favor de Maria da Penha, responsabilizou
o Estado brasileiro por negligência e omissão frente à
violência doméstica. (DIAS, 2012, p.16).
Em face da inércia do Brasil, frente a esse caso e posteriormente a sua
condenação, surgiu a possibilidade para debates políticos em detrimento de uma
legislação nacional para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Nessa
conjuntura, um anteprojeto de lei é elaborado por um grupo de organizações
feministas que formaram um Consórcio Nacional. Este projeto previa a proteção à
mulher e tinha como objetivos centrais a perspectiva do tratamento integral,
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transversal e multidisciplinar da prevenção, da assistência e da contenção da
violência (MACHADO, 2017).
Assim, em 2002, com o reconhecimento da omissão do Estado, finalmente,
em 2006, tem-se o contexto social, jurídico-político em que fora introduzido em
nosso Ordenamento Jurídico a Lei n. 11.340/2006. Vale frisar, uma lei que surge
como uma forma de retratação a esse caso específico, na tentativa de efetivar a
prevenção, a punição e a erradicação da violência à mulher.
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Por todo o exposto, a cultura machista precisa ser desconstruída, para isso
faz-se necessário entender o processo de construção da cultura de gênero e,
posteriori, correlaciona-lo com essa nova visão que nos propomos a debater,
um novo olhar sobre dispositivos da lei que não são de caráter sancionatório que
estão aquém da sanção repressiva, em especial aqueles que possibilitam no
trabalho com o homem nos padrões com a educação de gênero e, assim,
compreender o porquê de a LMP incorporar uma perspectiva de gênero na
elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas.
3.DESIGUALDADE E VIOLÊNCIA DE GÊNERO
5

Após a vigência da LMP, houve relevante impactos sobre as denúncias de
casos de violência doméstica e familiar, sabe-se que a partir deste estatuto houve a
possibilidade de resolução desse tipo de denúncia a um grande contingente de
mulheres agredidas, não significa necessariamente aumento de violências, “mas sim
que houve o aumento da capacidade de as mulheres reconhecerem as situações de
violência a que estão submetidas no âmbito das relações domésticas e familiares,
bem como de denunciá-las” (SENADO FEDERAL, 2018, P. 14).
O fato de a legislação dá maior visibilidade aos diversos casos de violência,
quebrando o silêncio das vítimas, as quais passaram a denunciar com maior
frequência seus agressores, não é o suficiente, é preciso assegurar às mulheres as
condições necessárias para a realização de denúncias, elas precisam acreditar na
Secretaria de Políticas para as Mulheres para que, assim, elas sintam-se amparadas
e protegidas na hora de denunciar os seus agressores (SENADO FEDERAL, 2018).
Desta feita, em reforço, o Sistema Único de Banco de Dados “Leoneide
Ferreira”, popularmente conhecido como IPENHA, ao divulgar dados sobre violência
contra a mulher no Piauí (Meio Norte – 06/05/2019), esclarece que já registrou, em
Teresina e Nazária, 11.597 denúncias e medidas protetivas que apuram violências
domésticas e familiares praticadas contra as mulheres; dos quais 359 destes
procedimentos foram instaurados a partir de janeiro de 2019. Porém, os números
podem ser ainda maiores, isso porque muitas mulheres que vivem em situação de
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violência “ainda não denunciam seus agressores, por vários motivos, como o medo,
a esperança que o autor da violência mude o comportamento, as dependências
econômicas e afetivas e por não acreditarem no sistema de justiça” (IPENHA, 2019).
Antes de adentrar o tema, cabe destacar que a LMP, quando de sua
publicação, no ano de 2006, foi alvo de diversas críticas, acabou gerando certa
resistência em sua adoção, inclusive por parte dos aplicadores da lei. Diante desse
impasse registra-se o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF
(06.02.2012) da Ação Direta de Constitucionalidade - ADC nº 19/2012 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 4.424 pondo fim a questão que girava em
torno da constitucionalidade ou não da lei, assim, a partir de então, entende-se que
a lei está em consonância plena com a Constituição Federal de 1988, posto que o
Plenário do STF declarou a constitucionalidade desta legislação que tem por
objetivo criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Superado esta resistência funcional em relação à Lei, analisar-se-á a
desigualdade de gênero, fator propulsor da desigualdade de distribuição de
poderes e, consequentemente, da violência contra a mulher, visando isto, a LMP
criou diretrizes de uma política pública com perspectiva de gênero, por meio de um
sistema jurídico autônomo, com regras próprias de interpretação, buscando
evidenciar o aspecto que projeta o objetivo da Lei, que é a superação da situação
momentânea de violência em que vivem as mulheres vítimas dessa violência
(CAMPOS, CARVALHO, 2011).
Nesse sentido, para maior compreensão do objeto em análise, cabe
apresentar o conceito dos seguintes termos: gênero, sexo biológico, orientação
sexual e violência de gênero, tais terminologias diferem quando de sua aplicação
ao caso concreto e também em sua análise conceitual.
Pois bem, nessa perspectiva, é importante citar a contribuição de Heleieth
I. B Saffioti, para a autora gênero é visto como construção social do feminino e
masculino, significa que “a identidade social da mulher, assim como a do homem,
é construída através da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver
cumpridos pelas diferentes categorias de sexo” (SAFFIOTI, 1987, 10). Nessa mesma
linha, Joan Wallach Scott analisa conceitualmente gênero, mais especificamente a
escrita de seu célere artigo: “Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1990)”,
"gênero" diz respeito à construção social de papeis determinado a cada sexo. Assim,
o estudo do gênero tem por objetivo compreender a formação natural de aspectos
sociais e comportamentais atribuídos culturalmente ao homem ou à mulher.
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Scott explica, a partir da análise estruturada na noção de construção social
articulada com a noção de poder, que as mudanças na organização das relações
sociais correspondem sempre à mudança nas representações de poder. E, ainda,
informa que "gênero significa o saber a respeito das diferenças sexuais" e este saber
é sempre relativo, seus usos e significados "nascem de uma disputa política e são
os meios pelos quais as relações de poder – de dominação e de subordinação – são
construídas" (SCOTT, 2002, p.14). Assim, recentemente Camila Magalhães Gomes
(2017) em sua tese de doutorado, citando Scott, o conceito de gênero foi construído
como uma categoria de análise histórica, sendo que, gênero é, para autora, “fazer
perguntas históricas”, um convite a se pensar criticamente (2017 apud SCOTT,
2010).
No plano regional das Américas, de acordo com Ela Wiecko Volkmer de
Castilho e Carmen Hein de Campos (2018), infere-se da Convenção de Belém do
Pará, aprovada em 1994 pela Assembleia Geral da OEA, ratificada pelo Brasil em
1995, especificamente, no que tange ao seu art. 8º, b, ao se referir à adoção pelos
Estados Partes de medidas específicas, pode ser inferido do contido no supracitado
artigo a aplicação conceitual de gênero, quando dispõe:
Para modificar
padrões socioculturais de condutas de homens
5
e mulheres [...] para contrabalançar preconceitos e costumes
e todo outro tipo de práticas que se baseiem na premissa da
inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou
nos papéis estereotipados para o homem e a mulher que
legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher.
(COVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ,1994).
É importante ressaltar que o referido artigo, ao elencar as medidas que
devem ser adotadas pelos Estados Partes, quando da condução do processo de
erradicação e eliminação da violência contra a mulher, traz uma análise conceitual
que permite compreender o conceito de gênero e os atos que devem ser
combatidos, fazendo menção, ainda que implicitamente, a associação sexo-gênero.
A partir desse conceito, para fins de reflexão proposta para além do referido
artigo, traça-se a diferença preestabelecida na definição entre o sexual e o gênero.
Tal associação, sexo-gênero, foi explicitada na Recomendação Geral 33, mais
especificamente em seu item 7 o qual dispõe que “a discriminação pode ser dirigida
contra as mulheres por motivo de sexo e gênero”. Sendo que, “gênero refere-se a
identidades, atributos e papéis socialmente construídos para mulheres e homens e
ao significado cultural imposto pela sociedade às diferenças biológicas, que se

289

www.conteudojuridico.com.br

reproduzem constantemente no sistema de justiça e suas instituições” (CEDAW,
1979).
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Camilla de Magalhães Gomes, alerta, gênero é visto como sujeitos sociais,
históricos, políticos; como sujeitos da cultura, sujeitos de direitos e, assim sendo, “o
mais comum é apontar uma diferença entre o biológico do sexo e o cultural do
gênero e rejeitar a ideia de que o “sexo é o destino”. (GOMES, 2017, p. 43).
Cabe destacar que gênero não se confunde com sexo biológico, este
refere-se às características biológicas de um indivíduo. De modo que um indivíduo,
por exemplo, pode ter o sexo feminino e se incluir no gênero masculino. Nesse
sentido, partindo dessa noção de que sexo referir-se às características
biológicas, Scott (2012) afirma que apesar de estudiosos (as) “reconhecerem as
relações existentes entre o sexo e os papéis sexuais (...), o uso do gênero enfatiza
todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente
determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade”. (SCOTT, 2012.
P. 75 e 76).
Quanto a orientação sexual, Laura Nayara Gonçalves Costa Gomes (2013, p.
3\6), tomando por base o princípio da liberdade sexual, o qual assegura à todos o
livre arbítrio para escolherem sua opção sexual, diz que essa terminologia refere-se
por “qual gênero, masculino ou feminino, a pessoa se sente atraída, ou seja, de que
maneira o indivíduo quer exercer sua sexualidade”.
Nessa esteira, Costa Gomes (apud VIEIRA 2013, p. 3\6) traça o conceito de
orientação sexual “como sendo a identidade atribuída a alguém em função da
direção do seu desejo e/ou condutas sexuais, seja para pessoa do sexo oposto, para
pessoa do mesmo sexo ou de ambos os sexos". Assim sendo, “o indivíduo pode ser:
homossexual, heterossexual ou bissexual”, pois tal liberdade permite-lhe o direito
de escolha que abrange tantas quantas forem as espécies de natureza sexuais.
No âmbito internacional, o Brasil assumiu compromisso de tomar
providências contra a violência de gênero. Nessa esteira, a Declaração sobre
Eliminação da Violência contra as Mulheres (1993) conceitua a violência contra a
mulher como “qualquer ato de violência baseado em gênero que cause ou possa
causar um dano físico, sexual ou psicológico às mulheres ou provocar sofrimento”,
não só os efetivamente praticados, mas também inclui as “ameaças de prática de
tais atos, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, quer se registre na vida
pública ou na vida privada (art. 1º)”.
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Por sua vez, no âmbito do sistema europeu, conforme preleciona Ela
Wiecko Volkmer de Castilho e Carmen Hein de Campos (2018), cita-se a Convenção
do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as
Mulheres e a Violência Doméstica (Istambul, 2011), conhecida como o primeiro
instrumento normativo a definir violência contra as mulheres. Essa Convenção
reitera os princípios da CEDAW e suas Recomendações, ao passo que em seu artigo
2º traça uma definição de gênero e de violência de gênero. Assim:
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“gênero” designa os papéis, os comportamentos, as
atividades e as atribuições socialmente construídos que uma
sociedade considera apropriados para as mulheres e os
homens. “Violência contra as mulheres baseada no gênero”
designa toda a violência dirigida contra uma mulher por ela
ser mulher ou que afete desproporcionalmente as mulheres”
(CASTILHO e CAMPOS, 2018).
E com isso, a referida Convenção de Istambul, a partir de 2011, também
determinou a implementação da perspectiva de gênero, abrindo espaço para os
demais textos normativos sob essa perspectiva.
5

Assim, violência de gênero é compreendida como uma questão cultural que
envolve a determinação social dos papéis que homens e mulheres desempenham
na sociedade. Não há problemas em atribuir diferentes papéis a cada um, o
problema passar a existir em até que ponto passou a valorizar um em detrimento
de outro e é justamente aí que se destaca a questão de gênero. No Brasil, não temos
dúvidas que o papel masculino é supervalorizado em detrimento do feminino
(BIANCHINI, 2017).
No que tange a essa supervalorização do papel desempenhado pelo
homem em detrimento da mulher, significa dizer que, segundo Del Piore (2013, p.
6), desde o Brasil Colônia vigorava o sistema patriarcal “que conferia aos homens
uma posição hierárquica superior às mulheres, de domínio e de poder, sob o qual
os castigos e até o assassinato de mulheres pelos seus maridos eram autorizados
pela legislação”, por vezes, delineando traços da violência de gênero.
Com efeito, não estamos diante de uma novidade imposta a sociedade
contemporânea, sabe-se, ao passo que observamos os antecedentes históricos da
violência contra a mulher, que ela já se encontra introduzida na cultura da sociedade
desde os tempos primitivos. Sobre isso, Larissa Ribeiro da Silva, citando os escritores
Mauricio Gonçalves Saliba e Marcelo Gonçalves Saliba, nos esclarece que “[...] a
violência contra a mulher, além de histórica, é também produto de um fenômeno
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cultural da sociedade moderna”. O antídoto contra essa cultura “não se dilui com
leis penais punitivas [...]” (SALIBA, SALIBA apud SILVA, 2014).
Isto posto, nota-se que os antecedentes históricos da violência doméstica
contra a mulher, fruto de uma cultura patriarcal, são fatores propulsores do
fortalecimento da condição dessa tal de supervalorização do homem frente à
mulher, colocando-a numa relação de submissão, levando-a a rebela-se contra tal
condição, logo temos o que os supracitados autores denominam de "síndrome do
pequeno poder"(SALIBA, SALIBA apud SILVA, 2014).
Além desses traços de nossa cultura patriarcal alguns institutos legais
contribuíram na contramão do avanço dos direitos das mulheres, tais como: o
Código Civil de 1916 que, mediante a instituição do pátrio poder, garantiu a
continuidade da hierarquização na família; o Código Penal de 1890 e de 1940 ao
tratar da responsabilidade criminal, previu o que alguns doutrinadores chamam de
“porta aberta”, ou seja, a figura da legítima defesa para os “crimes de paixão” ou
“crimes passionais”, como forma de justificativa para a absolvição daqueles que
matavam suas parceiras íntimas ( SENADO FEDERAL, 2016).
Entretanto, tais exemplos representam o espírito de uma época que não
condizem com as formas de relações interpessoais, vez que, casos como esses,
citados no parágrafo anterior, são identificados pelo Ordenamento Jurídico
brasileiro como casos de discriminação da mulher, refletindo de forma significativa
na necessidade de produção legislativa em prol das garantias constitucionais e dos
direitos humanos.
As práticas discriminatórias, que dizem respeito a qualquer distinção,
exclusão ou preferência injustificada devem ser combatidas por todas as pessoas.
Para que efetivamente se concretize essa perspectiva, nos termos da CEDAW (1979),
no tocante a política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, os
“Estados-Partes” deverão condenar “a discriminação contra a mulher em todas as
suas formas, devendo concordar em seguir, por todos os meios apropriados e sem
dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher”.
A partir de tais Recomendações passou-se a adotar diretrizes em prol da
proteção da mulher vítima da violência de gênero, mas, apesar das mudanças,
seguimos observando uma mesma justificativa, por intermédio de dois elementos
do sistema de gênero, qual seja: os papeis e o status. Uma vez que, quanto aos
papais, compreende-se por dois subsistemas que estão representados a partir da
divisão sexual do trabalho que se dará em dois âmbitos, representado pelo “âmbito
público e o doméstico”, sendo este último satisfeito pelo que denominam de tarefas
292

www.conteudojuridico.com.br

femininas. Já o status está representado no sistema de hierarquia desenvolvido
desde os primórdios, levando a divisão de dois sexos, o qual marca a desigualdade
entre os papais (âmbito público e o doméstico) exercidos por mulheres em
detrimento dos exercidos pelos homens, sob estes há uma valoração, dificultando
o reconhecimento social da mulher, enfrentado diariamente em diferente esfera da
vida, profissional e pessoal (BIANCHINI, 2017).
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Diante de todo o exposto, vê-se que a palavra gênero não excluiu a palavra
sexo nos instrumentos internacionais e, também, de igual feita, a violência de
gênero tipificada na LMP, pois estas terminologias traduzem a ideia de que certas
condutas praticadas contra a mulher ou pelo simples fato de ela ser mulher são
classificadas como violação de direitos humanos, devendo ser percebidas como
produto de uma assimetria de poder entre mulheres e homens.
Ao passo que incorpora essa perspectiva de gênero, ao tratar sobre a
violência, a lei n.11.340/2006 em seu artigo 5º e incisos, traz a configuração do que
é a violência doméstica e familiar por ela tipificada; no artigo 6º diz que essa
violência doméstica e familiar praticada contra a mulher é uma forma de violação
dos direitos humanos, enquanto que no artigo 7º e incisos, tecem um rol
exemplificativo sobre as formas 5de violência doméstica e familiar.
Segundo BIANCHINI (2014), nos termos da LMP, esse tipo de violência é
praticado contra a mulher e estará configurando quando houver um vínculo afetivo,
doméstico e familiar entre o autor da violência e a vítima. É importante frisar que
esse vínculo não é necessariamente biológico, podendo ser também afetivo. E ainda
deve-se observar as formas em que se dará essa violência. A esse respeito, Maria
Berenice Dias (2011) fornece sua contribuição ao explicitar que as formas de
violência, abordada na LMP se subdividem em violência física, psicológica, sexual,
patrimonial, moral.
Isto posto, quanto as espécies de violência trabalhada na LMP, colacionase trechos sobre as formas de violência doméstica e familiar, quais sejam: violência
física, “entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde
corporal [...]”; violência Psicológica, “entendida como qualquer conduta que lhe
cause danos emocional e diminuição da autoestima [...]”; violência Sexual, “qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual
não desejada [...]”; violência Patrimonial, “entendida como qualquer conduta que
configure retenção, subtração, destruição de seus objetos, documentos pessoais,
bens, valores e direitos [...]” e a violência Moral, “qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria [...]”. (SENADO FEDERAL, 2016, p. 69).
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Com isso, registra-se o âmbito de abrangência dessa violência, englobando
diversas formas de suas manifestações. Desta feita, o IPENHA, em pesquisa
supramencionada em parágrafos anterior, ao analisar os dados, “constatou a
coexistência de diversos tipos de violências em um único procedimento de
apuração, revelando os seguintes dados percentuais: violências psicológicas 100%”;
morais 93,2%; físicas 86,9%; sexuais 49,1% e patrimonial 38,4%”. (IPENHA, 2019).
Em verdade, segundo dados fornecidos por uma outra pesquisa, titulada
de “Visível e Invisível – A Vitimização de Mulheres no Brasil, realizada pelo Datafolha
e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de abrangência nacional, no período de 4
a 5 de fevereiro de 2019, sobre as diversas violências sofridas por mulheres em 2018
e seus contextos, traz que, a cada minuto, 9 mulheres foram vítimas de algum tipo
de agressão no Brasil. Sendo que, 4,6 milhões de mulheres foram tocadas ou
agredidas fisicamente por motivos sexuais (Datafolha/FBSP, 2019). O número indica
o fator que levou pesquisadores a desvelar a questão da desigualdade de gênero
como um propulsor desse tipo de violência.
A LMP reforça, assim, a necessidade da compreensão das desigualdades de
gênero. Segundo a antropóloga e pesquisadora Heloísa Buarque de Almeida, do
Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença do Departamento de
Antropologia da Universidade de São Paulo, “é importante desnaturalizar o
pensamento e entender que o gênero não está no corpo, não é uma diferença
biológica entre homens e mulheres”. Pois, “ser homem ou ser mulher é um
aprendizado cultural que acontece desde antes de a gente nascer, sendo que a
própria violência dos homens é um aprendizado cultural”. (Compromisso e Atitude,
2017, p.14).
Nesse sentido, o feminismo busca evidenciar que a desigualdade de gênero
é fator responsável por atribuir esses diferentes papéis sociais, bem como mostrar
que a solução para resolver o problema da violência de gênero está em sua raiz,
qual seja, a cultura patriarcal. Daí a necessidade de integração operacional dos
órgãos e o desenvolvimento de políticas públicas para prevenir e reprimir as
diversas formas de violências praticadas contra mulheres.
Assim, reduzir a desigualdade perpassa por superar a construção da cultura
de gênero e entender que a concepção dessa cultura predispõe a dominação
masculina, que ainda repercute nos dias atuais, legitimando à mulher. Conforme
apontam os resultados da já citada pesquisa realizada pelo Datafolha e FBSP (2019),
dentre os resultados obtidos, chama atenção que, em relação ao agressor, 76,4%
das mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém conhecido.
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Sendo que, 23,8% apontam como agressor o cônjuge, companheiro ou namorado
e “21,1% apontam o vizinho. Quanto ao local de ocorrência, 42% das vítimas
apontam a casa como local da agressão. (DATAFOLHA/FBSP, 2019).
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Tal resultado é reflexo da cultura que naturaliza a violência contra a mulher
nas relações conjugais e, consequentemente, no grande número de mulheres
vítimas dessa violência. É necessário dizer algo mais para fundamentar a
necessidade de leis específicas para desigualar a desigualdade e combater a
violência praticada contra a mulher? Evidente que não, o cenário atual nos revelar
o quanto necessário se faz essa luta, pesquisas demonstram os impactos da
desigualdade de gênero, atingindo a todos, isto em âmbito mundial. Dito isto,
objetiva reafirmar a relevância das demandas pela igualdade de gênero que
indiscutivelmente evocam e repudiam as diferenças que não permitiram a
igualdade entre homens e mulheres.
4.MASCULINIDADE TÓXICA.
Se a violência apontada na LMP tem início com decorrer relevante da
desigualdade de gênero, a desconstrução do poder de masculinidade tóxica é
fundamental, dado que tal termo
5 constitui-se com base nas “normas, crenças e
comportamentos que incluem: hipercompetitividade, autossuficiência individualista
(em um sentido patriarcal e paroquial do papel do homem como chefe de família e
autocrata da família), tendência ou glorificação da violência” (2019 DE MOURA apud
SCULOS, 2017). Neste mesmo sentido, DUTRA e ORELLANA (2017, p.152) preleciona
que “a toxic masculinity é uma tendência problemática dos homens”.
É necessário, portanto, a desconstrução do padrão de masculinidade tóxica
e para tal deve-se compreender que essa desconstrução é de interesse de homens
e mulheres, haja vista os aspectos negativos impostos ao homem em decorrência
da concepção e reprodução da desigualdade de gênero, estudado no item
anterior, chamado de padrão tóxico, posto que contamina e faz mal a todos,
homens e mulheres e, assim, compreender o cenário que esses estudos estão
inseridos, bem como contrapor a concepção errônea de que falar de feminismo ou
combater a masculinidade tóxica são expressões diferentes que não convergem
para o mesmo ponto.
Para compreender o processo de desconstrução da masculinidade tóxica,
cabe conceituar o termo machismo, feminismo e masculinidade tóxica, bem como
elencar algumas características que lhes são inerentes. O primeiro, definido pelo
dicionário de língua portuguesa, Aurélio (2019), como: “modos ou atitudes de
macho, ideologia segundo a qual o homem domina socialmente a mulher”,
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presente em características físicas e culturais que se manifestam historicamente no
mundo, associadas ao gênero masculino em relação ao feminino, dentre as quais
destaca-se a título de exemplo: estupros coletivos na Índia; torturas, mutilações
genitais na África; exploração e escravidão sexual ainda presente em nossa
sociedade, tal como incesto e abuso sexual dentro e fora da família.
Enquanto que, segundo Agência Patrícia Galvão (2018, p. 19), citando o
discurso da atriz Emma Watson (2014), em prol da campanha mundial “HeForShe”,
o “feminismo pela definição é a crença de que homens e mulheres têm de ter
direitos e oportunidades iguais. É a teoria da igualdade política, econômica e social
dos sexos”.
E o que seria, então, masculinidade tóxica, segundo Connel (1995; 2005)
antes de adentramos nesse conceito devemos entender que falar de
masculinidades não significa falar necessariamente de homens, mas sim de relações
de gênero, principalmente da posição do homem numa ordem de gênero, bem
como compreender que são múltiplas as masculinidades, as quais podem ser
definidas como padrões de práticas através das quais tanto homens como mulheres
assumem essa posição dentro da hierarquia (CONNELL, 2005). Há múltiplas
concepções e expressões de masculinidades, sendo que, dentre elas, enquanto
categorias de análise para refletir sobre violência sexual e desigualdade de gênero,
têm duas relevantes, quais sejam: masculinidades hegemônicas (CONNELL E
MESSERSCHMIDT, 2005 E 2013) e masculinidades tóxicas (DE MOURA, 2019).
Então, duas categorias de masculinidades, conforme preleciona Connell
(1995) o conceito de masculinidade hegemônica pode ser visto como uma norma
cultural que liga continuamente os homens ao poder. Assinala ainda Connell e
Messerschmidt (2005, 2013) que a masculinidade hegemônica é normativa e não
necessariamente estatística: trata-se de um ideal, que cria uma referência a partir
da qual todos os homens devem se identificar numa lógica relativa e, assim, busca
incorporar uma forma mais “honrada” de ser homem, exigindo que os demais
homens se posicionem de igual feita e reproduzam tal conduta.
Nielson (2018), partindo dessa concepção, destaca que na década de 90,
nos Estados Unidos, surge a expressão “masculinidade tóxica”, uma forma de
designar determinado termo para dar nome aos efeitos negativos àquilo que
ativistas e estudiosos classificam como masculinidade hegemônica e suas
consequências nocivas, que afetam negativamente à sociedade como um todo e é
justamente nesse ponto que se evidência o conceito de masculinidade tóxica.
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Renan Gomes de Moura “[...] o termo masculinidade tóxico é usado para se
referir a uma coleção vagamente interligada de normas, crenças e comportamentos
associados com a masculinidade, que são prejudiciais para as mulheres, homens,
crianças e sociedade em geral [...]”. Sendo que, “conceito de masculinidade está
ligada ao caráter agressivo, competitivo, homofóbico, sexista e misógina da
masculinidade tóxica [...]”. (DE MOURA, 2019, p. 03).
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Para melhor compreensão desse campo de pesquisa centrado na análise da
masculinidade é preciso relembrar as origens do pensamento feminista trabalhado
no item dois desta pesquisa, para, então, entender sua crítica sob a masculinidade.
Tal visão revela que o feminismo e a noção de masculinidade tóxica, apesar de
terem relação, diferem em vários aspectos, senão vejamos:
[...] feminismo olha para frente, para um momento futuro,
ainda não realizado, de igualdade de gênero e o fim de
opressão em todas as suas formas. A teoria feminista, a crítica
feminista, e suas ações políticas e sociais contemplam a
implementação formal de leis além de outras transformações
sociais e culturais que vão proporcionar mudanças no
tratamento5 de mulheres. Em contrapartida, a masculinidade é
frequentemente caracterizada por uma orientação para o
passado e as falências dos homens, combinado com uma
nostalgia por algum modo idealizado e perdido de
comportamento masculino. (NIELSON, 2018, p.257).
Com isso, vislumbra-se o quão pertinente é o estudo sobre masculinidade,
cuja base está assentada na contribuição do pensamento feminista, pois sob a égide
desse movimento promove-se a definição de gênero, de categoria do masculino e
do feminino como construções sociais e, desse modo, a ideia de que esse padrão
de masculinidade tóxica constitui ao longo da história uma forma de opressão
social. Resultando assim, no controle e repressão da mulher e, consequentemente,
no seu silenciamento, barreira para que a mulher usufrua de direitos básicos,
fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988, obrigando-a à
condição discriminatória.
Convém, então, conhecer e difundir um novo padrão de masculinidade,
este idealizado pelo movimento feminista, o qual rompe com os estereótipos de
gênero e com a desigualdade, a fim de fortalecer o princípio constitucional da
igualdade e propor um novo olhar sobre políticas públicas de prevenção à violência
contra a mulher com a inclusão do homem nesse processo.
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Nesse diapasão, é necessário ir além da constatação de caracteres que
constituem a masculinidade, que caracteriza tantos homens, tão diversos entre si.
Em prol de contrapor e combater os efeitos negativos da masculinidade, tão
presente na sociedade, a partir de moldes predeterminados que ditam normas de
comportamento distinto para cada um, forma de ser homem e ser mulher, o Google
BrandLab São Paulo realizou uma pesquisa com homens de 25 a 44 anos, sob o
título de Dossiê Brandlab: A nova masculinidade e os homens brasileiros (GOOGLE
BRANDLAB, 2018), a qual aponta e visa difundir que a nova masculinidade tem por
finalidade englobar todas as formas de ser homem e assevera conjuntura mais
igualitária, justa e saudável.
Nessa mesma linha, cita-se também a pesquisa nacional realizada com
apoio da ONU Mulheres, em prol do documentário: “o silencio dos homens”, que
abordaram as masculinidades pela visão de mais de 40 mil pessoas, entre homens
e mulheres brasileiras. Dentre os quais, em consonância com os dizeres de Maria
Paula Fonseca, diretora da Marca Natura, destaca-se o seguinte trecho:
Desde a infância, a masculinidade é definida por meio de
padrões impostos pela sociedade. Assim, meninos não
podem chorar e demonstrar sentimentos. É um
aprisionamento, vivido em silêncio, que pode gerar homens
emocionalmente frágeis, afetivamente rígidos e muitas vezes
violentos. O impacto disso na sociedade é terrível. A pesquisa
endossa a urgência para se romper essa barreira e abrir o
diálogo para que a masculinidade possa ser expressa em
plenitude, livre de julgamentos (ONU MULHERES, 2019).
Assim, nota-se, ao analisar os dados estatísticas que descrevem o
fenômeno dos homicídios no Brasil, os homens também perdem com esse padrão
de masculinidade tóxica, perdem no sentido de que, segundo Atlas da Violência de
2019, publicado pelo IPEIA, os homens são as maiores vítimas de mortalidade,
dados coletados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da
Saúde (SIM/MS)”. E ainda aponta que o mapa da violência de 2019 traz “o padrão
de vitimização dos homicídios por sexo, onde se observa que 91,8% das vítimas é
homem”, enquanto que 8% são mulheres.
Hoje, de acordo com o documentário "o silêncio dos homens",
desenvolvido por Papo de Homem\instituto PdH (2019), podemos extrair que 83%
das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens. Não obstante,
registra-se, também, o resultado da pesquisa do Google BrandLab (2018),
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mencionada em parágrafo anterior, a qual evidencia os efeitos colaterais da
masculinidade tóxica e reafirma que os homens se suicidam quase 04 (quatro) vezes
mais do que as mulheres e eles também são os que mais morrem vítima da
violência, 10 (dez) vezes mais do que as mulheres.
Posto isto, passaremos, então, à análise de medidas integradas de
prevenção prevista na LMP, bem como programas que trabalham o autor da
violência doméstica e familiar.
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5.MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E PROGRAMAS QUE
TRABALHAM O AUTOR DA VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER
O ponto de partida para a análise desse item é a sociedade em sua
conjuntura atual, ainda norteada pelos reflexos de uma sociedade machista que se
manifesta nas múltiplas expressões de violência e, por sua vez, é palco para o ciclo
da violência com o qual diversas mulheres lidam diariamente, umas de forma bem
expressiva e ouras no silêncio de seus mais sombrios segredos, foi pensando nisso
que a presente pesquisa se propôs a desconstruir a masculinidade tóxica, estudada
no item anterior e, à medida em que se aprofundou nos estudos sobre
masculinidades, observou-se que5 este é um fator negativo que contribui para vários
outros problemas, levando a abordar no presente item algumas medidas de
prevenção da LMP e também programas que trabalham o autor da violência
doméstica e familiar.
5.1MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA
A LMP, conforme preleciona Carmen Hein de Campos (2015, p. 520) “é sem
dúvida, uma das mais importantes conquistas legais do feminismo, das mulheres e
da sociedade brasileira”. Um estatuto composto por uma conjuntura que
cria múltiplos mecanismos, incluindo as medidas de prevenção em suas mais
variadas formas, englobando o autor da violência, bem como diversos outros
mecanismos e instrumentos difundidos em prol da prevenção a violência doméstica
e familiar, a qual, hoje, representa símbolo de maior expressão dos avanços da
legislação sobre violência doméstica (CAMPOS, 2015).
Nos termos do art. 8º, da LMP (2006), para o combate à violência doméstica
ser eficaz há necessidade de ser implementado políticas públicas, as quais se darão
por meio de um conjunto articulado de ações do Ente Político e de ações não
governamentais, a partir do amplo envolvimento da sociedade organizada e do
Poder Público, o mesmo dispositivo traça, ainda, em seus itens as diretrizes da
política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Nesse mister, a autora Shelma Lombardi de Kato (2011, p. 349) cita a
contribuição de alguns incisos do mencionado art. 8º, da LMP (2006), dentre os
quais destaca-se: o inciso I, o qual “prevê a integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança
pública, assistência social, saúde, educação [...]” e o inciso VII, “que diz respeito à
capacitação permanente de todos os agentes envolvidos no combate à violência
doméstica”. Acrescenta-se, ainda, o inciso V – “que trata da “promoção e realização
de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral [...]” (LMP, 2006).
No que tange aos múltiplos mecanismos de prevenção, imperioso destacar
a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar (art. 32º, da
LMP), responsável pelo atendimento profissional especializado, bem como pelo
desenvolvimento de “trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e
outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial
atenção às crianças e aos adolescentes” (art. 30º, da LMP).
Vale ressaltar, como a legislação vigente atesta, cabe ao Poder Público, isto
é, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no limite das respectivas
competências, criar e promover, nos termos do art. 35º, da LMP, políticas públicas
correspondentes ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a
mulher. No que tange a sua execução, devem “ocorrer de forma integrada e
articulada, nas distintas esferas governamentais, com a criação de serviços
especializados e o estabelecimento de rede de atendimento às mulheres” (JUNIOR,
2011, p. 361), bem como de programas e campanhas de enfrentamento à violência
doméstica e familiar (inciso IV do art. 35º, da LMP) e centros de educação e de
reabilitação para os agressores (inciso V do art. 35º, da LMP).
Os programas e as campanhas de enfrentamento à violência “são
instrumentos que possibilitam a modificação de padrões sociais e culturais de
conduta de homens e mulheres e auxiliam no combate a preconceitos e às visões
estereotipadas, presentes na sociedade, que legitimam a violência contra a mulher”
(JUNIOR, 2011, p. 362).
Quanto à criação de centros de educação e de reabilitação para os
agressores, o mencionado autor destaca que o legislador tipifica tal previsão “na
expectativa de se evitar agressões futuras, reincidências criminais e,
fundamentalmente, permitir mudanças de comportamento do autor da agressão”,
com o fim de incentiva-lo à “abandonar o uso da violência como forma de resolução
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de conflitos, particularmente no contexto doméstico-familiar” (JUNIOR, 2011, p.
362)
A seguir, são examinados programas que trabalham o autor da violência
doméstica e familiar, os quais surgiram a partir dessas medidas vinculadas com a
prevenção à violência, prevista na lei Maria da Penha.
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5.2 PROGRAMAS QUE TRABALHAM O AUTOR DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR
Para análise desse subitem, a partir dessa proposta de intervenção da LMP,
prevista no inciso V do art. 35º, que trata sobre a criação de centros de educação e
de reabilitação para os agressores, afigura-se como uma medida de desconstrução
da cultura machista, posto que, como trabalhado no decorrer desta pesquisa, os
papéis de gênero são construções culturais e, assim sendo, podem ser
desconstruídas, com o fim de atingir um novo olhar que tenha como cerne a
equidade de gênero e o respeito às diferenças. Para tal, requer muito mais que a
sanção punitiva do Estado. Torna-se essencial demandar no sentido de mudanças
culturais que rompam com esse padrão e ressignifiquem os papéis de gênero.
5

Sob essa perspectiva de programas que trabalham o autor da violência,
destaca-se, nos EUA, o Emerge: Counseling & Education to Stop Domestic Violence,
fundado em 1977, “um dos programas pioneiros no mundo a propor o trabalho
com homens pelo fim da violência nas relações íntimas. Tal programa é considerado
referência para demais com o mesmo fim”. (CNMP, 2018, p. 47).
No Brasil, por seu turno, merece destaque “pelo pioneirismo, o Instituto
NOOS, do Rio de Janeiro, o qual desenvolve atividades com Grupos Reflexivos de
Gênero com homens autores de violência contra a mulher desde 1998”. (BRASIL,
2018, p. 47). Destaca-se, também, o programa Tempo de Despertar, voltado para
homens condenados pela lei Maria da Penha, idealizado pela Promotora de Justiça,
Maria Gabriela Prado Manssur, sob o viés do caráter tridimensional da LMP, qual
seja: proteção, punição e ressocialização. Este programa visa a responsabilização e
ressocialização de homens autores de violência doméstica e familiar contra a
mulher. (MANSSUR, 2017).
Em especial, dentre aos demais programas que trabalham essa abordagem,
tecer-se-á breves comentários sobre o programa REEDUCAR, desenvolvido pelo
Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência
Doméstica e Familiar - NUPEVID do Ministério Público de Teresina-PI.
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Cabe destacar que as informações aqui disponibilizadas, sobre o referido
programa, foram coletadas perante a Equipe Técnica do NUPEVID, a qual fora
provocada via endereço eletrônico no dia 29 de outubro de 2019 e, conforme
solicitado, no dia 06 de novembro de 2019, forneceu os dados referencias que
embasam o subitem da presente pesquisa.
De acordo com a Equipe Técnica do NUPEVID, julga-se ser esse programa
uma atitude intrépida por parte de seus idealizadores, “pois pretende-se que os
autores compreendam seus crimes e provoquem mudanças de comportamentos a
partir da reflexão sobre tais práticas”. Sendo que, “concomitantemente à execução
do programa REEDUCAR o homem no enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra a mulher, o processo segue tramitando normalmente” e, assim, “está
assegurado à mulher vítima a aplicabilidade da lei para cada caso em particular”.
(NUPEVID, 2019).
REEDUCAR, trata-se de um programa desenvolvido sob a perspectiva da
responsabilização e reeducação desse homem envolvido no contexto de violência
doméstica e familiar, em execução desde 2016, de autoria da Promotora de Justiça
Maria do Amparo de Sousa Paz em coautoria com Cynara Maria Cardoso Veras
Alves (Psicóloga); Liandra Nogueira Soares da Silva (Psicóloga) e Núbia de Caldas
Brito Pereira (Assistente Social). Executado por “Promotora e equipe técnica do
NUPEVID/MPPI”, com colaboração de “facilitadores voluntários (profissionais da
rede de atendimento à mulher em situação de violência, sistema de justiça, saúde,
educação, assistência social e especialistas na área de gênero e direitos humanos)”.
Os quais, “auxiliam na condução dos módulos desenvolvidos ao longo de nove
meses, um módulo a cada mês, com temática específica”. (NUPEVID, 2019).
Em resposta sobre normatização desse programa internamente no
MINISTÉRIO PÚBLICO - PI, a Equipe Técnica do NUPEVID, esclareceu que “o
programa é reconhecido como parte das práticas institucionais do MPPI, compondo
seu banco de projetos, sendo acompanhado pelo setor de planejamento da
respectiva instituição”. O qual tem por finalidade “constituir grupos reflexivos com
homens em contexto judicial de natureza doméstica e familiar aliando estratégias e
ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com todo
o Sistema de Justiça e com a rede de atendimento à mulher” (NUPEVID, 2019).
Esclareceu, ainda, que “o programa encontra-se em sua 4ª edição com
índice de reincidência zero e que participaram ativamente 50 homens” (NUPEVID,
2019). Quanto as ações desenvolvidas, cabe destacar seu procedimento, que
segundo as informações coletadas dar-se-á da seguinte forma:
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O encaminhado pelo poder judiciário por meio de parceria
firmada entre o MPPI/10ª PJ-NUPEVID e o TJPI. O MM. Juiz
determinará a participação no REEDUCAR, seja como
extensão de medidas protetivas anteriormente deferidas, seja
na concessão inicial de medidas protetivas ou ainda, nas
hipóteses em que a vítima tenha interesse em desistir das
medidas protetivas outrora pleiteadas, como medida
protetiva substitutiva as outras deferidas a priori, bem como
nas sentenças penais condenatórias e como medida cautelar
alternativa da prisão. Desse modo, o agressor é encaminhado
ao NUPEVID para entrevista psicológica na qual são definidos
os critérios de participação, posteriormente, é notificado
quanto à sua inclusão no grupo reflexivo que se estenderá por
nove meses e após o término do programa será monitorado
via sistema Themis Web por até um ano, para fins de
verificação de práticas reincidentes de natureza doméstica e
familiar ( NUPEVID, 2019).
Por fim, vale destacar que “os impactos são verificados por via da aferição
das práticas de reincidência, pois,5 uma vez inexistentes, sinalizam que o reeducando
não cometeu novos crimes de natureza doméstica e familiar”, portanto, “conferindo
pacificação ao conflito que existia anteriormente e segurança à mulher que buscou
o serviço da justiça”. (NUPEVID, 2019).
CONCLUSÃO
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 inova na perspectiva de tratamento
de violência por meio de repressão e prevenção, dispõe acerca de criação de
centros de educação e de reabilitação para os agressores (art. 35º, inciso V), como
ações afirmativas que desempenham função relevante dentro desse contexto e
sinalizam para o entendimento de que o trabalho com autores desse tipo de
violência, possibilita a promoção de uma nova forma de ser homem.
É oportuno, então, destacar que trabalhar a masculinidade tóxica e o
feminismo não significa buscar a superioridade feminina, diferente do machismo
que prega a superioridade masculina, o objetivo a que se propõe com essa
abordagem, com base na teoria defendida pelo movimento feminista, é buscar a
igualdade entre os gêneros e esse novo padrão de masculinidade que não é bom
só para as mulheres é bom para os homens também.
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Todavia, observa-se, de plano, há necessidade de desconstrução do que
caracteriza a qualidade do masculino e do feminino, essa desconstrução tem espaço
na LMP (2006), apesar de não está prevista de forma literal a expressão
masculinidade tóxica, os estudos apontam que é isso que essa lei quer trabalhar.
Esse processo de desconstrução, requer mudanças na mentalidade patriarcal,
voltada para o futuro, em prol de intervir no contexto da violência doméstica e
familiar contra a mulher e, a partir da perspectiva de gênero, criar ações que possam
também incluir o homem nesse processo.
No contexto de construção de uma sociedade com menor violência de
gênero, faz-se necessário inova em nosso ordenamento jurídico, adequando-se a
uma nova conjuntura de sociedade, a exemplo, cita-se o artigo 45 da LMP, o qual
trouxe nova redação para o artigo 152 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210 de
1984), para prever a possibilidade de o juiz, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, decretar o comparecimento obrigatório do autor da
violência em programas de recuperação e reeducação.
Tais previsões legitimam a criação e execução dos supracitados programas
que visam difundir essa abordagem, sob a perspectiva de medidas que estão aquém
da sanção repressiva, corroborando no sentido de que o trabalho reflexivo com
homens, possibilita a promoção de novas posturas frente a questão de gênero,
coibindo, assim, a reincidência da violência, a título de exemplo, cita-se o programa
REEDUCAR, conforme já mencionado, apesar de não fornecer dados precisos, os
idealizadores do programa apontam que inexistem práticas de reincidência, assim,
sinalizam que o reeducando não cometeu novos crimes de natureza doméstica e
familiar.
Portanto o caminho a percorrer para solucionar esta problemática perpassa
por desenvolver e difundir uma nova forma de masculinidade, fundada no afeto, na
capacidade de ver, reconhecer e respeitar o outro. Assim, conclui-se, a partir do
presente estudo, que as medidas integradas de prevenção voltadas a educação e
ao trabalho com o agressor, bem como programas que trabalham o autor da
violência doméstica e familiar, são fatores positivos para a não reincidência de
condutas violentas contra as mulheres, as quais encontram guarida no caráter
preventivo da LMP e, ainda que não se tenha dados concisos sobre o quanto, o fato
é que, em passos lentos, essa nova visão voltada para a prevenção da violência
contra a mulher com a inclusão do homem nesse processo, vem se manifestando e
demonstrando mudanças no cenário desse tipo de violência.
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RESUMO: O presente estudo visa analisar a possibilidade – ou impossibilidade – de
progressivo aumento nas mensalidades dos contratos de planos de saúde firmados
pela população idosa, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial n. 1568244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.
5

PALAVRAS-CHAVE: idoso, plano de saúde, consumidor, reajuste, faixa etária.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A (IM)POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DAS
MENSALIDADES DOS PLANOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO IDOSA. 3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 4. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
Há tempos existe a discussão acerca da possibilidade de reajuste das
mensalidades nos contratos de plano de saúde quando se atinge a faixa etária dos
sessenta anos de idade e se adentra ao conceito legal de pessoa idosa.
Por mais que alguns diplomas legais preconizem a impossibilidade de
majoração das contraprestações pagas pelos idosos-consumidores, o Superior
Tribunal de Justiça, em verdadeiro diálogo entre as diversas fontes normativas,
regulamentou a matéria em precedente obrigatório.
Visa-se, desse modo, analisar os preceitos fundamentais referentes à
asseguração dos direitos fundamentais dos idosos, a incidência do Código de
Defesa do Consumidor nos contratos dessa espécie, bem como os requisitos
firmados pelo Tribunal da Cidadania para que seja possível o reajuste financeiro nos
contratos de plano de saúde.
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2.1. DO ESTATUTO DO IDOSO
A Constituição da República estabelece a família como a base da sociedade
e outorga ao Estado, à família e à sociedade a responsabilidade solidária pela
incumbência de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade e a efetivação dos direitos fundamentais.
A necessidade de um tratamento diferenciado e proteção especial à
população idosa decorrem do princípio da isonomia material, porquanto se devem
tratar os indivíduos na medida de suas desigualdades, consoante importante lição
da Rui Barbosa.
Nesse diapasão, nos ensina Indalêncio (2007. 9. 66):
A ideia de prioridade é, pois, a tradução da prevalência dos
direitos dos idosos colocando-o, portanto, em situação de
vantagem jurídica, necessária para o resgate da igualdade. Eis
aí um dos principais desdobramentos da doutrina da
proteção integral, já utilizado em relação à criança e ao
adolescente.
Diante disso, o advento do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003)
representou significativo avanço na consolidação de direitos e garantia de pleno
exercício das faculdades individuais e coletivas da população com mais de 60 anos
de idade. Ademais, o referido diploma legal também constitui importante meio de
conscientização social acerca dos direitos dos idosos, o que contribui para uma
sociedade mais tolerante, respeitosa e propícia à inclusão social.
O legislador pátrio optou pelo estabelecimento de um critério mais objetivo
para a definição do idoso, consistente método cronológico. Em que pese forte
crítica doutrinária a respeito, especialmente pela diversidade econômico-social
vivenciada nesse país de dimensões continentais, cumpre consignar que o critério
objetivo-cronológico traz segurança jurídica e elimina eventuais e acentuadas
discricionariedades e opiniões dos aplicadores do direito e da população como um
todo.
Em simetria leciona Bobbio, citado por Braga (2011, p.3):
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O cronológico define como idoso a pessoa que tem mais
idade do que um certo limite preestabelecido. Por se tratar de
um critério objetivo, de facílima verificação concreta,
geralmente é adotado pelas legislações, como, por exemplo,
a que trata da aposentadoria por idade... Pelo critério
psicobiológico deve-se buscar uma avaliação individualizada
da pessoa, ou seja, seu condicionamento psicológico e
fisiológico, logo, importante não é a sua faixa etária, mas sim
as condições físicas em que está o seu organismo e as
condições psíquicas de sua mente... O critério econômicosocial considera como fator prioritário e fundamental, uma
visão abrangente do patamar social e econômico da pessoa,
partindo-se sempre da ideia de que o hipossuficiente precisa
de maior proteção se comparado ao auto suficiente.
A opção por denominar a referida lei de “Estatuto do Idoso” de modo algum
afronta a dignidade ou trata com desrespeito a população maior de sessenta anos.
O envelhecimento é processo natural e alcançará todos nós, de modo que os mais
jovens devem o máximo respeito à “população da melhor idade”, porquanto
5
quando alcançarem o envelhecimento
também deverão ser respeitados pelos mais
jovens.
Cabe destacar que a importância do Estatuto do Idoso não se limita somente
a esfera dos direitos individuais dos idosos. Contemplou-se capítulo próprio para a
defesa dos interesses transindividuais e se tipificaram crimes e institutos de direito
penal para a proteção integral do idoso.
O advento do Estatuto do idoso e necessidade de sua solidificação
acompanha a modificação social vivenciada nos dias atuais. A expectativa de vida
não para de crescer, de modo que a população idosa também só aumenta. No
Portal do Envelhecimento (www.portaldoenvelhecimento.com) há alarmante dado
de que na pirâmide etária brasileira de 2050 a população idosa será quase igual à
de crianças.
Daí a importância do Estatuto do Idoso na consecução de direitos
fundamentais e garantia de políticas públicas. Exige-se um novo olhar sobre o
idoso, sua necessidade de proteção jurídica e maior inclusão social.
E nesse sentido é que se ressalta a doutrina da proteção integral na
perspectiva do idoso. O Estatuto do Idoso visa impedir qualquer interpretação
restritiva quanto ao alcance da proteção ao idoso. Assegura-se o direito à
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dignidade, à vida, à saúde, à liberdade e à convivência social e comunitária, ao
respeito e, inclusive, direitos econômicos para instrumento de inclusão social. Dias
(2016, p. 1.103) afirma que:
O Estatuto se constitui em um microssistema e tem o mérito
de reconhecer as necessidades especiais dos mais velhos,
estipulando obrigações ao Estado. Deve ser considerado
como um verdadeiro divisor de águas na proteção do idoso.
Não se trata de um conjunto de regras de caráter
programático, pois são normas definidoras de direitos e
garantias fundamentais que têm aplicação imediata (CF 5.º§
1.º).
Dentre as garantais fundamentais asseguradas pelo ordenamento jurídicos à
população idosa se inclui o direito fundamental à saúde, a ser prestado pelo Sistema
Único de Saúde, bem como pela iniciativa privada.
Especificamente em relação aos contratos privados de plano de saúde o
Estatuto do Idoso é expresso em afirmar que “É vedada a discriminação do idoso
nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”
(artigo 15, §3º).
Não obstante a expresso disposição legal, as operadoras dos plano de saúde
continuaram a majorar as mensalidades dos contratos respectivos em virtude da
mudança da faixa etária.
2.2. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
O advento do Código de Defesa do Consumidor representou significativo
avança na proteção consumerista e se classifica como uma norma principiológica,
segundo Nunes (2018, sem paginação correta):
Como lei principiológica entende-se aquela que ingressa no
sistema jurídico, fazendo, digamos assim, um corte horizontal,
indo, no caso do CDC, atingir toda e qualquer relação jurídica
que possa ser caracterizada como de consumo e que esteja
também regrada por outra norma jurídica infraconstitucional.
Assim, por exemplo, um contrato de seguro de automóvel
continua regulado pelo Código Civil e pelas demais normas
editadas pelos órgãos governamentais que regulamentem o
setor (Susep, Instituto de Resseguros etc.), porém estão
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tangenciados por todos os princípios e regras da lei n.
8.078/90, de tal modo que, naquilo que com eles colidirem,
perdem eficácia por tornarem-se nulos de pleno direito.
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A referida norma estabelece que “normas de proteção e defesa do
consumidor, de ordem pública e interesse social” (artigo 1º do Código de Defesa
do Consumidor), bem como os conceitos de consumidor e fornecedor, nos
seguintes termos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
5
despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.
Especificamente em relação aos contratos de plano de saúde, o Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento pela plena aplicabilidade nos
contratos de plano de saúde, senão vejamos:
Súmula n. 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
Interpretando-se literal e sistematicamente os preceitos legais acima
expostos, depreende-se que uma operadora de contratos de plano de saúde é
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pessoa jurídica de direito privado (na maioria dos casos) que presta um serviço de
natureza securitária, motivo pelo qual se torna imperiosa sua aplicação nos
contratos de plano de saúde subscritos pelos consumidores.
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3. DO AUMENTO DAS MENSALIDADES NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE
PARA A POPULAÇÃO IDOSA
Os contratos de planos de saúde se caracterizam por serem de adesão e
cativos de longa duração, motivos pelos quais os preceitos inscritos no Código de
Defesa do Consumidor merecem ser interpretados sob a ótica mais favorável ao
consumidor.
E dentro os princípios que regem as relações de consumo se destaca o
postulado da informação, que envolve o direito de informar, de ser informado e de
se informar. Nesse diapasão, preconiza o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
III – a informação adequada e clara sobre diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como
sobre os ricos que apresente;
[...]
Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham
sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem
que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo.
[...]
§ 3º - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo
a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
Evidentemente, portanto, que o pretenso aumento progressivo nas
mensalidades dos planos de saúde consoante a mudança na faixa etária deve estar
previsto no contrato, a fim de concretizar o referido princípio à informação.
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Não se olvida que o aumento progressivo das mensalidades nos planos de
saúde em virtude da faixa etária possui previsão legal na Lei n. 9.656/1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:
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Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas
no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude
o caput para consumidores com mais de sessenta anos de
idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.
Contudo, referidos reajustes merecem observância a determinados
percentuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem
como obedecer aos postulados5 da boa-fé, da função social do contrato e da
proporcionalidade.
Uma vez que incidem na hipótese o Código de Defesa do Consumidor, o
Estatuto do Idoso e a Lei que dispõe acerca dos planos e seguros privados de
assistência à saúde, cabe ao intérprete realizar um diálogo entre as aludidas fontes,
a fim de se salvaguardar os interesses dos idosos, que possuem proteção especial
do Estado e são considerados vulneráveis na relação de consumo.
Ataliba afirma que:
Aqui se cuida, [...] de amparar o consumidor frente aos
contratos, e ainda mais particularmente dos chamados
“contratos de adesão”, reproduzidos aos milhões, como no
caso das obrigações bancárias, por exemplo, e que podem
surpreender aquele com cláusulas iníquas e abusivas, dandose então preponderância à questão de informação prévia
sobre o conteúdo de tais cláusulas, fulminando-se, outrossim,
de nulidade, as cláusulas abusivas, elencando o art. 51, dentre
outras que possam ocorrer, as mais comuns no mercado de
consumo. Além da informação que o contratante-fornecedor
deve prestar ao consumidor-potencial contratante (art. 46),
prevê-se claramente a interpretação mais favorável ao
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consumidor, na hipótese de cláusula obscura ou com vários
sentidos (art. 47). Fica ainda definitivamente consagrada entre
nós a cláusula rebus sic stantibus, implícita em qualquer
contrato, sobretudo nos que impuserem ao consumidor
obrigações iníquas ou excessivamente onerosas.
O Diploma Consumerista preconiza a nulidade, de pleno direito, das
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que sejam
manifestamente abusivas:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
[...]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
[...]
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem
que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a
que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou
equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
Acerca das cláusulas abusivas assevera Marques:
A abusividade da cláusula contratual é, portanto, o
desequilíbrio ou descompasso de direitos e obrigações entre
as partes, desequilíbrio de direitos e obrigações típicos àquele
contrato específico; é a unilateralidade excessiva, é a previsão
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que impede a realização total do objetivo contratual, que
frustra os interesses básicos das partes presentes naquele tipo
de relação, é, igualmente, a autorização de atuação futura
contrária à boa-fé, arbitrária ou lesionaria aos interesses do
outro contratante, é a autorização de abuso do exercício da
posição contratual preponderante.
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Uma vez que os contratos de plano de saúde visam, em última análise,
assegurar o direito fundamental à vida, torna-se imperativa a aplicação dos
postulados da boa-fé e da função social do contrato, a fim de se evitar injustiças na
realidade subjacente.
E com o intuito de viabilizar o diálogo entre as fontes que regem a relação
de consumo proveniente do entabulamento de um contrato de prestação do
serviço de plano de saúde, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em
Recurso Repetitivo, acerca dos critérios a serem observados no reajuste das
mensalidades decorrentes da mudança de faixa etária do segurado, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
5
NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE
INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE.
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15,
caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e
na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
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3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em
função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico
pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a
forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos
custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o
reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional
ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da
boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
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aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No
tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa nº 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na5 contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004,
incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder
ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada
caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre
que o percentual de majoração for justificado atuarialmente,
a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto
de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual
não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
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privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de
faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela
operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar
a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de
saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de
reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança
de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016)
Infere-se o precedente obrigatório acima citado que, em regra, se admite o
reajuste das mensalidades dos planos de saúde conforme a faixa etária, ainda que
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correspondente aos maiores de sessenta anos de idade e idosos por expressa
disposição legal.
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Entretanto, o Tribunal da Cidadania buscou compatibilizar os diversos
interesses postos à apreciação. O ordenamento jurídico nacional abriga o princípio
da solidariedade intergeracional, no mutualismo e do equilíbrio financeiro. Com o
fito de solidarizar os custos, a ordem jurídica acolheu a solidariedade entre as
gerações, com o fito de que os jovens suportem os custos gerados pelos mais
velhos, em uma aplicação da fórmula dos subsídios cruzados.
Dessa forma, a fim de se evitar recorrentes abusividades no pagamento dos
planos de saúde, especialmente em relação à população idosa, o Tribunal da
Cidadania preceituou parâmetros certos e objetivos.
Inicialmente, como corolário do direito à informação, a progressividade no
aumento das mensalidades deve estar expressamente prevista no instrumento
contratual.
Ademais, é descabida a aplicação de índices irrazoáveis ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor-idoso e afronte os princípios da equidade, boa5
fé e função social do contrato.
A respeito da boa-fé, elucida Tepedino:
[...] a boa-fé objetiva consiste em um dever de
conduta. Obriga as partes a terem comportamento
compatível com os fins econômicos e sociais pretendidos
objetivamente pela operação negocial. No âmbito contratual,
portanto, o princípio da boa-fé impõe um padrão de conduta
a ambos os contratantes no sentido da recíproca cooperação,
com consideração aos interesses comuns, em vista de se
alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do
contrato.
[...]
A boa-fé contratual traduz-se, pois, na imposição aos
contratantes de um agir pautado pela ética da igualdade e da
solidariedade. Ao perseguir seus interesses particulares,
devem as partes de um contrato conferir primazia aos
objetivos comuns e, se for o caso, às relações existenciais
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sobre as patrimoniais, e à preservação da atividade
econômica em detrimento da vantagem individual.
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Torna-se necessário o atendimento aos parâmetros e normas estabelecidas
pelos órgãos governamentais, de acordo com a categoria do contrato de plano de
saúde, isto é, contratos antigos e não adaptados e contratos novos.
Em relação aos contratos novos, assim entendidos como aqueles firmados a
partir de 1º de janeiro de 2004, incidem as normas da Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS), a qual preconiza que: “ que prescreve a observância (i) de 10

(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária
não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
Percebe-se, portanto, que a abusividade no progressivo aumento dos
contratos de plano de saúde da população idoso deve ser aferida casuisticamente,
de modo que será equitativo e razoável quando o percentual de aumento for
justificado atuarialmente, permitindo a continuidade contratual para os idosos, bem
como a sobrevivência da própria operadora.
Não se olvida que as operadoras de plano de saúde visam, precipuamente,
o lucro, mas que, nesses casos, não pode ser predatório a ponto de infringir os
mandamentos constitucionais e legais atinentes à proteção do idoso, que goza de
absoluta prioridade e proteção especial do Estado lato sensu.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consoante exposto alhures, inegável que a controvérsia a respeito do
reajuste das mensalidades possui ainda campo para indagações.
Existem leis que vedam, abstratamente, o aumento progressivo das
mensalidades dos planos de saúde a partir da faixa etária dos sessenta anos de
idade, mas, consoante exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise deve ser
feita caso a caso e de acordo com as especificidades do contrato.
Em diálogo normativo entre fontes, a Corte da Cidadania afirmou a
possibilidade de reajuste, mas desde que observados rígidos e objetivos critérios, a
fim de se compatibilizar todos os interesses postos em jogo.
Considerando a inexistência de direitos absolutos, o princípio da
solidariedade intergeracional e do equilíbrio financeiro do contrato, franqueou-se
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a possibilidade de aumento das mensalidades, mas desde que observados o direito
de informar, da boa-fé, da equidade e da função social do contrato.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar o atual cenário da
Educação Ambiental em Teresina-PI conforme a legislação ambiental propõe, assim
como discutir com base no art. 225 da Constituição Federal a garantia fundamental
ao Meio Ambiente Equilibrado, expondo as principais espécies de Meio Ambiente.
Partindo desse princípio, utilizando a metodologia da pesquisa do tipo
bibliográfica, e documental, observou-se também a análise dos princípios inerentes
5
ao Direito Ambiental, assim como sua importância no contexto histórico e sua
evolução até os dias atuais. Sistema licitatório brasileiro: as fraudes licitatórias como
meio de corrupçãoSerá tratado no decorrer do artigo, ainda, a importância de
políticas públicas no contexto da Educação Ambiental no município de Teresina –
PI, como são adotadas essas políticas públicas, desde quando são adotadas essas
políticas, e de que formas são realizadas essas políticas públicas no referido
município.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Meio Ambiente. Políticas Públicas.
ABSTRACT: This article aims to analyze the current scenario of Environmental
Education in Teresina-PI as the environmental legislation proposes, as well as
discuss based on art. 225 of the Federal Constitution the fundamental guarantee to
the Balanced Environment, exposing the main species of Environment. Starting from
this principle, using the methodology of bibliographic and documentary research,
we also observed the analysis of the principles inherent to Environmental Law, as
well as their importance in the historical context and their evolution to the present
day. The article will also address the importance of public policies in the context of
Environmental Education in the municipality of Teresina - PI, how these public
policies are adopted, since when these policies are adopted, and how these public
policies are implemented in referred municipality.
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1 INTRODUÇÃO
No presente artigo será abordado a temática da educação ambiental, com
base no art. 225, da Constituição Federal, assim como nas legislações especiais que
tratam do Meio Ambiente e da Educação Ambiental, visto que é um importante
fator para a efetivação de um meio ambiente equilibrado para todos na sociedade.
Diante disso, há a necessidade de conscientizar a sociedade sobre os ricos
da poluição, do desmatamento, das queimadas, para que assim se efetive o direito
ao meio ambiente equilibrado. Porém, somente propagandas não são necessárias
para educar a sociedade sobre os ricos de degradação do meio ambiente.
Tendo em vista que desde o ensino fundamental se ensina educação
ambiental como uma matéria disciplinar biológica, porém essa temática extrapola
a disciplina, tornando assim bastante complicada, já que trata de uma matéria que
vai formar o indivíduo para assim inseri-lo na sociedade como um ser responsável
e consciente.
O Direito ao Meio Ambiente Equilibrado vai além do artigo mencionado na
Constituição, observando vários outros Diplomas legais acerca do assunto, podese tirar como base Resoluções do CONAMA, a própria legislação ambiental, assim
como o Código Florestal, e vários outros, que asseguram o Meio Ambiente como
uma garantia que todos a Sociedade tem.
Vale ressaltar, que há uma necessidade de implementar políticas públicas
para que se trabalhe essa matéria como uma disciplina interdisciplinar, abrangendo
assim um todo, desde do ensino básico até a formação do indivíduo adulto. Já que
como o contexto histórico mostra que desde a década de 80 a Educação Ambiental
não era uma prática muito comum, demonstrando assim a necessidade de práticas
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permanentes, ou seja, trabalhando o ano todo com todas as turmas, envolvendo
toda a comunidade nos projetos que visem desenvolver incentivos ou projetos.
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A adoção na grade curricular das escolas de práticas relacionadas ao Meio
Ambiente em forma de educação ou conscientização da geração presente,
adotando como já dito no ano todo em todas as turmas, não somente num período,
numa turma, num bimestre, e essa turma não tem outra prática, tornando assim a
fragmentação desse ensino ou prática um problema para efetivação da Educação
Ambiental como matéria essencial para o Equilíbrio do Meio Ambiente Presente e
Futuro.
São objetivos do presente estudo: analisar e demonstrar a importância da
Educação Ambiental para a Efetivação do Direito ao Meio Ambiente Equilibrado.
Baseado na garantia constitucional do art. 225 da CF/88, bem como os princípios
ambientais, bases doutrinarias, bem como jurisprudências que norteiam a temática
ambiental.
A motivação para o desenvolvimento do presente artigo é o fato de que há
uma necessidade de conscientização da sociedade perante os iminentes riscos de
degradação ambiental que o País,
5 assim como o Município de Teresina-PI, ora área
de pesquisa para o referido trabalho, e que podem ser evitados mediante
implementação de políticas públicas nas escolas, por meio da Educação Ambiental
como matéria interdisciplinar.
Tendo como relevância social, já que é uma garantia constitucional, ou seja,
garante o direito da sociedade de ter um meio ambiente equilibrado
ecologicamente, ressaltando que, essa garantia estende-se não somente a atual
geração, como também para futuras gerações, tratando-se também de um direito
futuro, incluído até mesmo os indivíduos não nascidos.
O presente trabalho está dividido em 3 capítulos, o primeiro trata do
Conceito de Meio Ambiente, especificando todos as espécies de Meio Ambiente,
assim como alguns dos princípios que regem o Direito Ambiental, o segundo
capítulo refere-se a importância e a evolução histórica da Educação Ambiental, e
por fim, no terceiro capítulo aborda sobre a educação ambiental como forma de
efetivação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no município de
Teresina-PI, tratando da importância desse direito fundamental e a sua
implementação por meio de políticas públicas no município.
A importância do artigo é garantir que as presentes e futuras gerações se
mantenham informadas e a par de como se dá a Educação Ambiental no Município
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de Teresina-PI, de modo que essa Educação Ambiental venha efetivamente garantir
o direito de se ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
2. DO MEIO AMBIENTE
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2.1 Conceito
No que diz respeito ao conceito dado a Meio Ambiente, este é alvo de várias
críticas por parte da doutrina, tendo em vista que a conceituação de meio envolve
estar no meio ou no centro de alguma coisa. Já ambiente nos situa no lugar onde
habitamos. Assim, entende-se que Meio Ambiente é o lugar onde os seres vivos
habitam.
Apesar de críticas feita a nomenclatura utilizada tanto a doutrina, como a
legislação optou por usar essa expressão “Meio Ambiente”. Sendo assim, o art. 3º,
da Lei n. 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) conceitua Meio
Ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas.”
Ademais, vários estudiosos incluem nesse meio as áreas da vida comum que
logicamente não dizem respeito ao estudo da matéria, caso estivesse, todas as
matérias relacionadas ao direito também estariam englobadas nessa área. Porém, a
Constituição Federal em seu art. 225, caput, diz que a matéria que o direito
ambiental defende é o “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida”.
Adentrando no âmbito do Direito do Consumidor e Cível, essa denominação
que a Constituição dá ao Meio Ambiente, remete então aos interesses difusos, pois
vem com o intuito de proteger um número indeterminado de pessoas que não
podem ser identificadas, devendo então ser restrito apenas ao meio ambiente
natural, cultural, artificial e do trabalho, espécies que será trabalhada mais adiante.
Para José Afonso da Silva(1998), o Meio Ambiente conceitua-se como “a
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Ademais, após uma
resolução do CONAMA, foi dado um conceito mais abrangente, o qual nos diz:
“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química,
biológica, social, cultural e urbanística, que permitem, abriga e rege a vida em todas
as suas formas”.
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2.2 Espécies de Meio Ambiente
Tem-se, portanto espécies de meio ambiente ao qual o legislador abrange
com o entendimento do conceito de Meio Ambiente, que são: Meio Ambiente
Natural, Meio Ambiente Artificial, Meio Ambiente Cultural e Meio Ambiente do
Trabalho.
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A primeira espécie, portanto, o Meio Ambiente Natural, compreende a
atmosfera, o solo, o subsolo, a fauna a flora, a biodiversidade, as águas, o mar e
tudo que envolve elementos da natureza, vem a ser englobado nessa espécie de
meio ambiente, tal conceito é tutelado pelo caput do art. 225, da Constituição
Federal. (BRASIL, 1998).
Já o Meio Ambiente Artificial envolve tudo que se contém no espaço urbano,
ou seja, um prédio, um conjunto de habitação (condomínios) e também por obras
ou equipamentos públicos. Então, a definição dessa espécie é intimamente ligada
ao conceito de cidade. Tal entendimento abrange não somente a área urbana
propriamente dita, mas sim todos os espaços que venham a ser habitáveis.
Encontra-se positivado não somente no art. 225 da Constituição Federal, mas
5
também nos art. 182, onde trata das políticas urbanas, no art. 21, XX, onde fala sobre
competência material da União de instituir diretrizes, como por exemplo, de
habitação e saneamento e por fim o art. 5º, XXIII, todos se encontram na
Constituição Federal. (BRASIL, 1998).
O Meio Ambiente Cultural está previsto no art. 216 da Constituição Federal,
onde resumidamente se conceitua como o patrimônio cultural brasileiro os bens
tanto de natureza material, como os de natureza imaterial, ou seja, tudo aquilo que
revela a história e cultura do povo brasileiro. Para José Afonso da Silva, o meio
ambiente cultural “é integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico,
paisagístico, turístico, que embora artificial em regra, como obra do homem, difere
do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial”. (BRASIL, 1998).
Por fim, conforme menciona Almeida (2017) o Meio Ambiente do Trabalho,
que nada mais é do que o ambiente onde as pessoas exercem suas atividades
laborativas associadas à sua saúde, remuneradas ou não, mas que venham a ser
prestadas num ambiente salubre, que não possa comprometer a integridade físicopsíquica dos trabalhadores, independe de ser homem, mulher, maior ou menor de
idade, servidor público, autônomo ou celetista. Será caracterizado pelo conjunto de
bens imóveis e moveis de determinada empresa ou sociedade.

331

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Tem sua positivação no art. 200, VIII, onde trata do sistema único de saúde
(SUS). Consequentemente, a tutela imediata relacionado ao meio ambiente de
trabalho, está tutelado nos dispositivos constitucionais que abrangem o direito a
saúde ambiental, que são eles os arts. 196 a 200 da Constituição Federal. Já a tutela
mediata fica por conta do caput do art. 225, da Constituição Federal, na qual
garante a sadia qualidade de vida. Vale ressaltar que, o meio ambiente do trabalho
se difere do direito do trabalho, visto que o primeiro busca proteger a saúde e a
segurança no ambiente de trabalho, já o segundo é um conjunto de leis que visa
regularizar as relações jurídicas de trabalho.
2.3 Princípios ligados ao Meio Ambiente
a) Dignidade da Pessoa Humana
Os seres vivos têm o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, pois
existindo um desequilíbrio ecológico, põe em risco a própria vida humana e todos
os outros princípios decorrentes deste. Colocando então alguns direitos em risco,
como por exemplo Direitos de Fraternidade ou solidariedade. Tendo em vista o
direito interno, que é o mais relevante reconhecimento deste princípio e está
positivado no caput do artigo 225 da Constituição Federal. Vale ressaltar que tal
direito vai além do povo brasileiro, para alcançar para alcançar também o
estrangeiro, seja ele residente ou turista. Nesse sentido, a Ministra Carmem Lúcia
destaca bem a importância do princípio da dignidade da pessoa humana:
A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa
humana modifica, em sua raiz, toda a construção jurídica: ele
impregna toda a elaboração do direito, porque ele é o
elemento fundante da ordem constitucionalizada e posta na
base do sistema. Logo, a dignidade da pessoa humana é o
princípio havido como superprincípio constitucional, aquele
no qual se fundam todas as políticas estratificadas no modelo
de Direito plasmado na formulação textual da constituição.
(ROCHA, 1999).
Portanto, o princípio emana da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, que foi aprovado no Congresso que ocorreu no Rio
de Janeiro no ano de 1992, mais conhecido como RIO-92. O princípio da dignidade
da pessoa humana tem um conceito extremamente abrangente, nessa linha de
raciocínio, acha-se uma grande dificuldade de criar um conceito jurídico que defina
bem o que é esse princípio. Sua definição e delimitação são extensas, tendo em
vista que engloba diversas concepções e significados. (ANDRADE, 2007).
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Porém, se existe um conceito para esse princípio, esse é o que chega mais
próximo do que o Princípio quer dizer: “Os seres humanos estão no centro das
preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma
vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente”. (SIRVINSKAS, 2018).
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De acordo com Sirvinskas (2018), há uma crescente e forte crítica a esse
princípio, pois no que diz respeito a ter um meio ambiente equilibrado para que
seja preservado não somente as forma de vida humana, mas a de todos os seres
vivos que vivem nesse meio ambiente.
b) Desenvolvimento Sustentável
A sociedade não pode buscar o desenvolvimento mediante a degradação do
meio ambiente em que se vive. Então, a procura por tal desenvolvimento acarreta
na utilização de ações racionais para preservar sistemas que são essenciais à vida e
ao equilíbrio ecológico.
Neste caso, pode-se incluir o caso da função socioambiental da propriedade,
uma vez que a análise racional e a preservação dos recursos naturais, constituem
precisamente a ideia do desenvolvimento sustentável, isto é, a busca pelo
5
desenvolvimento sem desrespeitar a sustentabilidade do meio ambiente.
Tal princípio é positivado no caput do art. 225, da Constituição Federal e
fruto da combinação com o art. 170, VI, também da Constituição Federal. De acordo
com princípio 04 da Declaração do Rio: “Para se alcançar um desenvolvimento
sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de
desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente”. (BRASIL, 1988).
Para Melce Miranda (2009) não dá para se falar em inovação no
ordenamento jurídico brasileiro, nem da RIO-92, já que tal princípio se encontra
presente na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), onde visa “a
compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”.
Ademais, consequência de uma necessidade consumerista exagerada dos
seres humanos, suas necessidades se tornam ilimitadas, haja vista o incentivo
exacerbado feito pelos fornecedores de produtos ou até mesmo pelo Estado, mas,
todos são cientes da limitação que tem os recursos naturais, exigindo assim a
aplicação de tal princípio, a busca pela Sustentabilidade.
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Esse princípio é fruto de um equilíbrio entre o direito fundamental ao
desenvolvimento econômico e o direito a preservação ambiental, devendo sempre
ser levado em conta o princípio da proporcionalidade.
A aplicação de tal princípio conforme Priscila Cunha (2017) pode se notar por
exemplo, em casos onde deve se estudar os riscos e danos ambientais que serão
causados, devendo que o poder público demonstrar a necessidade da criação, por
exemplo de obras que venham a ter um impacto muito grande no meio ambiente,
o caso mais clássico que se aplica ao princípio é a construção de hidrelétricas, visto
que essa obra vai destruir floresta e tornar inabitável para as espécies de animais
que vivem ali. Compete ao órgão ambiental fiscalizar e decidir a necessidade da
criação dessas obras.
Por fim, o desenvolvimento sustentável não pode comprometer as gerações
futuras por julgar que as necessidades presentes devem se dar a qualquer custo,
então cabe a análise se meio ambiente é capaz de suportar a poluição, sempre
levando em conta que os recursos naturais que ali se encontram são necessários
para garantir um futuro de qualidade para o meio ambiente e para os seres vivos
que nela habitam.
c) Educação Ambiental
Para entender tal princípio, deve-se observar o princípio Democrático e o da
Informação. Ou seja, a união de tais princípios forma o princípio da Educação
Ambiental, pois é por meio da participação da sociedade em decisões que envolvam
políticas ambientais e também no acesso a informações sobre a atuação da
Administração Pública em razão de toda matéria que envolva o meio ambiente.
Tal princípio Democrático, explica a participação da sociedade ativamente no
que diz respeito aos assuntos ambientais. Vale ressaltar que, os danos ambientais
são direitos transindividuais. Para exemplificar a necessidade desse princípio, é
importante citar as audiências públicas realizadas para o licenciamento ambiental,
nas hipóteses estabelecidas em resoluções do CONAMA, por exemplo.
Os tribunais vem reconhecendo tal princípio em suas decisões, e
consequentemente o Princípio 10 da Declaração do RIO-92, onde os estados, por
exemplo, são incentivados a estimular a participação da sociedade nos processos
de tomada de decisões.
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As ONG’s desenvolvem um papel importante nesse processo, pois é por
meio delas que a sociedade ou participação popular se torna viável, já que o peso
da coletividade é maior que o interesse individual.
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Por fim, deve-se levar em conta o Princípio da Informação, que basicamente
é o direto de todos que vivem na sociedade ou naquele meio ambiente, sejam
informados da atuação da Administração Pública, no que diz respeito ao acesso à
informação como por exemplo o acesso a documentos de determinados órgãos
ambientais.
O art. 2º, §1 da Lei nº 10.650/2003 nos diz: “Qualquer indivíduo,
independentemente da comprovação de interesse específico, terá acesso às
informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no qual assumirá
a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, [...]”.
(BRASIL, LEI N° 10.650/03).
Para que a sociedade venha a ser informada e convencida de que os órgãos
ambientais estão sendo efetivos ou não, é fundamental que a mesma sociedade
tenha acesso a informações ambientais, podendo assim consultar tais documentos,
assim como participar de audiências
públicas.
5
Compete aos órgãos e entidades ambientais publicar qualquer ato que
venham a tomar por meio do Diário Oficial, no prazo de 30 para sua disponibilização
e onde seja fácil seu acesso, pode ser publicados, por exemplo, pedidos de
licenciamento, sua renovação ou concessão, autos de infração ou mesmo
penalidades imposta por qualquer dos órgãos ambientais competentes.
Vale ressaltar que tal princípio é positivado no art. 6º, X, da Lei 12.305/2010,
que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
d) Prevenção
O princípio da prevenção se dá implicitamente no caput do art. 225 da Carta
Magna e presente na resolução 381/2006 do CONAMA nos diz que: “a verificação
da adequabilidade da política ambiental com relação à natureza, escala e impactos
ambientais da instalação auditada, e quanto ao comprometimento da mesma com
a prevenção da poluição, com a melhoria contínua e com o atendimento da
legislação ambiental aplicável”. (BRASIL, 1998).
Ademais, esse princípio ajuda na extensão dos danos ambientais, já que
trabalha com risco certo, conhecido ou concreto, o que dá uma margens de
segurança considerável para poder assim evitar danos maiores. É incentivado
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sempre a busca da prevenção, tendo em vista que é mais fácil prevenir do que
remediar.
Nesse sentido, é o que a jurisprudência pátria diz:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
OCUPAÇÃO
IRREGULAR.
DANO
AMBIENTAL.
DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO MEIO AMBIENTE COMO
DIREITO
FUNDAMENTAL
E
DA
FUNÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
DA
PROPRIEDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2. A ação civil pública da qual se origina esse agravo afirma
que os agravados estão ao promovendo degradação
ambiental
edificarem, em
área
de
preservação
permanente localizada as margens do Rio Paraná, no
bairro Beira Rio, em Rosana/SP, uma residência em madeira,
em terreno cercado nos limites por muros de alvenaria e
grade metálica, conforme fls. 90 e 124/126.
8. Desrespeitar uma área definida como de Preservação
Permanente, construindo-se, por exemplo, um imóvel no
local protegido, é suficiente para caracterizar o dano
ambiental in re ipsa, e ensejando o dever de reparação,
sendo essa obrigação propter rem.
10. A tutela antecipada pretendida encontra amparo nos
Princípios Fundamentais do Direito Ambiental, entre eles
o Princípio do Meio Ambiente como Direito Fundamental,
o Princípio da Prevenção, Princípio da Precaução e o
Princípio da função socioambiental da propriedade.
Frente ao exposto, é nítido que faz-se necessário a compreensão e o
cumprimento dos princípios inerentes ao Meio Ambiente, já que por meio desses
princípios o amparo do direito fundamental almejado por todos é possível.
e) Precaução
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Por conseguinte, o princípio da precaução também é retirado do caput do
art. 225 da Carta Magna, também previsto na Declaração do RIO (ECO-92), no
princípio 15, onde diz:
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“De modo a proteger o Meio Ambiente, o Princípio da
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de
danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza
cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a
degradação ambiental.”
Vale ressaltar que o compromisso do Brasil com as declarações do RIO-92 é
meramente ética, não tendo efeitos jurídicos, com status de tratado internacional
acolhido pelo Brasil. Então, se uma empresa resolve fazer investimento em uma
obra que cause danos ambientais irreversíveis, ela deve ser aconselhada a
desenvolver medidas de precaução para assim reduzir os riscos de causar danos ao
meio ambiente.
Portanto, diferenciasse do5 princípio anterior porque tratar de antecipação de
um risco futuro e desconhecido, e a prevenção com um risco certo. Pois bem, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é sumulado, e nos diz o seguinte: “A
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.’ (SÚMULA
Nº 618, DO STF).
Destarte ao exposto, o entendimento doutrinário de Fiorillo (2017) nos diz:
“Não se pode dizer, com base exclusivamente neste princípio,
qual a conduta a ser tomada ante a ocorrência da atividade
concreta que tenha potencial de degradação irreversível do
meio ambiente. Deste se obtém somente mandamento para
a tomada de iniciativas de precaução, seja por parte do
estado, dos Parlamentos ou da própria comunidade
internacional, ainda que o risco de dano não possa ser
cientificamente demonstrado.” (FIORILLO, 2017)
Portanto, o referido princípio é importante para evitar maiores desastres
ambientais, tendo em vista que por precaver risco futuros por meio de iniciativa de
todos como descrito no caput do art. 225 da Carta Magna. Assim, o princípio é
englobado numa chama “sociedade de risco” visto que tem um proposta ampla
para gerenciar ou até mesmo atenuar os riscos de danos ao meio ambiente.
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Cabe ainda ressaltar que, em questões ambientais também deve ser aplicado
o princípio da precaução, que quando houver o mínimo de dúvida sobre o potencial
danoso ao meio ambiente derivado de ação do ser humano, deve-se tomar a
decisão mais conservadora, evitando-se, por conseguinte, a degradação ainda
maior do meio ambiente.
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f) Do Poluidor-Pagador
Este princípio nada mais é do que a responsabilização do agente poluidor
pelos impactos causados por suas ações, tal qual venham a causar danos
ambientais, onde podemos ver mais amplamente no caso das empresas que lançam
seus rejeitos onde bem entende sem se importar com a saúde do meio ambiente e
que consequentemente irá afetar a vida da sociedade.
Portanto, estará o poluidor condicionado a recuperar o meio ambiente do
dano a ele causado. Ademais, jamais deve este princípio ser interpretado de
maneira adversa ou permissiva, ou seja, desde que o poluidor venha a pagar ou
ressarcir o dano causado, ele pode poluir a vontade. Somente deve poluir quando
se for observado os limites impostos pela legislação ambiental.
Tal princípio aparece na Declaração da RIO-92, onde a mesma no Princípio
16 esclarece e conceitua o princípio, servindo como base para a criação de
dispositivos que venha a assegurar o seu cumprimento, como é o caso do art. 14, §
1°, da Lei nº. 6.938/81, que assegura a reparação de danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, causados pela atividade do poluidor, cabe ressaltar que o
mesmo dispositivo, aplica-se esse dever de indenizar e repara independentemente
de culpa.
É notório citar a obrigatoriedade de se fazer a reposição florestal ou mais
conhecida como reflorestamento, onde o art. 33 do Código Florestal aplica tal
princípio, nos casos em que há uma grande e relevante onda de desmatamento, e
ainda assegura indenizações futuras para o indivíduo que venha a causar um
enorme impacto ambiental.
São muitos os exemplos que a obrigação do poluidor de reaver o equilíbrio
ambiental pode ser mostrada, por exemplo, o CONAMA por meio de suas
resoluções obriga que fabricantes de pilhas e baterias que contenham produtos
nocivos à saúde do meio ambiente e da sociedade devem ter seu descarte com a
destinação correta. O mesmo vale para empresas que trabalham e comercializam
agrotóxicos, é obrigada por lei a recolher todas as embalagens vazias, depois de
devolvidas pelos consumidores.
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A Suprema Corte Brasileira decidiu que é válida a rescisão ou a clausula
contratual que venha a proteger o meio ambiente, nos casos de devolução de
baterias por parte do revendedor ao fabricante.
Portanto, é de suma importância o esclarecimento sobre tal princípio, tendo
em vista que muitas vezes o poluidor entende que por arcar com o prejuízo
decorrente do dano ambiental, ele está autorizado a poluir como bem entender.
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3. DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.1 Importância e Evolução no Brasil
Após as considerações a respeito dos princípios que rodeiam o Direito
Ambiental, é de suma importância o estudo sobre a necessidade de se educar a
sociedade no que tange em matéria ambiental, pois devido ao crítico momento em
que o País passa ambientalmente faz-se necessário propagar a necessidade de
entender a educação ambiental no contexto histórico e a sua importância tanto
para a presente geração, como para as futuras gerações.
De acordo com o princípio 03 da Declaração do RIO-92: “O direito ao
5
desenvolvimento deve ser exercido
de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das
gerações presentes e futuras.”
Enquanto o mundo se adequava a normas que envolviam a educação
ambiental, o Brasil andava a passos pequenos, os primeiros passos foram dados no
sul do País, especificamente no Rio Grande do Sul, onde era fundada a Associação
Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural, o que a tornou pioneira na
realização de movimentos em favor do meio ambiente ainda mesmo quando o país
não contava com uma legislação ambiental, como já havia em outros países.
O estudo ligado ao meio ambiente por muitos anos se confundiu com o a
palavra ecologia, e ainda por muitas vezes nos dias atuais, as duas palavras se
confundem, gerando certa confusão na hora do entendimento da sociedade.
Conforme o mundo se desenvolvia em matéria ambiental, o Brasil começava
a comentar sobre o mesmo nos setores do governo ligados ao meio ambiente. Uma
rede de ensino localizada no Distrito Federal, introduziu na sua grade curricular a
temática relacionada ao meio ambiente, conforme os ensinamentos de Dias (2008):
“O curso envolveu 44 unidades educacionais e o treinamento
para 4 mil pessoas. Nos anos seguintes, seria desenvolvido o
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Projeto de Educação Ambiental da Ceilândia (DF), uma
proposta pioneira no Brasil, centrada num currículo
interdisciplinar que tinha por base os problemas e as
necessidades da comunidade.” (DIAS, 2008)
Houve muita divergência política na época da implementação de matérias
envolvendo Educação Ambiental no Mundo, pois o simples conhecimento da
população frente ao exposto pelos ideais ambientais, poderia assim desperta essa
sociedade para o exercício ciente e ponderado na relação Humano x Ambiente.
No ano subsequente passa a ser obrigatório na grade curricular das
universidades, as quais compreendiam os cursos de Engenharia, propondo o MEC
o ensino de Ecologia nas escolas de 2º grau. Por conseguinte, após vários
movimentos que militavam em prol do meio ambiente, veio a primeira conquista, a
criação da lei n° 6.938 durante um período político conturbado que o País
encontrava-se, lei essa que tratava exatamente da Política Nacional do Meio
Ambiente.
Contudo, apesar de tal feito, a Educação Ambiental ainda não era tema de
discussão nessa nova lei, sendo tratada meramente como uma matéria ecológica,
ou seja, tudo que era aprendido em geografia ou ciências sobre tipos de florestas,
animais que corriam risco de extinção.
Semelhante a isso, o maior temor dos governos autoritários da época, era de
que a Educação Ambiental despertasse a consciência da sociedade para os
problemas pertinentes aos seus direitos fundamentais, que na maioria das vezes
envolviam o meio ambiente em si, razão pela qual a Educação Ambiental era tratado
com algo perigoso.
Nos dias atuais, o principal objetivo da PNMA (Política Nacional do Meio
Ambiente) é a preservação do Meio Ambiente, no que tange melhorar ou recuperar
uma qualidade ambiente que seja favorável a vida, objetivo esse que pode ser
alcançado mediante a implementação de uma Educação Ambiental planejada.
Após avanços, a Lei n° 9.795/99 veio para regulamentar a Educação
Ambiental como uma escapatória para o futuro do meio ambiente. O Art. 1°, da
referida lei, define Educação Ambiental.
Art. 1º: Entendem-se por educação ambiental os processos
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
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competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de
vida e sua sustentabilidade.
Tanto o ensino público, como o privado tem a incumbência de cumprir com
a PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental), seguindo os princípios
pertinentes a Educação Ambiental, como por exemplo a abordagem das questões
ambientais locais, regionais nacionais e globais, disposto no art. 4°, VII, da PNEA.
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Mas, vale ressaltar, que no mesmo dispositivo legal, no art. 10, §1, o legislador
foi omisso ao vetar a possibilidade da Educação Ambiental ser matéria específica
no currículo das escolas, podendo somente ser estudada paralelamente com
qualquer outra disciplina que envolva estudos ou prática envolvendo o meio
ambiente.
4. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO
FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
4.1 Do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado
5 aqueles expressamente reconhecidos como tais
Direitos fundamentais são
pela constituinte de um País. Partindo do pressuposto que compreendem tanto os
componentes jurídicos, como os preceitos éticos. Partindo desse pressuposto, a
Constituição em seu art. 225, consagra dois significados para esse artigo.

Primeiro, trata sobre a importância que o Meio Ambiente exerce para se
assegura o princípio da dignidade da humana, ou seja, um princípio basilares da
Constituição. Assim, conclui-se neste primeiro momento, a importância que esse
princípio traz não só para a geração atual, mas também para a geração que está
por vir, portanto, é um direito que transcende o conceito de tempo.
Segundo, para que a sociedade que está inserida no meio ambiente conduza
a geração presente de forma sustentável é necessário que se desenvolva práticas
que venham a abranger não somente o indivíduo, mas também a coletividade.
Ao analisar o item 5 da Declaração e Programa de Ação de Viena, retira-se
desse texto algumas garantias fundamentais inerentes a toda uma coletividade, que
se vincula ao ser humano dotado de direitos e deveres, ou seja, todos estão
capacitados para figurar no polo ativo, sempre que houver ameaça ou lesão ao seu
direito, e pleiteando tal direito em qualquer foro, seja nacional ou internacional,
assim sendo, a ideia de garantia fundamental é descrita por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho da seguinte forma:
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“a ideia de se estabelecer por escrito um rol de direitos em
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favor de indivíduos, de direitos que seriam superiores ao
próprio poder que os concedeu ou reconheceu, não é nova.
Os forais, as cartas de franquia continham enumeração de
direitos com esse caráter já na Idade Média...”
Ainda, há também a característica da Historicidade que rege a seguinte ideia,
que as garantias fundamentais são consequências da evolução histórica e cultural,
desde os tempos antigos, como a idade média, até os dias de hoje. Neste sentido,
Bobbio (1992) nos diz:
“os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de
uma vez e nem de uma vez por todas. (...) o que parece
fundamental numa época histórica e numa determinada
civilização não é fundamental em outras épocas e em outras
cultuas”
Tal característica aponta que o direito nunca estaciona, nunca para, com o
decurso do tempo, as mudanças da sociedade provocam transformações no
cenário, criando novos princípios e características conforme a necessidade de
adequação aquela sociedade.
Por fim, vale ressaltar que, o direito ambiental é um direto de 3ª geração, já
que promove valores como fraternidade e solidariedade, visando o progresso
contínuo do meio ambiente para o bem de uma coletividade, é um direito
notadamente transindividual, tendo um rol meramente exemplificativo, com a
finalidade de proteção do ser humano.
4.2 A Educação Ambiental em Teresina-PI
O município de Teresina-PI, por meio da SEMAN (Secretária Municipal do
Meio Ambiente), realiza atividades voltadas para a defesa do Meio Ambiente, assim
como a defesa dos seres vivos que habitam esse Meio Ambiente.
Diante disso, o órgão municipal realiza tais atividades em instituições de
ensino, como escolas, tanto particulares, assim também nas redes públicas de
ensino. Há a realização de palestras, divulgações de campanhas voltadas para a
arrecadação de alimentos, por exemplo, para animais que estão em situação de
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abandono, focando sempre no incentivo da conscientização popular a respeito dos
impactos ambientais.
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Em primeiro lugar, o Projeto Natal Natureza tem o objetivo de promover a
importância do plantio de mudas em áreas que tem um alto índice de
desmatamento, por isso, a SEMAN trabalha junto aos CMEI’s (Centro Municipal de
Educação Infantil), onde ocorre a troca de presentes por mudar, focando sempre na
solidariedade, o projeto é voltado para as crianças carentes, tendo elas como seu
principal público-alvo.
O segundo, é o projeto Jandaia Sol, o referido projeto tem como intuito a
proteção dos animais silvestres, mediante palestras, o órgão visa conscientizar a
população dos riscos que envolve a criação desses animais, por exemplo, informa
sobre o risco de se contrair doenças que tais animais podem transmitir, também
busca chamar a atenção dos estudantes sobre o combate ao tráfico desses animais.
Nesse projeto, a SEMAN, também conta com a colaboração dos CMEI’s,
procurando atingir o público-alvo que é as crianças, onde é utilizado e produzidos
maneiras práticas de realizar atividades com os alunos, como jogos ou brincadeiras
que buscam educar e informar as
5 crianças sobre a importância desses animais para
a natureza.
O terceiro projeto é voltado para o perigo das queimadas e o impacto
ambiental que as queimadas podem causar, nomeado como Projeto Cortafogo, tem como parceiro do Órgão Municipal, o Ministério Público, onde ambos
trabalham em conjunto nas comunidades rurais, visando a informação e
conscientização da população rural sobre o perigo das queimadas, é explanado o
conteúdo mediante palestras nas Escolas, estendendo essas palestras não somente
para os alunos, mas para toda a comunidade rural.
Assim, no início do mês de Agosto, que é onde se concentra o período mais
quente no município, e estende-se até o final de Dezembro, período conhecido
como B-R-O-BRO, onde nesse espaço de tempo é que concentra-se o maior índice
de queimadas na região. Vale ressaltar que de acordo com os dados oferecidos pelo
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a SEMAN informou que em 2019
os focos de incêndios diminuíram cerca de 30% em relação ao ano anterior.
Os demais projetos e Campanhas compartilham do mesmo objetivo, como
por exemplo, a Campanha de Arrecadação de Ração, que visa ajudar as ONG’s de
Proteção aos animais. Há também a campanha que trata do abandono e maustratos de animais, onde busca conscientizar a sociedade sobre tal atitude, que é
crime, e busca incentivar a adoção de animais que encontram-se nessa situação.
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Ademais, a SEMAN realiza eventos, onde por meio das palestras, onde por
exemplo explana atos que resultam em prejuízo para toda sociedade, no caso da
poluição sonora, há políticas públicas voltadas ao combate desse crime que é tão
comum hoje em dia, ou seja, anterior a punição de tais atos, a SEMAN educa o
munícipio, no intuito de coibir tais fatos, onde é realizado fiscalizações por meio da
GSM (Gerência de Meio Ambiente) e pela própria SEMAN (Secretária de Meio
Ambiente), e que funciona conforme é feito denúncias, onde a equipe composta
por funcionários do órgão que vão até onde a denúncia é feita, podendo assim
constatar ou não a irregularidade, para que possa responsabilizar os indivíduos.
Outra campanha que o Órgão Municipal utiliza, é o combate ao
mosquito Aedes Aegypti, voltado para todo o munícipio de Teresina-PI, onde visa
combater todos os focos do mosquito, demonstrando assim a importância da
Educação Ambiental, correlacionando até mesmo com a campanha de Destinação
e Reciclagem de Resíduos, que nada mais é que o recolhimento de todo material
que venha a causar dano ao meio ambiente.
O combate se realiza pela conscientização da sociedade na organização dos
lixos e limpeza dos locais onde possa ficar reservado água parada.
Por fim, a SEMAN ainda utiliza as palestras para tratar do uso consciente da
água e da energia, ensinando maneiras práticas de uso equilibrado, cumprindo seu
papel enquanto órgão municipal voltado para a promoção do direito fundamental
ao Meio Ambiente Equilibrado.
Portanto, a necessidade de se promover a Educação Ambiental é de suma
importância nos tempo atuais, cercados de problemas ambientais ao redor do
planeta, a promoção do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é uma
garantia que deve ser buscada por todos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após toda a discussão no presente artigo, é importante afirmar que o art.
225 da Constituição Federal, é garantia fundamental e inerente a toda sociedade, e
que não é somente dever do Estado defender e preservar o meio ambiente, mas
também de toda coletividade.
Portanto, com todo o estudo realizado, chegou-se à conclusão que o
Munícipio, por meio da SEMAN (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) preconiza
a importância dessa Educação Ambiental por meio de palestras, eventos,
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campanhas, caravanas educacionais, com a finalidade de estimular a sociedade a
cuidar do meio ambiente, assim como dos animais que nele vivem.
Ademais, a aplicabilidade de tal Educação Ambiental se faz necessária para a
defesa dos direitos de toda uma coletividade que pode ser afetada por conta de
impactos ambientais causados nos dias atuais, ademais o artigo 225, da CF/88,
ainda garante esse direto a gerações futuras, fazendo necessário sua efetivação por
meio de políticas públicas que envolvam a Educação Ambiental.
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(Orientador)
RESUMO: A pesquisa tem por desígnio analisar as fraudes ocorridas em licitações
quando empresas inaptas são contratadas gerando assim uma das formas de
corrupção entro do poder Público, pois estas executam serviços que causam uma
série de custas para a Administração. Partindo desse princípio, de acordo com a
metodologia utilizada do tipo pesquisa descritiva e bibliográfica, constatou-se que
a licitando seria a “forma mais segura” de praticar atos de corrupção, no qual temse a necessidade de obter renda, que encontra a oportunidade em um processo
orçamentário extremamente vulnerável e na certeza da impunidade. Essas espécies
de fraudes foram propostas e devidamente usadas como base como uma
5
alternativa à identificação da corrupção na execução da despesa pública, com a
sugestão de alguns indicativos de corrupção. Já nas demais fases do processo
orçamentário são apontadas fragilidades que podem cooperar para a extensão
desse tipo de corrupção a todo o processo orçamentário do Estado.
Palavras-chaves: Empresas, Vulnerável, Corrupção.
ABSTRACT: The purpose of the research is to analyze the frauds that occur in bids
when unfit companies are hired, thus generating one of the forms of corruption
within the public power, because they perform services that cause a series of costs
to the Administration. Based on this principle, according to the methodology used,
such as descriptive and bibliographic research, it was found that bidding would be
the “safest way” to practice acts of corruption, in which there is the need to obtain
income, which opportunity in an extremely vulnerable budget process and the
certainty of impunity. These kinds of frauds have been proposed and duly used as
a basis as an alternative to identifying corruption in the execution of public
spending, with the suggestion of some indications of corruption. In the other phases
of the budget process, weaknesses are pointed out that may cooperate to extend
this type of corruption to the entire state budget process.
Keywords: Corporate, Vulnerable, Corruption.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos 20 anos, o tema Corrupção alcançou um patamar de destaque
nos jornais e no meio acadêmico tornando, consequentemente, o debate intelectual
e a produção acadêmica sobre ele mais pesados, buscando nas ciências sociais,
como administração, contabilidade, economia, política e sociologia, alguma
explicação para o fenômeno. Hoje, depois que na sociologia se tentou evidenciar
quais são as origens e causas da corrupção: na política, identificar se ela é fruto da
ausência de participação política; na contabilidade, se é consequência apenas da
falta de transparência; na economia, se quantificar os custos por meio de modelos
matemáticos que determinam as consequências da corrupção na economia.
A Administração Pública no Brasil busca reestruturar os órgãos e reformar
os processos de gestão pública para combater a corrupção. Nesta conjuntura, é de
suma importância constatar que ela tem predominância no orçamentário da
despesa pública.
Segundo os doutrinadores explanados nesta pesquisa, afirma-se que a
licitação pode ser definida como o procedimento administrativo pelo qual um ente
público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se
sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de
formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente
para celebração do contrato.
As licitações têm função de grande importância na atividade administrativa
do Estado, pois toda contratação pública, a priori, se encontra na obrigação de
licitar, obrigação esta presente na Constituição Federal (artigo 37, XXI). Mesmo nos
casos previstos de isenção, em que a licitação é dispensável ou inexigível, o órgão
público deve apresentar as causas do por que não licitou, corroborando assim o
caráter obrigatório dos processos licitatórios.
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Apesar do Estatuto das Licitações (Lei número 8.666/93) buscar com riqueza
de detalhes, regulamentar os processos de compras quando estão presentes os
recursos públicos, não são raros os casos de má administração de recursos, de
licitações montadas e de favoritismos, em que empresas são selecionadas por
conveniência de alguns.
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Haja vista o procedimento licitatório o precedente compulsório da
contratação administrativa, percebe-se que a fraude em licitações está na
contramão da tutela do interesse público, demandando assim uma maior regulação
da atuação estatal contratante. Não cessa por óbvio as práticas fraudulentas em
licitação implicaria, dentre outros, em não atender necessidades essenciais ou
fornecer à população produtos de baixa qualidade, em casos como, por exemplo,
do fornecimento de medicamentos e merenda escolar.
2 CONCEITO E SURGIMENTO DE LICITAÇÃO
O tema licitação não é tão contemporâneo quanto se pode imaginar, junto
com o Decreto nº 4.536 de 28 janeiro de 1.922 surgiu a primeira concepção de
licitação, uma vez que tal decreto estipulava a concorrência daqueles que queriam
contratar com a Administração Pública,
previa que deveria ser publicado no diário
5
oficial ou em jornais oficiais dos Estados, para que aqueles que desejassem
contratar pudessem ingressar na concorrência. Logo depois em 1.967, no dia 25 de
fevereiro o decreto lei nº 200, trouxe claramente e explicito em sua redação
dispositiva sobre o processo de licitação, e mais tarde em 1.986 foi revogado por
outro decreto lei, o de nº 2.300.
Em 1988 com o advento da Constituição Federal, o art. 37, inciso XXI, a
licitação recebeu status de princípio Constitucional, e se torno uma natureza
obrigatória nas contratações da Administração Pública Direta e Indireta, e demais
entes dispostos na lei, antes da Constituição de 1988 as licitações eram obrigatórias
apenas para a Administração direta (BRASIL, 1998). Licitação é um processo
administrativo utilizado pela Administração Pública quando esta carece contratar
um serviço ou comprar algum bem, vale tanto para Administração Pública bem
como para algumas outras entidades descritas na lei. Segundo Oliveira (2013, p.25)
licitação é o processo administrativo utilizado pela Administração Pública e pelas
demais pessoas indicadas pela lei com o objetivo de selecionar a melhor proposta,
por meio de critérios objetivos e impessoais, para celebração de contratos. Existem
alguns casos em que a licitação pode ser dispensada, sendo estes casos também
expressos em lei.
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Rigolin et al Bottinio (2009, p. 27) exterioriza que licitação não se refere
somente como um ato mas todo um procedimento administrativo ao qual a
Administração Pública escolhe dentro de várias propostas apresentadas aquela que
lhe for mais rentável para o interesse público, tendo em vista algum contrato em
geral de obtenção de material ou de serviço, que pretenda celebrar.
Ressalta-se também que, o objetivo das licitações é fazer valer o princípio da
igualdade, ou seja, todos participantes que tem interesse de contratar com a
Administração Pública, devem atender critérios de padrão, qualidade e estar com
sua situação devidamente regularizada junto aos órgãos competentes, caso de
empresas, no campo do custo benefício à Administração Pública irão escolher
dentre os licitantes aqueles que apresentaram o melhor serviço ou bem a um custo
mais baixo sem alterar a qualidade do bem ou serviço. Além disso, o processo de
licitação deve garantir a transparência para a contratação e o acesso a todos que
queiram contratar com a Administração Pública, garantindo assim um processo
democrático, onde todos são iguais perante a administração.
2.1 Princípios
No art. 3º da Lei 8.666/1993, são expressos os princípios exatos para o
processo de licitação, são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório,
julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos, quando abordado o termo
correlatos os princípios que tem o mesmo significado como por exemple o princípio
da igualdade que é o mesmo da isonomia.
Estes princípios não se executam sozinhos, pois se tratando de um processo
administrativo, entende-se que devem ser seguidos os princípios constitucionais
aplicáveis a Administração Pública, ou seja, os princípios descritos pelo art. 37, caput
da Carta Magna Brasileira, (BRASIL, 1998).
Princípios de licitação significam algo muito concreto e
palpável do que pode parecer. Na medida em que a
Constituição federal, no seu art. 37, enunciou expressamente
quatro princípios aplicáveis, em tese, a todo e qualquer
negócio realizado pela Administração; na medida em que as
Constituições estaduais em geral somaram a esses quatros
outros tantos, evidentemente circunscritos no âmbito do
respectivo Estado-Membro; mas, principalmente, na medida
em que a L. 8.666 art. 3º, sujeita qualquer licitação aos
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade,
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igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação
ao instrumento convocatório, julgamento, objetivo, e ainda,
aos demais princípios “que lhe são correlatos”2, nesse passo
precisamos concluir que, muito antes de simples regras
principiológicas abstratas, fantasmagóricas ou etéreas,
perdidas no mundo “irreal” da teoria, muito longe disso, a
observância rigorosa dos princípios tornou-se um dever
objetivo da entidade que licita, e com isso um direito líquido
e certo do licitante (ou do interessado em ser licitante),
exigível portanto, com essa mesma objetividade, até pela via
do mandado de segurança!3 (RIGOLIN; BOTINO, 2009, p. 113
e 114).
O que leva em consideração de acordo com os ensinamentos do doutrinador
é que cada Estado pode somar princípios aos principais, ou seja, eles podem somar
princípios, desde que sigam os previstos pela constituição e pela Lei específica.
2.1.1 Princípio da Isonomia
No Direito Administrativo,
5 bem como nas demais esferas do Direito, a
afirmação que “todos são iguais perante a lei” não é uma afirmação absoluta, pois
existem casos onde o Estado faz distinção dentre as pessoas e empresas cuja
matéria em questão está relacionada com um objetivo da norma, neste caso o
Estado não fere o princípio da isonomia.
Dentro do processo licitatório, a Administração Pública estabelece alguns
critérios para quem quer contratar com a Administração Pública, ou seja, dentre as
empresas ou pessoas que se enquadra nesses critérios, a Administração Pública os
trata de forma igual, e todos os presentes estão aptos a contratar com
Administração Pública, cujo critério para a contratação é o menor preço, esse é o
significado do princípio da isonomia, tratar todos iguais, sem fazer qualquer
distinção dentre os particulares que estão participando do processo licitatório.
(AMORIM, 2019).
Dallari (1997, p. 32) reafirma que o princípio da isonomia é uma igualdade
jurídica, porém não absoluta. Oliveira (2013, p.30), pois ainda que este princípio
tenha profunda ligação com o princípio da impessoalidade, a Administração deve
dispensar tratamento igualitário (não discriminatório) aos licitantes. A licitação deve
assegurar “igualdade de condições a todos os concorrentes”, conforme dispõe o
art. 37, XXI, da CRFB. (BRASIL, 1998).
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Neste sentido, não poderá ser imposta como fator discriminatório a
localidade da pessoa ou empresa que queira participar da licitação, não podendo
assim, impor que para contratar com a Administração Pública a empresa tenha que
especificamente residir no município, Estado que pretende contratar.
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2.1.2Princípio do Procedimento Formal
Derivado diretamente do princípio do devido processo legal, este previsto
na Constituição Federal em seu art. 5º, o processo que não ocorrer na forma da lei
poderá ser decretado nulo, visto que o princípio do procedimento formal traz em
seu escopo que todo o processo licitatório deve ocorrer dentro e na forma da lei.
A recente legislação vem tornando estas exigências mais flexivas de forma
que não coloque em choque o princípio da isonomia, sempre com o objetivo final
de melhorar a competitividade do processo licitatório. Para Oliveira (2013, p.32) o
princípio do procedimento formal não significa excesso de formalismo, mas não se
pode perder de vista que licitação é um procedimento instrumental que tem por
objetivo uma finalidade específica: celebração do contrato com o licitante que
apresentou a melhor proposta.
Esta flexibilização descrita, vem no sentido de possibilitar a habilitação de um
licitante depois que este for tido como inabilitado, neste caso, tem-se licitantes que
foram tomados como inabilitados, eles podem apresentar novas propostas e
documentação complementar dentro de prazo fixado pelo órgão que está
promovendo o processo de licitação para se tornarem aptos a contratar com a
Administração Pública.
2.1.3 Princípio do Julgamento Objetivo
Quando um edital de Licitação é aberto, junto com ele vem uma série de
critérios que o licitante tem que seguir e cumprir se quiser contratar com a
Administração Pública, estes critérios devem ser claros e objetivos não podendo
deixar margem à interpretação. No momento de analisar a proposta o
administrador vai conferir se todos os critérios foram atendidos e avaliá-los qual o
mais vantajoso, não podendo cobrar algo que não estava no edital da Licitação,
conforme Barros (2009), explícita:
Este princípio visa evitar que o licitante seja surpreendido com
critérios subjetivos desconhecidos até o momento do
julgamento. O principio visa afastar a discricionariedade na
escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se
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ao critério prefixado pela Administração, que reduz e delimita
a margem da valoração subjetiva, sempre presente em
qualquer julgamento. (BARROS; 2009, p. 94).
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Calasans Junior (2015, p. 37) traz que o princípio do julgamento objetivo veda
a discricionariedade na escolha das propostas e afasta o arbítrio, isto porque o ato
da convocação deve trazer de forma clara e precisa quais os fatores de avaliação e
os critérios adotados para o julgamento das propostas. Este princípio afasta o
arbítrio e veda a discricionariedade na hora da escolha da melhor proposta, quando
esta escolha é feita sem fundamentação e sem uma avaliação objetiva acaba ferindo
este princípio e pondo em cheque o processo licitatório o tornando nulo. A
decretação de nulidade virá pela própria Administração Pública ou ainda pelo Poder
Judiciário. Tal princípio está previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93.
2.1.4 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
Também conhecido como princípio da vinculação ao edital, está previsto no
art. 3º da Lei 8.666/93. Este princípio se parece muito com o princípio citado no
tópico anterior, tudo que foi pré-definido pela Administração direta e posto no
edital de licitação deve ser honrado
não podendo mais ser alterado. “Trata-se da
5
aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não observância
das regras fixadas no instrumento convocatório acarretará a ilegalidade do
certame.” (OLIVEIRA, 2013, p.37).
O artigo legal que respalda a afirmação de que a Administração Pública não
pode mais alterar o edital após a sua publicação está no art. 41 da Lei 8.666/93. Vale
ressaltar que o licitante também deve respeitar o que foi pedido no edital, ou seja,
este princípio obriga as duas partes a seguirem o edital, o descumprimento de
qualquer uma das partes tornará o ato administrativo nulo, que também será
decretado pela Administração Pública ou pelo Poder judiciário. (BRASIL, 1993).
2.1.5 Princípio da Eficiência
O gestor público deve sempre ter em mente que não é ele diretamente que
está comprando um bem ou contratando um serviço, mas sim a Administração
Pública, ou seja, ele deve se atentar no momento da contratação que a proposta
escolhida é a melhor escolha socioeconômica para o Estado e não o que lhe mais
agradou. De acordo com Barros (2009, p.89) é necessário que o Administrador
público tenha em mente que ele é gestor de coisa pública, desta forma, deve
planejar seus atos de forma menos onerosa possível e a obter o máximo de
resultado econômico e social quanto for possível.
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Essa medida tem por propósito fazer o bom proveito das verbas públicas
para que possam atender a uma demanda sem exceder o orçamento, tendo em
vista sempre o bem comum. Neste sentido, conforme Barros (2009):
O Estado tem por finalidade produzir bem comum, conceito
difuso que abrange várias vertentes. Portanto, numa visão
essencialmente empresarial, este é seu produto. O bem
comum está disperso em vários tópicos como saúde,
educação, proteção ao menor e ao idoso, por exemplo. Assim,
a eficiência no emprego das verbas públicas pressupõe
administração competente. (BARROS, 2009, p.90).
O administrador público é o responsável no caso de prestar um serviço de
baixa qualidade e atender diretamente as reivindicações individuais ou coletivas, a
responsabilização do agente administrativo se dá através do §6º do art. 37 da
Constituição Federal, este mesmo artigo aborda o princípio da eficiência e foi
positivado em 1998 através da Emenda Constitucional de nº 19. (BRASIL, 1998).
2.1.6 Princípio da Publicidade
Outro princípio de grande relevância ao processo licitatório é o princípio da
publicidade que também está estabelecido na Constituição Federal, e ele serve de
base para toda e qualquer ação da Administração Pública, pois é com ele que dá
transparência aos atos administrativos praticados. Segundo Barros (2009, p.90) é
por meio deste princípio que a Administração torna-se transparente para que a
sociedade em os órgãos de controle possam tomar conhecimento de seus atos e
impugná-los, se viciado ou em desacordo com a legalidade e a moral no caput do
art. 37 da Constituição Federal, entre outros dispositivos constitucionais.
A Administração Pública possui grande parte do poder do povo, por este
motivo o princípio da publicidade serve com uma prestação de contas para que o
povo saiba dos atos praticados pelos administradores do Estado, para Barros (2009):
O princípio da publicidade impõe que todos os atos
administrativos se tornem público e, com isto, condiciona a
que a Administração Pública aja com transparência dando a
conhecer todas as suas decisões. A obrigatoriedade de agir
dando a conhecer formalmente como age, em decorrência do
comando superior que é, cria direito para o administrado de
exigir o respeito ao princípio, já que a necessidade de
publicação do ato administrativo é condição formal de
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validade. O ate administrativo não publicado, por ferimento
ao aspecto da validade formal imprescindível, é ato sem
exigibilidade e, dessa forma, pode ser submetido ao controle
do Poder Judiciário. (BARROS, 2009, p.91).
Como mencionado, o Estado não pode tornar público atos que tangem a
segurança pública, isto é, se o fato possa por em risco a segurança nacional, o
Estado não é obrigado a dar publicidade.
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2.1.7 Princípio da Competitividade
O edital de convocação não pode estabelecer cláusulas que limitem a
competição entre os licitantes, ele deve servir de como norte interpretativo para
tornar ainda mais ampla competição. Quando não se restringe a competitividade
na licitação às chances do Estado de fazer uma boa contratação aumentam
perfazendo o objetivo principal da licitação. Consoante Oliveira (2013, p.29) O
caráter competitivo da licitação justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa
para a Administração, motivo pelo qual é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo
5 (art. 3.o, §1.o, I, da Lei 8.666/1993).
As restrições são as únicas causas de impedimentos que poderão ser
impostas isto se dá em razão de critérios técnicos ou econômicos e não podem
estar em desacordo com os princípios constitucionais aos qual a Administração
Pública é regida.
2.1.8 Princípio da Adjudicação Compulsória ao Vencedor
Previsto no art. 3º da Lei 8.666 de 1.993, a Administração Pública deve
contratar aquele que foi o vencedor do processo licitatório, sendo proibida a
abertura de uma nova licitação se a anterior foi válida. Resignado Barros (2009, p.95)
os únicos casos em que a Administração poderá deixar de efetuar a adjudicação
são os de anulação ou revogação do procedimento, conforme prevê o art. 49 da Lei
nº 8.666/93. A anulação ocorrerá em caso da legalidade e a revogação, em caso de
interesse púbico decorrente de fasto superveniente, devidamente comprovado.
A Administração Pública não é obrigada a contratar com o ganhador da
licitação, porém ela não pode contratar com outro licitante se a proposta do
primeiro ainda for mais rentável, ou seja, o segundo licitante ainda pode diminuir o
preço tornando sua proposta melhor que o licitante vencedor, invertendo assim as
posições.
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2.2 Modalidades de Licitação

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Antes de 2002 apenas cinco modalidades de licitação: concorrência, tomada
de preço, convite, concurso e leilão. O pregão só foi introduzido ao nosso
ordenamento jurídico, com a Lei 10.520/2002 e a consulta pela Lei 9.986/2000. Fora
essas modalidades previstas, são proibidas as criações de outras modalidades de
licitações pelo administrador, cabendo somente ao legislador à hipótese de criação
uma nova modalidade.
É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a
combinação das modalidades previstas na Lei de Licitações,
na forma do art. 22, § 8.o, da Lei 8.666/1993. A referida norma,
a nosso ver, dirige-se ao administrador, não impedindo que o
legislador posterior crie novas modalidades, como ocorreu,
por exemplo, nos casos do pregão e da consulta. Isto porque
a Lei 8.666/1993 não possui qualquer superioridade
hierárquica em relação às demais legislações e não tem o
condão de limitar a atuação posterior do legislador.
(OLIVEIRA, 2013, p.92).
Tais modalidades servem para nortear, guiar o administrador em sua
contratação, a seguir vão ser explicado de forma detalhada as modalidades que
nosso ordenamento jurídico nos traz disposto em lei e os casos em que devem ser
aplicadas.
2.2.1 Concorrência
É considerada a modalidade de licitação mais formal diante das demais, a
“concorrência” necessita de tais formalidades por se tratar de contratos com altos
valores envolvidos, grandes somas. Esta modalidade é utilizada na ocasião de
contratos de obras de engenharia que superam o valor de R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais) e para compras e serviços que não são da engenharia
o valor fica acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil reais).
Nesta modalidade ainda vê-se princípio da publicidade bem claramente, pois a
“concorrência” deve ter uma enorme divulgação de seu edital.
Quando houver alguma dúvida na modalidade Tomada de Preço o
administrador público deverá optar pela modalidade concorrência, o mesmo dispõe
Rigolin et al Bottino (2009):
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Sabendo-se que não é possível prever com exatidão o valor
do futuro contrato – a não ser quando a Administração fixe
preço máximo -, sempre que a Administração tenha dúvida
sobre o cabimento da tomada de preços deve realizar
concorrência, ad cautelam, ou poderá ser surpreendida com
um preço mínimo dos proponentes que ultrapasse o limite,
máximo para tomada de preços, previstos no art. 23,
perdendo todo o procedimento por ter de revoga-lo. Se, por
outro lado, sabendo que o limite máximo previsto (estimado)
se enquadra no da tomada de preços, e que o seu cadastro
de fornecedores é fraco e pobre, poderá sempre realizar
concorrência, de que qualquer interessado, cadastrado ou
não poderá participar. (RIGOLIN, BOTTINO, 2009, p. 203).
Nesta modalidade qualquer interessado pode participar desde que preencha
todos os requisitos para sua habilitação. Esta fase de habilitação irá avaliar a aptidão
e a qualificação do preponente, a Administração Pública usa como métodos de
avaliação o disposto no art. 27 da Lei 8.666/93 quais são a habilitação jurídica,
qualificação técnica, qualificação econômica financeira, a regularidade fiscal e por
último e não menos importante 5o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da CRFB, todo este processo ocorre antes do julgamento das propostas. (BRASIL,
1998).
2.2.2 Tomada de Preços
Em harmonia com os ensinamentos de Oliveira (2013), a tomada de preços
só é admitida para preponentes já cadastrados ou que apresentem laudo oficial até
três dias antes do recebimento das propostas, este laudo deve atestar a qualificação
do interessado para poder participar da licitação. Quanto ao cadastramento de até
três dias anterior ao início do certame, alguns doutrinadores divergem, alguns
estipulam que tal cadastramento, não daria a celeridade que a modalidade tomada
de preços requer.
A participação no certame é admitida aos interessados já
cadastrados. Ao contrário da legislação anterior (DL
2.300/1986), que só admitia a participação das pessoas
previamente cadastradas, a atual Lei de Licitações admite a
participação de pessoas não cadastradas, desde que atendam
as exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas. (OLIVEIRA, 2013, p. 94).
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O cadastro de proponentes deve ser atualizado anualmente, a Administração
Pública irá dividir os inscritos por categorias observando suas especializações, a
Administração Pública poderá se valer de cadastros de outros entes públicos, após
devidamente cadastrado o preponente irá receber um CRC (certificado de Registro
Cadastral) o qual atesta que aquela pessoa está apta a participar de licitações do
tipo tomada de preços. Quando é tratado do âmbito federal tem-se o SICAF
(sistema de cadastramento unificado de fornecedores).
Abriu-se, portanto, ensancha a que não cadastrados
participem das tomadas de preços, munidos apenas daquele
referido atestado (documento oficial, qualquer que seja,
atestando que o portador preencheu integralmente os
requisitos para o cadastramento – sempre que o próprio
certificado de registro cadastral não lhe possa ser fornecido
naquele prazo, por questão de tempo e burocracia). (RIGOLIN,
2009, p. 204).
No tocante a valores, a tomada de preço é adotada nos contratos de médio
impacto econômico, para engenharia se utiliza a tomada de preços para obras de
até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), e o valor de R$ 1.430.000,00
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais) para demais compras e serviços. Como
visto na modalidade anterior, sempre o que o licitante ficar em dúvida quanto
aplicar a modalidade de tomada de preços ele deve adotar a modalidade de
concorrência. Quando os preços superarem os permitidos por esta modalidade
deverá ser observado os seguintes critérios, se o que se pretende adquirir for
divisível reduz-se a quantidade pretendida inicialmente até igualar o preço máximo
e o que sobrar faz-se uma nova licitação, no caso de algo indivisível tal processo
deverá ser revogado.
2.2.3 Convite
É a modalidade menos formal dentre todas, utilizada para contratos de
menor valor econômico como para obras de engenharia de valor até R$ 330.000,00
e compras e demais serviços de até R$ 176.000,00. Quando tratar de consórcios
públicos de até três entes da Federação duplica-se os valores e quando se tratar de
mais de três entes triplica-se o valor. Oliveira (2013, p. 96) elenca as formas de
participação nesta modalidade, que estão previstas no art. 22, paragrafo 3º da Lei
de licitações que são divididos em duas categorias: a) convidados (cadastrados ou
não) e b) não convidados (cadastrados), desde que manifestem interesse com
antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Alguns defendem
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que basta enviar o convite a três interessados para que esta modalidade tenha
validade, mas, no entanto prevalece o entendimento que os convites têm de ser
enviados a mais que três pessoas e que pelo menos três propostas sejam
apresentadas, assim a validade do certame não está ameaçada. Oliveira (2013, p.
97) cita que o objetivo é fomentar a competição e evitar fraudes (direcionamento
da licitação), permitindo a participação do maior número possível de interessados,
especialmente para compensar a menor publicidade existente no convite.
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Pontualmente quando for impossível obter o número mínimo de licitantes,
quer seja por uma limitação de mercado, ou por desinteresse dos convidados, a
Administração Pública irá apresenta uma justificativa para que não renove a
licitação. No caso de houver apenas dois licitantes a Administração Pública irá
contratar a melhor proposta e para a contratação, no caso de apenas um licitante
haverá a contratação indireta.
Explica-se, o §6º do art. 22 estabelece uma restrição, que tem
conteúdo fortemente embaraçoso: se na praça existem mais
de três interessados, será obrigatória a inclusão de mais um
convidado no certame seguinte, realizado para projeto
idêntico ou5 assemelhado. Tal indica, em primeiro, que apenas
a cidade parece estar sendo considerada como universo de
possíveis interessados (“na praça”); em segundo, mantém a
indefinição do conceito “objeto semelhante”, mistério que
nem a infalibilidade papal decifraria (RIGOLIN, BOTTINO,
2009, P.207).
Conforme os doutrinadores definiram acima, a Administração Pública não
pode repetir o convite sempre aos mesmos licitantes, pois se assim o fizesse estaria
violando o princípio da impessoalidade, comprometendo assim a seleção da melhor
proposta. Portanto Oliveira (2013, p.97) afirma que a habilitação é simplificada no
convite, sendo admitida a dispensa, total ou parcial, dos documentos
comprobatórios (habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômicofinanceira e regularidade fiscal), conforme dispõe o art. 32, §1º, da Lei 8.666/93.
2.2.4 Concurso
Diferente das demais modalidades vistas até aqui o concurso não serve para
a aquisição de bem ou de obras de engenharia, esta modalidade serve para a
contratação de trabalho técnico, cientifico ou artístico, aqui não se observa valor
mínimo ou máximo para contratação, ao final da modalidade concurso a
remuneração do vencedor poderá ser feita através de prêmios além da pecúnia. A
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publicação do edital de ser publicado em imprensa oficial e ter antecedência
mínima de 45 dias. Como explica Oliveira (2013, p.98) não se confunde, por óbvio,
o concurso, modalidade de licitação, com o concurso público para a contratação de
agentes públicos. Na licitação mediante concurso o objetivo á a contratação do
trabalho (“técnico, científico ou artístico”), e não o provimento de cargos ou
empregos públicos na Administração.
Foi com o advento da Lei 8.666 que se introduziu o trabalho cientifico nesta
modalidade, anteriormente esta modalidade só contemplava trabalhos técnicos e
artísticos, esta modalidade aborda objetos licitáveis. As regras que serão seguidas
estão elencadas no art. 52 da Lei de licitações, e dispõe que o regulamento dos
licitantes deve conter a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e a forma
de apresentação do trabalho e as condições de realização do concurso e os prêmios
a serem concedidos, ainda dispõe que na ocasião de projeto o vencedor deverá
autorizar a Administração executá-lo quando lhe melhor convier.
Processualmente, o concurso tem um ritual diferenciado. Ao
invés de o legislador especificar expressamente sobre o seu
desenvolvimento, como faz com as demais modalidades de
licitação, delega à Administração sua regulamentação.
Portanto, é o regulamento, espécie de ato Administrativo, que
fixará quem participará; quais as diretrizes do concurso e a
forma de apresentação do trabalho; as condições de
realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.
(BARROS, 2009, p.164).
Dentre os julgadores da modalidade concurso estarão pessoas de reputação
ilibada e que tenham conhecimento da matéria em foco, podendo estas pessoas
serem servidores públicos ou não. O vencedor do concurso só irá receber sua
remuneração ou premio quando ceder os direitos patrimoniais relativos ao trabalho
apresentado para a Administração Pública, para que esta possa manejá-lo como
desejar.
2.2.5 Leilão
Modalidade destinada à alienação de bens móveis inservíveis, imóveis que
legalmente foram apreendidos ou penhorados e imóveis adquiridos de processo
judiciais ou mediante dação em pagamento, consoante Barros (2009):
O leilão tem uma natureza jurídica material específica –
somente pode ser utilizada para a venda de bens imóveis
360

www.conteudojuridico.com.br

inservíveis para Administração ou produtos legalmente
apreendidos ou penhorados. Excepcionalmente, como no
caso da alienação de bens imóveis derivados de
procedimentos judiciais ou de ação em pagamento, pode ser
substituto da concorrência, como faculta o art. 19 da Lei das
Licitações. (Barros, 2009, p.147).
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Esta modalidade exige uma ampla divulgação do edital, como as demais,
porém diante de sua própria natureza ela não exige oferecimento das propostas,
habilitação prévia, classificação e julgamento, tudo é substituído por uma avaliação
previa e fixação de preço mínimo. Os demais atos deste procedimento serão
regidos por um leiloeiro oficial ou um servidor designado pela Administração.
2.2.6 Pregão
Esta modalidade só foi inserida com o advento da Lei 10.520 de 17 de julho
de 2002, tal Lei convalidou a Medida Provisória nº 2.182-18 de agosto de 2001,
inclusive convalidando todos os atos praticados durante a sua vigência. É adotada
para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles que podem ser
pormenorizadamente descritos 5em edital, diferente das demais modalidades o
pregão tem natureza jurídica de material específica.
Dessa forma, o pregão pode ser realizado por meio de
utilização de recursos de tecnologia da informação, o
chamado pregão eletrônico, e contar com a participação de
bolsas de mercadorias quanto ao apoio técnico e operacional
que não serão organizadas sob a forma de sociedades civis
sem fins lucrativos com a participação plural de corretoras que
operem sistema eletrônicos unificados de pregões, conforme
facultado dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 1º da referida lei. (BARROS,
2009, p.148).
Diante de tais flexibilidades o pregão não dispensa o edital com a publicação
ampla e o recebimento de propostas escritas, na habilitação e classificação das
propostas será feitas em forma conjunta, podendo ser substituídas por propostas
orais, nesta modalidade também vence quem apresentar a menor propostas. Assim
menciona Oliveira (2013):
Entendemos que, atualmente, o pregão é compatível apenas
com os serviços de engenharia classificados como comuns
(ex.: serviços de reparo e manutenção de elevadores etc.), uma
vez que a Lei 10.520/2002 restringe a utilização desta
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modalidade à contratação de “bens e serviços comuns”,
excluindo, portanto a obra. Lembre-se que o art. 6º, I a IV
8.666/1993diferencia as noções de obra, serviço, compra e
alienação. O ideal, em nossa opinião, seria alteração da
legislação para se introduzir a noção de “obras comuns”, de
modo a viabilizar o pregão para pequenas obras que não
envolvam complexidades. (OLIVEIRA, 2013, p.103).
E com a modernidade e globalização da humanidade foi instituído o pregão
eletrônico,
que
é uma
modalidade licitatória utilizada
pelo governo
brasileiro para contratar bens e serviços, independentemente do valor estimado. O
pregão eletrônico visa aumentar a quantidade de participantes e baratear o
processo licitatório. Permite a ampliação da disputa licitatória com a participação
de maior número de empresas de diversos estados, já que é dispensada a presença
dos contendentes. É uma modalidade ágil, transparente e que possibilita uma
negociação eficaz entre os licitantes. Além disso, tornou efetivamente mais eficiente
e barato o processo licitatório, pois permitir a simplificação de muitas das etapas
burocráticas que tornavam morosa a contratação com a administração pública.
2.3 Dispensa e Inexigibilidade
Licitação é regra, e como toda a regra tem a sua exceção as dispensas e
inexigibilidades são exceções, conforme Calansas (2015):
Para que se legitime a contratação direta, entretanto, impõese avaliar os aspectos favoráveis e desfavoráveis à realização
do procedimento. Em outras palavras: deve o administrador
público ponderar os custos envolvidos na realização da
licitação (tempo de processamento, despesas de publicação,
de avaliações e testes, custo do pessoal administrativo
envolvido etc.) e os benefícios que dela poderão decorrer (o
certame propicia, em tese, a obtenção da melhor condição
para o contrato). Se essa avaliação mostrar prevalência dos
custos sobre vantagens, justifica-se a contratação direta,
porque estará atendido o interesse público. (CALASANS
JUNIOR, 2015, p.38/39).
Para que haja a Contratação Direta, a possibilidade de competição está
presente na dispensa, já na inexigibilidade não há essa possibilidade quanto aos
custos com o processo, se estes forem extremamente altos em relação ao que se
pretende contratar, também será um motivo justificado para se aplicar tais
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exceções. As dispensas e as inexigibilidades são previstas nos art. 24 (dispensa) e
art. 25 (inexigibilidade) da Lei 8.666 de 1993, sendo o primeiro artigo citado
trazendo um rol taxativo, ou seja o Administrador não pode criar um motivo para
dispensar a licitação se esta não estiver previsto em lei, já a inexigibilidade prevista
no segundo artigo traz um rol exemplificativo. Pode-se acrescentar ainda neste
tópico a licitação dispensada, previstas no art. 17 da Lei 8.666 de 1993, tal artigo
possui também possui um rol taxativo.
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3 FRAUDES NA LICITAÇÃO
Gasparini (2011) define a fraude como um caráter competitivo da licitação,
como enganar, burlar, iludir. A definição de frustrar também é exposta do livro de
Gasparini (2011), como significado de enganar, baldar, tornar inútil, nesse contexto,
o caráter competitivo da licitação. Um exemplo colocado pelo referido autor seria
quando o servidor, em razão do ajuste efetivado determinado concorrente, prevê
no edital exigência que poucos podem satisfazer, ou fixa no instrumento
convocatório prazo legal para a apresentação das propostas de técnica e preço
incompatível com sua complexidade de elaboração.
A fraude licitatória, espécie
5 de improbidade administrativa, é causadora de
lesão ao erário (art. 10, da Lei nº8.492/92). Quem frauda não respeita o princípio
licitatório, principalmente por não observar os princípios da impessoalidade e
publicidade. Alguns exemplos de fraude são listados por Fazzio (2002):
a) Firmar em contrato condições essenciais não estampadas
no procedimento licitatório, caracterizando ilegalidade, pois
essa inexistência inibe e restringe a participação de
concorrentes.
b) A licitante declarada vencedora desatende às condições de
habilitação e apresentação da proposta, sendo irrelevante se
o objeto do certame já está homologado e adjudicado,
inclusive com o fornecimento do material e pagamento dos
valores contratuais, bem como não afasta a anulação a
alegação de caráter de urgência da contratação, se não
caracterizada diante da leitura do cronograma de
fornecimento exibido pelo edital.
c) Também ocorre fraude na competitividade da licitação
quando a publicação de mudança do endereço para a entrega
dos envelopes de habilitação e proposta ocorre em veículo
não adequado ao alcance dos eventuais interessados.
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Duas modalidades muito comuns de fraude lesiva ao patrimônio público são
o superfaturamento (superestimação) e a contratação de serviços fantasmas, ou
seja, inexistentes. A superestimação existe quando é cobrado sobrepreço ilegal, de
forma que a Administração Pública pague pela obra ou serviço mais do que
realmente devesse. Fato esse que pode ser comprovado quando se compara o valor
pago e os valores concorrentes no mercado.
Outro ponto a analisado na pesquisa se refere à contratação mediante
licitação sem previsão orçamentária que destine dotação para esse fim. Se o
procedimento ultrapassou o exercício financeiro e no orçamento para o ano
seguinte não existe reserva de verba para cobrir a despesa com a aquisição do bem
objeto da concorrência, é ilícito à Administração declarar extinto o certame. A
inexistência de reserva orçamentária é mais que um justo motivo para que a
licitação seja revogada por traduzir um impedimento absoluto.
Carvalho (2014), cita também como fraude, o fracionamento de licitações e
aditamentos irregulares. Conforme já mencionado, as modalidades de licitações são
escolhidas em função do objeto a ser licitado e do valor envolvido. Em tese, quanto
maior o valor, maior a complexidade do processo e necessidade de transparência,
sobretudo devido às quantias em questão. Na modalidade convite, o ordenador de
despesas pode escolher e convidar amigos, digo, interessados em participar do
certame, não havendo necessidade de ampla divulgação do certame, o que ocorre,
por exemplo, nos casos de concorrência. Contudo, a modalidade convite comporta
gastos de até R$ 80.000,00 (salvo obras e serviços de engenharia, cujo teto é de R$
150.000,00). Assim, para viabilizar os esquemas, impedindo a participação de outros
interessados que poderiam apresentar propostas mais interessantes para a
administração, normalmente as compras e contratações são parceladas com vistas
a viabilizar a realização do certame via convite. Esse procedimento, além de
prejudicar a competição e ser ilegal, prejudica a economicidade, uma vez que a
compra de grandes quantidades (mesmo com entrega parcelada) poderia gerar
ganho de escala. Afinal, quem compra uma quantidade maior tem, na maioria das
vezes, maior poder de barganha na negociação dos preços.
Conforme afirma Fazzio (2001), “O caráter competitivo é a circunstância que
torna a escolha do negócio de interesse da Administração Pública dependente de
licitação”. A competição é a essência da licitação, afinal esse procedimento cabe
apenas onde existe mais de um interessado que possa atender a demanda de quem,
em tese, está obrigado a licitar.
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A licitação tornou-se a maneira segura de fraudar a Administração, porque é
perfeitamente possível manipular qualquer licitação, mediante requisitos de
participação, características do produto ou critérios de julgamento injustificados e
injustificáveis. Não é porque se os procedimentos foram seguidos, pela licitação,
que o resultado não deva ser questionado. A licitação tem se tornado uma maneira
de acobertar a fraude, de dar segurança àqueles que se aproveitam do dinheiro
público.
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Conforme a Lei 8.666/93, o crimes de licitação estão compreendidos entre
os art. 89 ao 98 da referida lei. Os crimes são:
a) Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas
em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade.
b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação.
5
c) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado
perante a Administração, dando causa à instauração de
licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a
ser decretada pelo Poder Judiciário.
d) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação
ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do
adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados
com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art.
121 desta Lei.
e) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato
de procedimento licitatório.
f) Devassar o sigilo de proposta apresentada em
procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo
de devassá-lo.
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g) Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo
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h) Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias,
ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria
falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da
mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa
a proposta ou a execução do contrato.
i) Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou
profissional declarado inidôneo.
j) Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de
qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover
indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de
registro do inscrito. (BRASIL, 1993).
As improbidades administrativas não ocorrem apenas durante a fase
licitatória. Não raras vezes após a entrega da mercadoria, ou da efetiva prestação
do serviço, os fornecedores, que não conluiam com o administrador público, não
recebem o pagamento ou recebem com grande atraso, às vezes apenas por via
judicial. Conforme colocado por Carvalho (2014), esse é um dos motivos pelos quais
os preços oferecidos ao setor público muitas vezes são maiores que os praticados
na iniciativa privada, pois os empresários embutem o risco do negócio.
Há também de se considerar a prática da cobrança de “bola” para liberação
de recursos. As ordens de pagamento são exaradas somente se o credor repassar
ao tesoureiro ou ao agente político parte do valor recebido, geralmente variando
entre 5 e 20%. Esse cenário pode ser evitado por meio de uma auditoria dos
processos de pagamento. Tendo apresentado a nota fiscal com a atestação dos
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servidores, que é a condição para pagamento prevista na Lei nº 4.320 de 1964, e
que consiste em conferir os itens recebidos em confronto com os contratados, é
formalizado um processo, qualquer que seja a esfera. A partir dele, basta conferir a
data de entrada da documentação e da transferência financeira (ou entrega do
cheque). Os processos pagos fora de ordem ou pendentes serão relacionados e
analisados. Dentre as causas legítimas, Carvalho (2014) cita:
1. Ausência de atestação nas notas.
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2. Atestação por um servidor apenas, quando são requeridos
pelo menos dois.
3. Identificação ilegível por parte de quem atesta (é necessário
figurar nome, cargo, matrícula e assinatura).
4. Documento fiscal inidôneo (com data de emissão vencida
ou emitida por outro ente que não o contratado).
5. Não apresentação dos documentos requeridos
(comprovantes de recolhimento de FGTS, Contribuição
5
Previdenciária,
cópia da folha de pagamento, certidões, etc.).
Um caso que veio à tona na mídia recentemente foi a fraude em licitações
que teria desviado 500 mil dos cofres públicos, provenientes de contratos assinados
em 17 cidades catarinenses. Conforme publicado pelo Jornal Globo, havia
convênios dos municípios com órgãos do estado cujo dinheiro era destinado pra
lá. As empresas que faziam a perfuração de poços artesianos para abastecimento
de água para a população, e outras envolvidas destinavam, ou fraudavam o
processo licitatório para que essas empresas previamente combinadas ganhassem
a licitação. O deputado e também presidente da Alesc (Assembleia Legislativa de
Santa Catarina) facilitava a ocorrência dos processos licitatórios, no caso, as fraudes
que ele tinha com diversas empresas combinadas que perfuraram os poços, e
também de angariar recursos para os municípios para a construção de poços
artesianos. As denúncias do Ministério Público de Santa Catarina resultaram na
operação Fundo do Poço deflagrada em Nov/2013 pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas.
3.1 Sanções previstas nos casos de fraudes em licitações
Nos contratos feitos junto com a Administração Pública são estipuladas
sanções a parte que descumprir o contrato a Lei 8.666 de 1993, criou alguns tipos
penais que envolvem a licitação e os contratos administrativos também, e estão
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previstos do artigo 89 a 99 da referida lei, tais sanções incluem no seu polo passivo
os administradores públicos, licitantes e terceiros, na hipótese de infringir a
legislação aplicada às licitações. Que são penas que podem ser detenção e/ou
multa, nas penas de detenção o período varia de 06 meses a 05 anos, vai depender
de qual crime foi cometido. No art. 90 da Lei de Licitações se explicam que a pena
de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta lei consistem no pagamento de quantia
fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao
valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente
(obs. os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por
cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com dispensa de inexigibilidade de licitação). O produto da arrecadação
da multa reverterá, conforme o caso à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal.
Tais crimes abordados pela Lei são crimes de ação penal pública
incondicionada, sendo o Ministério Público quem deve promovê-la, porém é
admitida ação penal subsidiária da pública quando a ação não for proposta dentro
do prazo legal. Qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público para que este
entre com a devida ação penal.
4 CONCLUSÃO
Diante do que foi apresentado, constatou-se no primeiro capítulo a licitação
de modo geral, seus princípios, modalidades e situações em que se presumem
dispensa e inexigibilidade. No segundo capítulo foram analisadas as fraudes no
processo licitatório, quais os crimes que podem ser praticados contra a
Administração Pública. Em seguida foram verificadas as penalidades previstas nos
casos de fraudes em licitações. Pelo que foi visto até o momento as leis que guiam
todo o processo de Licitações não são brandas, porém possui brechas. Estas lacunas
são causadas especialmente por dois fatores, o primeiro em função da data de
publicação da lei, a realidade daquela época para a atual mudou drasticamente,
necessitando de uma renovação, e foi visando esta atualização que vem o segundo
ponto, a publicação de leis complementares, que aumentaram as brechas, um
exemplo é o pregão eletrônico, que, por um lado, facilitou a participação de mais
pessoas no certame e aumentou a concorrência, por outro criou problemas de
segurança, mas especificamente as invasões por hackers, e também a fraude
eletrônica, pois, apesar de inúmeros sistemas de segurança, nos dias atuais nenhum
ambiente digital é cem por cento seguros.
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Pelo exposto, é possível observar que a lei deveria ser refeita aglutinando o
antigo e o novo, cobrindo as lacunas existentes e prevendo novas fraudes.
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O exposto são soluções que certamente não seriam aprovadas, seja pelos
recursos que demandariam, seja pelos obstáculos de fiscalização. Em curto prazo a
Administração Pública deveria tornar as sanções mais rígidas e ampliar a
fiscalização, além de fazer campanhas de conscientização com a população, para
que esta participe mais dos atos públicos, e ajude na fiscalização. Quando a
sociedade participa ativamente dos atos da Administração Pública, ela adquire
conhecimento sobre o assunto e as fraudes começam a diminuir.
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RESUMO: A audiência de custódia tem sido vista por muitos como uma maneira
para proteger os direitos fundamentais da pessoa detida em flagrante, evitando
erros no processo judicial e injustiças ao indivíduo. Nesse contexto a pesquisa
objetivou compreender o funcionamento da audiência de custódia e verificar as
evidências científicas sobre a sua efetividade como mecanismo para maior
celeridade processual e redução da superlotação carcerária. A pesquisa foi realizada
com base em artigos científicos por meio do Scholar Google e consulta à
5
Constituição Federal e Código Penal.
Com o estudo observou-se que a audiência
de custódia é um mecanismo legal criado para prevenir prisões desnecessárias e
que trazem riscos para o detido, visando ainda reverter ou reduzir o quadro de
superlotação e precariedade do sistema carcerário brasileiro onde os presos vivem
em condições subumanas. Para tanto, conclui-se que é importante que haja
empenho por parte dos responsáveis para o cumprimento desse ordenamento,
livres de preconceito e discriminação, para assegurar julgamento justo e com
respeito à dignidade humana.
Palavras-chave: direito penal, audiência de custódia, código penal, direitos
humanos.
1 INTRODUÇÃO
Para compreender o real significado da audiência de custódia, torna-se
necessário antes de tudo, entender o contexto da prisão no país. O atual cenário
onde realiza-se a prisão dos indivíduos no Brasil é preocupante. A lógica judicial,
embora permeada por possibilidades de mudanças em seu cenário por meio de leis
estabelecidas, permanece tendo como base de seu funcionamento a prisão do
indivíduo, onde o flagrante continua sendo o modelo padrão para o sistema
processual brasileiro. A não redução do número de presos no país evidencia este
fato (LOPES JÚNIOR; PAIVA, 2014).
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Neste contexto de prisão em flagrante, entende-se a audiência de custódia
como sendo um ato judicial de caráter pré-processual que tem como finalidade
garantir ao cidadão que foi preso em flagrante ser posto diante de uma autoridade
judiciária competente, que pode ser juiz, desembargador ou ministro, que irá
realizar a análise da prisão e sua legalidade ou não. Na realização da audiência serão
ouvidos pelo juiz, o preso, sua defesa, e a acusação, os quais abordarão aspectos
relacionados direta ou indiretamente ao ato da prisão bem como suas
consequências à integridade física e psíquica, e aos direitos do preso. É função do
juiz nesse processo determinar a decisão tomada, sendo pautada na continuidade
ou não da custódia. É importante destacar que durante a audiência de custódia o
indivíduo autuado mantém todos os seus direitos básicos, tais como o direito de
permanecer em silêncio, sem que este comportamento pese de forma negativa para
o mesmo, de ter sua voz defendida por um defensor constituído ou público,
devendo este trabalhar com autonomia e independência (MASI, 2015).
Desta maneira, a audiência de custódia tem sido vista por muitos como uma
maneira para proteger os direitos fundamentais da pessoa detida em flagrante,
evitando erros no processo judicial e injustiças ao indivíduo. De outra forma, é
também uma maneira eficaz para tornar tangível a contradição prévia deixada na
reforma do sistema de cautelaridade do processo penal no país. Este mecanismo
apresenta-se então como maneira de reduzir os riscos de danos à integridade física
e psíquica do detido por meio de sua colocação direta diante do juiz (OLIVEIRA,
2017; MASI, 2015; NUCCI, 2015).
O atual cenário carcerário brasileiro apresenta uma realidade triste de
superlotação e desvalorização da dignidade humana. Em face ao exposto, analisar
a audiência de custódia é fundamental para compreender a importância que esta
apresenta como uma forma de modificação dessa realidade por meio de maior
transparência e justiça no julgamento de indivíduos autuados em flagrante, como
forma de contribuir para diminuir as lotações em celas. Assim, o estudo teve como
objetivos compreender o funcionamento da audiência de custódia e verificar as
evidências científicas sobre a sua efetividade como mecanismo para maior
celeridade processual e redução da superlotação carcerária.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Percurso metodológico
O estudo foi realizado seguindo o método de abordagem dedutiva, que
busca estudar determinado fenômeno partindo de conceitos gerais para conceitos
específicos. Esse método de abordagem, na concepção de Prodanov (2013), é um
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método que tem como base um conceito geral em estudo, que é trabalhado com
direcionamento para uma conceituação mais específica ou particular. Ou seja, a
partir da análise de princípios, teorias ou leis ditas verdadeiras e ou indiscutíveis,
analisa e explica a ocorrência de casos particulares.
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A revisão da literatura é um método de pesquisa de grande eficácia para
pesquisadores, e que permite a estes determinar o estado da arte do conteúdo
pesquisado e sua contextualização. Ou seja, por meio da revisão da literatura é
possível avaliar o conhecimento produzido por outros pesquisadores, destacar
conceitos, resultados e conclusões obtidas, e identificação de possíveis lacunas no
tema analisado (PRODANOV, 2013).
Seguindo o método conceituado, realizou-se revisão da literatura já
publicada, com leitura e análise de artigos científicos sobre o tema abordado.
Durante a pesquisa foram usadas palavras-chave/descritores para busca dos
estudos, como “Direito Penal”, Audiência de Custódia”, “Prisão em Flagrante”. A
pesquisa foi realizada na plataforma Scholar Google, bem como consulta de artigos
da Constituição Federal, Código de Processo Penal e leis e decretos. Em consecutivo
à busca dos estudos seguiu-se a discussão do conteúdo à luz das evidências
estudas, organizadas didaticamente
em três categorias ou subtópicos: Prisão em
5
flagrante; O sistema carcerário brasileiro; e a Audiência de custódia.
2.1 A prisão em flagrante
Nesta primeira categoria foi realizada discussão em torno da conceituação
da prisão em flagrante, de fundamental importância para a compreensão da
audiência de custódia e sua real finalidade no plano jurídico.
Assim sendo, a Constituição Federal estabelece que todas as decisões
tomadas pelo poder judiciário devem ser realizadas de maneira fundamentada, sob
risco de invalidação. Nesse contexto, no ato da decisão pela realização de prisão
preventiva ou definitiva, deve ser feita a partir de fundamentação que ateste a sua
legalidade, uma vez que a ausência de fundamento na decisão após o julgamento
decreto de pena condenatória pode tornar esse ato defeituoso e com vício à prisão,
tendo como consequência a nulidade da decisão e a libertação do preso. Assim, a
constituição torna obrigatória a necessidade de motivos coerentes para as decisões
tomadas. Esse ponto é importante porque oferece embasamento e credibilidade
aos atos realizados por via legal, e tendo em vista a importância que representa a
decisão de prender e restringir a liberdade do indivíduo julgado (GIACOMOLLI,
2013).
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Para compreender de fato a audiência de custódia e seus aspectos é
necessário antes tem noção sobre o significado da prisão em flagrante. Segundo Sá
(2013) o termo flagrante apresenta sua origem a partir do termo latim flagare, que
tem como significado aquilo que arde, queima, resplandece. Desse modo, ao
realizar-se a associação, tem-se que o caso do indivíduo que é surpreendido
praticando o delito engloba dois aspectos importantes, quais sejam, a atualidade,
ou seja, a constatação de que ocorreu um fato inegável, e a prova, que é a
verificação clara da existência do ato e da sua autoria.
De acordo com o autor supracitado, a prisão em flagrante é a única exceção
que a Constituição Federal apresenta, em seu artigo de número 5, onde é declarado
que a prisão será realizada somente por ordem escrita. Assim, neste caso em
excepcional, a prisão pode ser realizada para interromper a prática delituosa e a
perturbação da ordem jurídica, bem como para preservar a prova de ocorrência do
fato e a autoria. De outro modo, pode ser citado como aspectos ou fundamentos
da prisão em flagrante: a exemplaridade, ou seja, ato que serve para dar exemplo a
outros indivíduos tendenciosos a práticas delituosa; a satisfação, por trazer
tranquilidade para os cidadãos de bem; o prestígio, por restaurar a confiança na lei;
e frustração do resultado, por impedir a realização completa do crime ou sua
impunidade.
Na percepção de Leão (2004), o flagrante é uma qualidade inerente ao delito,
ou seja, é a prática criminosa que está sendo realizada, ato ilícito, e que possibilita
a realização da prisão do infrator sem a necessidade de ordem prévia, uma vez que
existe ali a constatação absoluta do culpado. Portanto, a prisão em flagrante tem
sido retratada como um mecanismo da lei que representa uma autodefesa da
sociedade, que surge por meio da necessidade de dar fim ao ato criminoso e de
perturbação da ordem, bem como punir o culpado e cumprir a lei.
De acordo com o Código de Processo Penal, em seu artigo 302, é
considerado como autuado em flagrante o indivíduo que está realizando o ato
criminoso ou que acabou re cometê-lo e sofre perseguição pela autoridade
presente no local, pela vítima ou por pessoas que presenciaram o ato, em casos
onde é possível presumir com certeza quem é o culpado, u nos casos onde este é
encontrado após o ato em posse de objetos como armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser autor da infração (BRASIL, 2011).
Diversos autores têm emitido suas definições de flagrante e que devem ser
considerados ao estudar a temática. Como já abordado, a prisão em flagrante pode
ser vista como a detenção do indivíduo que é surpreendido no instante mesmo da
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consumação da infração. Nucci (2002) descreve a prisão em flagrante como uma
medida de caráter cautelar, apresentando natureza administrativa e que é realizada
durante ou após o termino imediato da infração. Para Capez (2002) este ato
apresenta-se como uma medida restritiva de liberdade, apresentada na forma de
medica cautelar e processual, que não necessita da determinação escrita do juiz
para sua efetivação, sendo então realizada a detenção do infrator no momento em
que este é surpreendido em seu ato criminoso.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Iennaco (2012) ressalta ainda a importância de que a prisão em flagrante
possui autonomia como uma medida cautelar onde o indivíduo flagrado pode ser
preso anteriormente a uma possível condenação por meio dos processos legais. No
entanto, a força dessa medida encontra-se enfraquecida por aspectos importantes,
como o que está expresso no artigo 310 do código de processo penal, por meio do
qual o juiz pode determinar a liberdade provisória ao preso mediante a verificação
de que, durante a prisão em flagrante, houve inocorrência de qualquer das
hipóteses que autorizavam a prisão preventiva. O autor escreve que essa medida
passou a ter finalidade pré-cautelar, ou seja, o flagrante permite que o indivíduo
seja autuado à prisão, mas não determina que ele possa ser mantido sob custódia
cautelar.
5

De acordo com o autor supramencionado, a implementação da lei 12.403/11
foi o ponto chave para confirmar essa narrativa. Ou seja, essa lei determina que o
juiz, quando receber o auto de uma prisão em flagrante, deverá proceder por meio
de conversão da prisão em preventiva caso a prisão tenha sido realizada dentro da
legalidade da lei, quando as medidas cautelares existentes não se fizeram
adequadas ou suficientes, na presença dos requisitos do artigo 312 do código de
processo penal, e a autoridade policial ou o Ministério Público tenha solicitado a
preventiva. Na ausência desses pontos mencionados, o preso receberá a concessão
de liberdade provisória, acompanhada ou não de cautelares, nos casos em que
houver a ausência dos requisitos descritos no código penal.
2.2 O sistema carcerário brasileiro
Após a compreensão do que vem a ser a prisão em flagrante, faz-se
necessário também abordar a realidade do sistema carcerário brasileiro à luz dos
estudos publicados. Este tópico traz reflexões sobre a relação da prisão em
flagrante, a condição do sistema carcerário e sua influência para o surgimento da
audiência de custódia.
Como já mencionado, a lei 12.403 de 04 de maio de 2011 estabelece que a
prisão processual poderá ser realizada como uma medida excepcional, que se
375

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

apresenta como necessária nos casos em que o uso de medidas cautelares não se
fizer possível. Ou seja, a prisão preventiva só poderá ser executada quando não
existir a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Para Giacomolli
(2013) o decreto da prisão preventiva para só depois serem buscadas alternativas
faz com que a prisão preventiva, ou seja, o recolhimento ao cárcere como primeiro
recurso, seja contrário ao que está prescrito nos Diplomas Internacionais, na
Constituição Federal e nas Leis Ordinárias.
Segundo o autor referenciado acima, ao passo que é verificada a não
possibilidade de manter o indivíduo em liberdade, devem ser avaliadas as medidas
cautelares disponíveis como alternativas ao encarceramento. Apenas diante da
impossibilidade de adequação a quaisquer das medidas cautelares existentes, o
indivíduo poderá ter sua prisão decretada. Em adição às alternativas, deve-se ainda
considerar a possibilidade de prisão domiciliar, com exceção dos casos de liberdade
sem restrição.
Nesse contexto, a lei apresentada em 2011 trouxe uma reformulação sobre
as medidas cautelares do processo penal, bem como a ampliação das medas. Bottini
(2013) destaca que a lei não diz respeito a cautelares que tenham a finalidade de
assegurar bens para reparar danos e garantir satisfação das obrigações dos
indivíduos condenados. Trata especificamente de cautelares no âmbito pessoal,
relacionadas ao réu e seu comportamento na ordem processual. Essa lei veio como
facilitadora do trabalho do juiz, que antes tinha como única opção decretar a prisão
como meio para assegurar a ordem processual e a aplicação da lei penal. Por vezes
alguns magistrados buscavam alternativas para essa medida, como a retenção de
passaportes ou a limitação de locomoção e frequência a determinados lugares, mas
eram medidas não estabelecidas concretamente e que muitas vezes eram motivo
de polêmica e questionamentos sobre a sua legalidade.
Ainda de acordo com o autor supracitado, a nova versão do código penal
trouxe um leque de medidas cautelares que oferecem ao magistrado alternativas à
prisão, para garantir a ordem processual. Não são medidas fora da realidade, mas
que buscam facilitar o andamento do processo judicial e superar a dicotomia que
existia. Entre as medidas destaca-se a oficialização de decisões que já eram
tomadas, como a sanção restritiva de direitos, como a proibição de frequentar
determinados lugares, e outras como a busca de cumprimento de privação de
liberdade por meio de prisão domiciliar. Essa lei, na visão do autor, contribui para
melhoria do processo, condição do acusado e é benéfica para a própria sociedade.
Neste sentido, o processo é melhorado por poder contar com novas opções de
medidas. Favorece o acusado uma vez que a prisão cautelar será a extrema e última
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opção. E a sociedade, porque a redução da prisão cautelar pode repercutir com o
desencarceramento de cidadãos sem condenação definitiva e que sofriam desde o
início do processo ao contato com o mundo precário e devastador criado dentro
das prisões.
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Um dos grandes influenciadores para a determinação da implantação da
audiência de custódia tem sido a situação do sistema carcerário brasileiro. Para Assis
(2008), hoje é destaque que a grande quantidade de presos, a condição precária
das cadeias e a insalubridade tem sido fatores que tornaram as prisões um local
desumano e com alto risco para a saúde humana, com proliferação de doenças e
epidemias. Aliado a esses fatores, outros pontos importantes como a alimentação
dos presos, falta de atividades, descontrole e presença de drogas, péssimas
condições de higiene, fazem com que os presos que adentram o local de forma
hígida, dificilmente saiam com sua condição de saúde preservada.
O mesmo autor destaca que são muitas as doenças que surgem nesse
ambiente, principalmente as doenças de origem respiratória, como a tuberculose e
a pneumonia. Existe também grande incidência de doenças como a hepatite e AIDS.
Estudos realizados em prisões brasileiras têm mostrado que cerca de 20% dos
presos sejam portadores do vírus5 da imunodeficiência humana (HIV), o que se deve
principalmente à violência sexual dentro das celas, uso de drogas injetáveis e
relações sexuais.
Neste cenário Miguel (2013) pontua que a constituição brasileira, bem como
as suas leis vigentes, está entre as mais avançadas no mundo quando se trata de
questões humanitárias. Contudo, observa-se que estas leis não apresentam real
funcionamento prático no país. A norma jurídica nacional assegura desde o seu
artigo inicial, dignidade humana e direitos aos seus cidadãos, os quais podem ser
observados ao longo de toda a constituição, onde também estão dispostos os
aspectos fundamentais sobre o processo carcerário e seu funcionamento. Porém,
existe grande diferença entre a teoria proposta e a prática apresentada. O que se
vê atualmente é a hiperlotação de cadeias e penitenciárias, onde os presos recebem
tratamento deprimente e desumano. Não há respeito aos direitos pregados na
Constituição e na Lei de Execução Penal.
Observa-se ainda a forte desigualdade presente no sistema carcerário
brasileiro, onde verifica-se uma relação direta entre os detentos e a pobreza, baixa
escolaridade e encarceramento. Grande parte dos presos, com idade entre 18 e 30
anos, tem sua origem de grupos sociais menos favorecidos economicamente. A
seletividade penal é, neste cenário, um grande problema, uma vez que está
arraigada no preconceito, injustiça e busca de verdadeiros bodes expiatórios, onde
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a pena punitiva tende a cair sobre grupos descriminados e estereotipados. Assim, é
observada uma grande tendenciosidade para punir as pessoas com menor poder
de defesa, onde existe forte seletividade na escolha dos que irão de fato sofrer o
poder da punição judicial, tendo como base a vulnerabilidade do indivíduo. Assim,
autores afirmam que quanto mais tipos penais existirem, mais pessoas estarão
sujeitas ao risco dessa seletividade desigual (ANDRADE; FERREIRA, 2015).
A precariedade das prisões brasileiras, a desigualdade nas punições, e outros
fatores, contribuem para que os presos saiam da prisão não com pensamento de
arrependimento e mudança de conduta, mas com desprezo e revolta pelo sistema
judiciário e maior risco de retornar à prática de más condutas:
[...] Hiperlotação das celas, precarização da assistência
sanitária, condições degradantes de higiene, negação da
assepsia, fornecimento de alimentos estragados, assessoria
jurídica inepta, perpetuação de redes de poder mantidas por
criminosos de alta atuação fora dos muros penitenciários.
Para apenados oriundos de baixos estratos sociais, o
mandamento interno da gestão punitiva é o de impedir seu
reingresso como cidadão dotado de direitos políticos.
Obviamente existem muitos casos bem-sucedidos de pessoas
que conseguiram vencer as agruras do sistema penal e
reconstruir suas histórias de vida afastando-se das incertezas
da criminalidade e da marginalidade socioeconômica, mas em
nível majoritário prevalece a reificação do apenado e o
entrave violento a qualquer possibilidade de transformação
pessoal e reinserção social conveniente, sobretudo quando o
presidiário é de condição econômica inferior. Tal circunstância
deletéria apenas perpetua o círculo vicioso que afoga o exdetento na estrutura marginal da criminalidade, cujo
resultado, não raro, é sua morte. O sistema penitenciário é um
depósito de massa humana desprovida de dignidade, de
identidade. A história de vida de um apenado é estigmatizada
e obscurecida, pois a lógica excludente da sociedade
normativa não aceita ouvir seu relato (BITTENCOURT, 2017, p.
79).
Estudos de caráter epidemiológico tem mostrado que em diversos países, e
em âmbito brasileiro, são altas as taxas de presos que apresentam problemas
relacionados ao encarceramento, principalmente em relação a transtornos por
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abuso de substância, transtornos de ansiedade, do humor, de personalidade e
psicose em presidiários. Os números mostram que a dimensão desses problemas é
bem menor em países onde se tem estrutura no sistema prisional, e onde os
detentos recebem o mínimo respeito, garantindo a dignidade humana na situação
de preso. Em contradição com a realizada de países assim, o Brasil tem seu sistema
prisional brasileiro muitas vezes comparado com masmorras de anos perversos da
humanidade, e que não foram eficazes de forma alguma para o tratamento e
recuperação da saúde mental dos encarcerados (CASTILHOS, 2015).
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2.3 A audiência de custódia
Neste último tópico foi realizada a caracterização sobre o que vem de fato a
ser a audiência de custódia e sua finalidade, tendo como base os conceitos
trabalhados nos tópicos anteriores. Dessa forma, no contexto da prisão em
flagrante e da situação de superlotação e precariedade do sistema prisional
brasileiro, a audiência de custódia aparece como um mecanismo que permite
analisar os autos da prisão e atestar ou não a legalidade de sua realização. Desta
forma, é fundamental que se tenha conhecimento das características marcantes que
envolvem a prisão do indivíduo e seu encarceramento:
5

A detenção em flagrante não mantém, validamente, a
custódia cautelar do sujeito, em face do art. 93, IX, da
Constituição Federal, referendados nos arts. 283 e 310 do CPP.
Com isso, não estamos afirmando que alguém não pode ser
detido em flagrante delito. Sim, pode. Entretanto, a prisão
advinda da lavratura do auto de prisão em flagrante tem por
suporte
uma
circunstância
fática
constatada
e
consubstanciada pela autoridade administrativa; portanto,
necessita de um controle jurisdicional fundamentado. Assim,
mesmo quando o auto de prisão em flagrante é homologado,
a prisão ainda carece de motivação. Faz-se mister analisar os
motivos de fato e de direito (cabimento da prisão preventiva)
à sustentação validada da restrição da liberdade ou da
aplicação das medidas alternativas ao recolhimento ao
cárcere (art. 319 do CPP). Portanto, o magistrado, mesmo
homologando o auto de prisão em flagrante, para manter o
flagrado preso, validamente, deverá fundamentar a sua
decisão; em suma, enunciar os motivos de fato e de direito
pelos quais mantêm o sujeito preso ou aplica outras medidas
cautelares. A existência do crime e dos indícios suficientes de
autoria (fumus commissi delicti), bem como o perigo ou o
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risco de o indiciado, flagrando ou imputado permanecer solto
(periculum libertatis), exigem um suporte em motivos de fato,
em circunstâncias atuais e concretas, capazes de atender aos
requisitos autorizadores. Meras possibilidades afastam os
requisitos legais, na medida em que são os fatos concretos
que motivam as medidas cautelares. Assim, a restrição da
liberdade, seja pela prisão ou pela aplicação de outras
medidas cautelares, encontram adequação constitucional
quando tiverem por suporte circunstâncias fáticas
congruentes com a motivação jurídica, emergentes dos autos,
da situação procedimental ou processual e não de meras
suposições ou conjecturas [..] (GIACOMOLLI, 2013, p. 17).
A partir desses problemas de desigualdade e superlotação dos sistemas
carcerários, é que a audiência de custódia ganha força em sua discussão.
Vasconcellos (2016) destaca que, de acordo com a resolução de número 213 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), toda pessoa que é detida em flagrante, não
importando sua causa ou motivação para realizar o ato, deve ser, de forma
obrigatória, levada em até 24 horas, para ser posta perante uma autoridade judicial,
onde serão ouvidas as circunstâncias do ato e motivos para sua prisão.
Desta forma, a audiência de custódia se caracteriza como sendo o processo
de apresentação da pessoa detida, de forma rápida, para estar diante de autoridade
judiciária, um juiz. Desta forma, não é enviada somente uma notificação de prisão
em flagrante, enquanto o preso vai diretamente para o presídio, mas, este é
conduzido para ser ouvido pelo juiz. Essa regra é então, válida apenas para os casos
em que a prisão foi realizada antes mesmo de qualquer determinação por parte da
justiça. Assim, o detido é levado no prazo de 24 horas para ser ouvido perante juiz,
com presença do Ministério Público e da Defesa que pode ser realizada pela
defensoria pública ou por um advogado particular, para realizar a análise da prisão,
sua legalidade, e eventuais sofrimentos como tortura, que o preso pode ter sofrido,
bem como para garantir seus direitos decretados por lei (BERNIERI; SANTOS, 2015).
É grande a discussão que se tem em volta da audiência de custódia.
De modo geral, os principais objetivos apresentados por esta são, de acordo com
Paiva (2015): garantir o devido cumprimento do Tratado Internacional ratificado
pelo Brasil em defesa dos Direitos Humanos na Convenção Americana dos Direitos
Humanos; proteger o detido contra atos de tortura, uma vez que sua apresentação
diante do juiz impede que este, por vezes, sofra atos abusivos por parte de policiais
durante os interrogatórios; previne a realização de prisões de forma ilegal, bem
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como contribui para que não ocorra constrangimentos ao cidadão; e ainda auxilia
na redução das superlotações no sistema carcerário.
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Assim, a audiência de custódia tem se apresentado como uma maneira
encontrada para garantir a proteção da liberdade do indivíduo e de seus direitos
assegurados na constituição, bem como proteção da sua integridade física e
psíquica. Porém, mesmo em face da necessidade que existe para a audiência de
custódia, tem que se destacar que apenas a sua implantação normativa não é
suficiente. É necessário que este mecanismo apresente efetividade prática em sua
realização de forma a alcançar os objetivos propostos. É preciso que as figuras do
poder judiciário responsáveis por fazer cumprir essa normativa sigam de forma
respeitosa o mecanismo, não cedendo apenas a pressão pública que muitas vezes
não compreende o objetivo desse tipo de procedimento, e exigem apenas resposta
imediata da justiça por meio de prisão (SILVA, 2015; TEIXEIRA, 2015).
A partir da audiência de custódia, o juiz poderá então tomar as possíveis
medidas cabíveis de acordo com o caso apresentado, conforme está previsto no
artigo 310 do Código de Processo Penal:
Art. 310. Ao
5 receber o auto de prisão em flagrante, o juiz
deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou 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 III - conceder liberdade
provisória, com ou sem fiança (BRASIL, Lei 3.689/41).
Assim, a partir da realização da audiência, o Juiz poderá tomar determinar
sua decisão final, com uso de medidas cautelares ou pela prisão do indivíduo.
Quando optar pela aplicação de medidas cautelares, e em situações onde ocorra o
descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o magistrado e ou o
Ministério Público, poderá realizar a substituição da medida, determinar outra
medida em adição, ou em último caso, decretar a prisão preventiva. É reforçada
ainda a ideia de que a prisão preventiva será determinada apenas quando não for
mais possível a sua substituição por outra medida cautelar (IENNACO, 2012).
Pode ser apresentado, preferentemente, em itens (tópicos) e subitens
numerados (e descritos no sumário), ou não, conforme o estilo do texto. Procure
sempre adotar um estilo único, desenvolvendo o raciocínio de forma lógica, breve,
simples e impessoal, escrevendo de forma coerente e sequencial entre os
parágrafos. Um bom exemplo de como construir as ideias ou parágrafos dentro dos
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tópicos apresentados é o citado por Wilson José Gonçalves (2009, p. 131): a)
começar o tópico fazendo uma introdução, descrevendo sobre o que se trata; b)
continuar nos parágrafos seguintes descrevendo a essência ou o fundamento do
tema abordado, a sua problematização, os argumentos contrários e a favor,
trazendo alguns exemplos ilustrativos e analisando e discutindo o tema; c) para
concluir apontando uma solução, uma resposta sobre a parte do problema
abordado, ou o todo.
3 CONCLUSÃO
A partir das evidências levantadas, foi possível inferir que a audiência de
custódia foi um mecanismo criado como forma de combater a superlotação do
sistema carcerário brasileiro, assegurar o mínimo possível de dignidade à pessoa
humana detida e resguardar sua segurança, evitando equívocos em sua prisão. Esse
mecanismo atua ainda como forma de enfrentamento à desigualdade e preconceito
existente que por vezes influencia na tomada de decisão sobre a privação de
liberdade dos indivíduos autuados em flagrante, sem dar ao detido, oportunidade
de explicação.
Conclui-se dessa forma que a audiência de custódia é, em teoria, satisfatória
para a garantia de cumprimento legal do ordenamento jurídico. Contudo, deve-se
ressaltar a necessidade de que os atores que aplicam a lei sigam corretamente essa
liturgia, conduzam o processo de forma imparcial, livre de julgamentos subjetivos
sobre a pessoa humana, permitindo assim tomar decisões justas pautadas na lei e
não apenas na ideia do imaginário público que vê na prisão uma forma de tortura
ao indivíduo detido.
É por meio desse processo que se torna possível combater as injustiças
nascidas no preconceito e discriminação ainda tão presentes na atual conjuntura
social, onde o detido perde seu direito à voz e é condenado ao cárcere em
condições subumanas de sobrevivência e risco à própria vida. A audiência de
custódia, se implementada como escreve a lei, poderá de fato, ser eficaz para
reverter esse quadro de injustiças, redução da superlotação e melhoria do sistema
carcerário brasileiro, com aplicação das devidas medidas cautelares que se fizerem
cabíveis para evitar a prisão como única solução, respeitando os direitos humanos
pregados na constituição.
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RESUMO: A presente pesquisa tem o intuito de explanar o instituto da guarda
compartilhada compulsória, que tem como objetivos: analisar a vantagens e
desvantagens da guarda compulsória na vida da criança e do adolescente, além de
demonstrar o objetivo da guarda compartilhada, verificando a ineficácia da
obrigatoriedade da guarda compartilhada em detrimento da vontade da criança e
do adolescente e explicar sobre a guarda compartilhada compulsória quanto o
dano à afetividade causado pela divergência entre os genitores. A família é o núcleo
de desenvolvimento pleno da pessoa, onde o afeto e o amor são imprescindíveis
para a eficácia da formação integral do indivíduo, que contribui para a formação da
criança e do adolescente, porém, não devemos excluir do Estado sua
responsabilidade quanto sua instrução e desenvolvimento. O princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente tem prevalecido nas decisões do Superior
Tribunal de Justiça conforme já mencionado
no que se refere a definição da guarda,
5
fundamentando-se no princípio da convivência familiar. Assim, com base no
referido princípio, deve-se observar os benefícios e desvantagens para a aplicação
desta modalidade de guarda. A pesquisa é de natureza bibliográfica e documental,
fazendo extenso uso da doutrina e jurisprudência. Quanto aos objetivos da
pesquisa, é exploratória, o qual estabelece critérios, métodos e técnicas.
PALAVRAS-CHAVE: Guarda; Interesse; Família.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 GUARDA COMPARTILHADA: DELIMITAÇÕES
CONCEITUAIS E JURISPRUDÊNCIAS. 2 A PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DO DIREITO DA
GUARDA. 3 A GUARDA COMPARTILHADA COMPULSÓRIA: O DANO À AFETIVIDADE
CAUSADO PELA DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
BIBLIOGRÁFICAS.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem o intuito de explanar o instituto da guarda
compartilhada compulsória, que tem como problema de pesquisa: A guarda
compartilhada compulsória é compatível com o princípio do melhor interesse da
criança e adolescente?.
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A partir desse problema, os objetivos do trabalho é analisar a vantagens e
desvantagens da guarda compulsória na vida da criança e do adolescente, além de
demonstrar o objetivo da guarda compartilhada, verificando a ineficácia da
obrigatoriedade da guarda compartilhada em detrimento da vontade da criança e
do adolescente e explicar sobre a guarda compartilhada compulsória quanto o
dano à afetividade causado pela divergência entre os genitores.
Pelo fato de ser usualmente aplicada durante os processos de separação, é
necessário desenvolver uma análise sobre o tema proposto, assim como seu
conceito, critérios, tipos de guarda, proteção dos interesses da criança e do
adolescente e de que maneira a jurisprudência brasileira tem tratado o assunto.
Para alcançar os objetivos, partiremos no primeiro capítulo acerca das
delimitações conceituais acerca do tema e entendimento jurisprudencial. A guarda
é o meio necessário para a efetivação do poder familiar, em que a modalidade de
guarda compartilhada consiste na atuação mútua e igualitária pelos pais acerca dos
direitos e deveres referente aos filhos, mesmo após a cisão da relação conjugal ou
da união estável. Apresentando assim, a nova lei da guarda compartilhada, Lei
13.058/2014, que trouxe modificações significativas ao direito de família brasileiro.
No segundo capítulo será apresentado a respeito da proteção do melhor
interesse da criança e do adolescente como princípio norteador do direito de
guarda, a fim de que não ocorra a alienação parental e que priorize-se o
desenvolvimento familiar, intelectual e social da criança e do adolescente da melhor
forma para que os impactos negativos da separação dos pais sejam minimizados.
Assim, com o tempo, os pais vão se conscientizar do quanto é importante o seu
filho conviver com ambos, pensando realmente neles e não usando a criança como
meio para se vingar do seu ex-cônjuge.
No terceiro capítulo, a guarda compartilhada compulsória quanto o dano à
afetividade causado pela divergência entre os genitores será exposto, pois os
genitores tem a responsabilidade de dirigir a melhor criação possível para seus
filhos, cujo direito é irrenunciável. Assim, entende-se que a guarda compartilhada à
luz da lei 13.058/2014, sendo esta modalidade o melhor reflexo do poder familiar,
ratifica a necessidade de os filhos conviverem com ambos os genitores.
O assunto abordado, ajudará a compreender como tal instituto foi recebido
pela doutrina e pela jurisprudência, de maneira que a dissolução conjugal não pode
afetar a relação dos pais com os seus filhos, porque eles têm o direito de conviver
com ambos, assim como era antes de os pais romperem o vínculo.
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A principal base que ajuda no desenvolvimento do indivíduo, é a família,
responsável pela formação moral, social, ética e psicológica, deixando de ser um
instituto formal e centralizado no casamento, passando a se tornar um instrumento
democrático com base na afetividade, solidariedade e dignidade.
A família é o núcleo de desenvolvimento pleno da pessoa, onde o afeto e o
amor são imprescindíveis para a eficácia da formação integral do indivíduo,
tornando os vínculos afetivos como os elementos que formam a família em nossa
legislação atual, considerada a “célula social por excelência”. É a base da sociedade,
na qual são delimitadas as regras de convívio interno, que são aplicadas em seu
âmbito, e por isso tem especial proteção do Estado (SOUZA, 2011, p. 27).
Segundo Engels (2010, p. 60):
O termo “família” foi criado pelos romanos do latim famulus,
5
cujo significado
remete a escravo doméstico, sendo a família
“o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem”.
A expressão destinava-se a designar um agrupamento social
emergente nas tribos latinas, escravocratas e atuantes na
agricultura. Nestas, o chefe detinha o poder de vida e morte
sobre a mulher, os filhos e os escravos.
Assim, neste núcleo familiar destaca-se o poder familiar, que corresponde
aos direitos e deveres que os pais possuem sobre seus filhos, abrangendo seus
bens, enquanto não adquirem a maioridade, originando o que se chama de poderfunção ou direito-dever (FIGUEIREDO, 2019, p. 221).
Quando os pais se separam, deve-se regulamentar a guarda dos filhos, afim
de atribuir ao detentor da guarda o dever de cumprir suas obrigações.
Rosa (2017, p. 47), portanto, explica o termo da palavra guarda como:
O termo “guarda”, entre outras aplicações, se destina a
identificar o ato de vigiar e cuidar, tendo consigo alguém ou
alguma coisa, a exemplo das obrigações que assume o
depositário em um contrato de depósito, fato que lhe acarreta
também a obrigação de cuidar e manter a coisa para ser
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posteriormente devolvida ao depositante. Essa situação de
guarda da coisa fica bem evidente quando dela tratamos no
direito obrigacional. Entretanto, quando se trata de definir a
“guarda” de filhos no âmbito do direito de família, surgem
dificuldades significativas, já que aqui, por óbvio, a proteção
legal é direcionada a uma pessoa e não a uma coisa,
envolvendo, por isso mesmo, circunstância que invocam
sentimentos, emoções e paixões de todos os atores desse
processo, e não o simples ato de vigiar e cuidar.
Destaca-se que o conceito de guarda compartilhada no ordenamento
jurídico nacional surgiu com a Lei n. 11.698 em 2008, e foi aperfeiçoado com a Lei
13.058/2014, que apresentou como regra, em que ambos os pais poderão estar
presentes na vida de seus filhos, com os mesmos direitos e deveres, com o objetivo
de que os filhos não sintam tanto a modificação da estrutura familiar, tendo em
vista que o convívio dos pais em relação a sua prole e as responsabilidades
continuarão os mesmos (DIAS, 2016, p. 42).
A Lei n. 11.698/2008 incluiu no Código Civil em seu artigo 1584, § 2⁰, o
referido instituto, estabelecendo que "quando não houver acordo entre a mãe e o
pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda
compartilhada" (BRASIL, 2008).
Mesmo ocorrendo “a igualdade na decisão em relação ao filho ou
corresponsabilidade, em todas as situações existenciais e patrimoniais”, conforme
Lobo (2011, p. 200) cita, deve ser definido a residência de um dos pais em que a
criança viverá para que seja garantida uma referência de lar, dando à criança ou
adolescente uma maior segura emocional.
Porém, ressalta-se que, além da guarda compartilhada, existem outros tipos
de guarda como, a guarda unilateral e a alternada.
No que se refere a guarda unilateral, destaca-se a previsão do artigo 1583,
§1⁰, do Código civil de 2002, em que se compreende por guarda unilateral a
atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua.
Em relação a guarda alternada é relevante destacar que não está previsto em
lei, trata-se de uma construção doutrinária, que tem como principal conceito o
exercício exclusivo e alternado da guarda do menor, em que o menor terá dois lares,
duas rotinas diferentes e tempos alternados. Contudo não seja explicitada por não
ser o foco do trabalho.
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Quanto ao posicionamento jurisprudencial da guarda compartilhada, Grisard
Filho (2012, p. 171) cita que:
No nível jurisprudencial, que vem garantindo a manutenção
dos vínculos parentais, aplicando a cada caso concreto a
melhor solução, a guarda compartilhada desenvolve-se em
eco ao sufrágio universal do melhor interesse do menor,
como critério fundante da atribuição da guarda.
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Portanto, segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ), a guarda compartilhada garante o melhor interesse da criança. E neste
sentido, a Terceira Turma reafirmou a tese de que em ações que envolvem guarda
de filhos, em que é aplicado revelia a um dos genitores, não se implica em renúncia
tácita quanto a guarda compartilhada, tendo em vista a proteção dos direitos dos
filhos que é indisponível.
Este entendimento foi firmado após recurso com pedido de guarda unilateral
em favor da mãe, a partir de um processo de dissolução de união estável, que de
acordo com o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, que afirmou que não é a
revelia que justifica a guarda unilateral
materna, tendo em vista que nesses tipos de
5
casos não se aplica a presunção de veracidade dos fatos, conforme interpretação
os artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil de 2015.
O referido Ministro destacou ainda que, a partir da edição da Lei
13.058/2014, a guarda compartilhada se tornou regra e que a guarda unilateral só
se aplica em casos em que um dos pais declare que deseja possuir a guarda de
seu(s) filho(s).
A respeito da regra aplicada pela jurisprudência, a Ministra Nancy Andrighi,
na condição de Corregedora Nacional de Justiça, editou a Recomendação nº 25, em
22/08/2016, orientando aos juízes que atuam nas Varas de Família que, nas ações
de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou medida cautelar, ao
decidir sobre guarda dos filhos, quando não houver acordo entre os ascendentes,
deve considerar a guarda compartilhada.
Neste sentido, no julgamento do REsp 1.428.596/RS, da relatoria da Min.
Nancy Andrighi, ocorrido no ano de 2014, firmou o entendimento de que a guarda
compartilhada é a regra e a custódia física conjunta sua expressão, ao assim dispor
no acórdão:
"Civil e processual civil. Recurso especial. Direito civil e
Processual civil. Família. Guarda compartilhada. Consenso.
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Necessidade. Alternância de residência do menor.
Possibilidade. 1. A guarda compartilhada busca a plena
proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com
muito mais acuidade, a realidade da organização social atual
que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais
definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é
o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais
separados, mesmo que demandem deles reestruturações,
concessões e adequações diversas, para que seus filhos
possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico
de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio
usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do
antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças
existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a
aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na
hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da
guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria
prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um
dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do
Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A
imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o
período de convivência da criança sob guarda compartilhada,
quando não houver consenso, é medida extrema, porém
necessária à implementação dessa nova visão, para que não
se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada
deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta – sempre
que possível – como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial
provido."
A sobredita ministra ainda apresenta que, a guarda compartilhada pode ser
ainda afastada em casos de inaptidão para seu exercício, porém, neste caso, deverá
ser previamente solicitado e provado.
Em caso dos pais não possuírem entendimento em comum, o entendimento
jurisprudencial é de a guarda do menor não é definitiva e pode ser modificada a
qualquer momento, conforme apresenta o seguinte acórdão:
STJ - REsp 1.417.868 /Estado de Minas Gerais - 3.ª Turma - j.
10.05.2016 - v.u. - Rel. João Otavio de Noronha - DJe
10.06.2016 - Área do Direito: Família e Sucessões.
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A guarda compartilhada, como aqui e postula o pai, é instituto
que pressupõe ausência de litígio entre os interessados. Exige
maturidade, que é o alicerce que afasta mágoas e vem
permitir acordos, transações e pactos. Por isso é que não se
deve admitir, quando normalmente considerada, a guarda
compartilhada, se litigiosa, pode transformar-se em vivências
de extremo sofrimento para todos. Este caso é um eloquente
exemplo desta impossibilidade. As decisões maduras,
refletidas, pensadas, dirigidas para um fim único (o bem do
filho) são inalcançáveis no atual momento de convivência
entre pai e mãe, no qual prepondera a tendência para a
consideração do próprio interesse. A oportunidade poderá
surgir num momento posterior, não sendo visível no instante
atual.
Neste contexto, Marques (2009, p. 67) enfatiza que “certo é que o bem-estar
social, psicológico e emocional das crianças são os fatores e fundamentos que o
juiz terá que considerar e adotar na decisão de alteração de guarda [...]”.
2.A PROTEÇÃO AO MELHOR
5 INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DO DIREITO DA GUARDA
A criança e o adolescente são sujeitos de direitos específicos, por serem
indivíduos ainda em fase de desenvolvimento, por isso faz-se necessário que o
Estado estabeleça e defenda seus direitos, proporcionando melhores condições de
vida, garantindo seu desenvolvimento físico, moral, social e mental.
Por isso, trata-se de um princípio de direito, uma vez que de acordo com
Ávila (1999, p. 163) definiu princípios como:
“Normas imediatamente finalísticas, para cuja concretização
estabelecem
com
menor
determinação
qual
o
comportamento devido, e por isso dependem mais
intensamente da sua relação com outras normas e de atos
institucionalmente legitimados de interpretação para a
determinação da conduta devida”.
A base familiar contribui para a formação da criança e do adolescente,
porém, não devemos excluir do Estado sua responsabilidade quanto sua instrução
e desenvolvimento.
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Segundo o entendimento de Gama (2010, p. 80) a respeito do princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente, expõe que:
O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
representa importante mudança de eixo nas relações
paterno-materno-filiais, em que o filho deixa de ser
considerado objeto para ser alçado a sujeito de direito, ou
seja, a pessoa humana merecedora de tutela do ordenamento
jurídico, mas com absoluta prioridade comparativamente aos
demais integrantes da família de que ele participa. Cuida-se,
assim, de reparar um grave equívoco na história da civilização
humana em que o menor era relegado a plano inferior, ao não
titularizar ou exercer qualquer função na família e na
sociedade, ao menos para o direito.
A doutrina da proteção integral levar ao entendimento que tanto os pais,
quanto a sociedade e o Poder Público, devem auxiliar na formação das crianças e
dos adolescentes.
O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tem prevalecido
nas decisões do Superior Tribunal de Justiça conforme já mencionado no que se
refere a definição da guarda, fundamentando-se no princípio da convivência
familiar, tendo em vista que a aplicação da guarda unilateral a ocorrência de
abandono afetivo ocorre com mais facilidade, e isso pode causar transtornos
psíquicos nas crianças e adolescentes, bem como a guarda alternada, que causaria
grande confusão à cabeça da criança no que concerne ao seu cotidiano, já que esta
não teria um parâmetro de lar (SARATY, 2012, p. 1).
Sobre isso, Rolf Madaleno (2014, p. 346) afirma que “a divisão exata do
tempo cria ausência de identidade do filho no respeitante à sua habitação, e
também, no que respeita à frequente mudança do domicílio, fragilizando ou
perdendo, amizades, programações, estabilidade e referências”.
Trata-se de um princípio que deve ser observado por todos aqueles que
lidam diretamente com os direitos das crianças e adolescentes, por “ser um
princípio orientador tanto para o legislador como para o aplicador, determinando
a primazia das necessidades dos agentes como critério de interpretação da lei,
deslinde de conflitos, ou mesmo para a elaboração de futuras regras” (AMIN, 2014,
p. 69).
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Esse princípio são um dos três princípios basilares do Estatuto da Criança e
do Adolescente, que analisando historicamente, tem sua origem no instituto
protetivo do direito anglo-saxônico do parens patrie, pelo qual o Estado outorgava
para si a guarda dos indivíduos juridicamente limitados (menores e loucos)
(ULIANA, 2017).
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Posteriormente, no século XVIII, segundo os ensinamentos de Pereira (2010,
p. 25), houve a separação da proteção infantil da do louco, e, em 1836, o princípio
do melhor interesse foi oficializando pelo sistema jurídico inglês.
De acordo com o autor Waldyr Grisard Filho (2012, p. 65) que a guarda não
é essência do poder familiar, sendo apenas de sua natureza, podendo ambos
conviver pacificamente, ou seja, a primeira (guarda) não exclui o segundo (poder
familiar). Nesse contexto, o poder familiar já não age discricionariamente, mas passa
a ser condicionado ao melhor interesse do menor, pois independe do tipo de
guarda estipulada, os genitores envolvidos devem observar os melhores interesses
de seus filhos, com exceção daqueles que não podem garantir um desenvolvimento
sadio das crianças.
Assim, o objetivo da aplicação
e utilização na maioria das vezes pela guarda
5
compartilhada é de conservar a responsabilidade legal nas tomadas de decisões
importantes dos filhos, para que a separação dos pais tenha o mínimo de impacto
negativo na vida dos filhos.
Tendo em vista que “esse modelo de guarda valoriza precipuamente a
convivência do menor com seus pais, pois, apesar do distanciamento gerado pela
separação, reserva a cada um deles o direito de participar e acompanhar os
assuntos referentes à vida daquela criança” (GRISARD, 2012, p. 67).
3.A GUARDA COMPARTILHADA COMPULSÓRIA: O DANO À AFETIVIDADE
CAUSADO PELA DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES
A nova lei referente a guarda compartilhada, Lei n. 13.058/2014, influenciou
nas decisões dos juízes quanto a aplicação da guarda conjunta que se torne regra,
“salvo se um dos genitores declarar ao juiz que não deseja a guarda do filho” (ROSA,
2017, p. 42).
Porém, com base no melhor interesse da criança e do adolescente, deve-se
observar os benefícios e desvantagens para a aplicação desta modalidade de
guarda, tendo em vista que pode acarretar sua inviabilidade nos casos em que os
pais não conseguem administrar suas diferenças para manterem um bom diálogo.
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Comel (2008, p. 24) ressalta não ser a guarda conjunta instituto para
prestigiar intenções egoístas, sendo inadequada quando há “dissenso
intransponível entre os pais”. O compartilhamento da guarda pressupõe
necessariamente algum nível de relacionamento e de entendimento, devendo
haver, para a autora, ao menos a comunhão de valores e princípios a serem
seguidos pelos pais em relação aos filhos, para que os primeiros administrem
“juntos, com amor, responsabilidade e inteligência, a tarefa de criar e educar os
filhos comuns”.
Para que a guarda compartilhada seja eficiente em relação aos filhos, faz-se
necessário que os pais tenham uma boa relação, pois isso irá refletir diretamente
na vida de seus filhos.
Nesse entendimento, o consenso surge como pré-requisito para a
implementação da guarda compartilhada para que ocorra a sua consecução. A
litigiosidade entre os pais não pode interferir na vida dos filhos de forma negativa.
Grisard Filho (2016, p. 205) sustenta a tese que:
“Não é o litígio que impede a guarda compartilhada, mas o
empenho em litigar, que corrói gradativa e impiedosamente
a possibilidade de diálogo e que deve ser impedida, pois
diante dele 'nenhuma modalidade de guarda será adequada
ou conveniente”.
No entanto, existem doutrinadores, como por exemplo, De Filippis (2007, p.
103) que entende que as divergências quanto à educação do filho e o
relacionamento conflituoso entre os pais não são motivos suficientes para afastar a
guarda compartilhada, pois mesmo nessas hipóteses a guarda conjunta tem função
de responsabilização do casal parental. Dessa forma, a atribuição da guarda de
modo unilateral não pode ser embasada pela existência do conflito em si, mas
apenas pelo atendimento do interesse do menor.
É certo que a guarda compartilhada confere ao pai e à mãe o direito/dever
de participarem ativamente da vida dos filhos, conforme cita Grisard Filho (2016, p.
243), que “guarda compartilhada pressupõe uma ampla colaboração entre os pais,
sendo que as decisões relativas aos filhos são tomadas em conjunto”.
No entanto, Rolf Madaleno (2013, p. 442) cita que:
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É incisivo ao afirmar que a guarda conjunta não é viável,
quando há litígio entre os casais: Se a guarda compartilhada
pressupõe o consenso e o diálogo, não podem exercê-la
casais separados e sem nenhuma relação de comunicação e
de entendimento, em famílias disfuncionais; antes precisam
atender à solução de suas diferenças pessoais e das mágoas
porventura remanescentes, desfazendo ressentimento a
tempo de permitir adotarem um modelo de guarda conjunta
pelo consciente consenso de estarem adotando o melhor
para seus filhos.
Diante disso, o julgador deve ter uma maior sensibilidade nesses casos para
que não assegure o melhor interesse da criança e do adolescente, pois o legislador
ao prever essa modalidade buscou resolver um problema de cunho social e cultural,
devendo, portanto, ter observado ou previsto a análise do direito do melhor
interesse.
Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela não
aplicabilidade desse modelo de guarda, quando restou provado que os pais eram
incapazes de dar prioridade à prevalência
do interesse do filho em detrimento de
5
seus problemas de relacionamento, conforme s seguinte decisão:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
GUARDA COMPARTILHADA. DISSENSO ENTRE OS PAIS.
POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada deve ser buscada
no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo
que demande deles reestruturações, concessões e
adequações diversas para que os filhos possam usufruir,
durante a formação, do ideal psicológico de duplo referencial
(precedente). 2. Em atenção ao melhor interesse do menor,
mesmo na ausência de consenso dos pais, a guarda
compartilhada deve ser aplicada, cabendo ao Judiciário a
imposição das atribuições de cada um. Contudo, essa regra
cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem o
mero dissenso, podendo resvalar, em razão da imaturidade de
ambos e da atenção aos próprios interesses antes dos do
menor, em prejuízo de sua formação e saudável
desenvolvimento (art. 1.586 do CC/2002). 3. Tratando o direito
de família de aspectos que envolvem sentimentos profundos
e muitas vezes desarmoniosos, deve-se cuidar da aplicação
das teses ao caso concreto, pois não pode haver solução
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estanque já que as questões demandam flexibilidade e
adequação à hipótese concreta apresentada para solução
judicial. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp
1417868/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 10/06/2016).
A guarda compartilhada foi criada com o intuito de proporcionar um
ambiente mais seguro para a criança e o adolescente, que não sinta a separação
dos pais em seu relacionamento de filho e pais. Entretanto, se o julgador perceber
que o ambiente não é o que a lei objetivou, deve ter a sensibilidade para que se
aplique outras alternativas para estabelecer a guarda.
CONCLUSÃO
Na pesquisa explanada a problemática analisada disse respeito a guarda
compartilhada compulsória e sua (in) compatibilidade com o princípio do melhor
interesse da criança e adolescente.
Primeiramente foi abordado acerca das delimitações conceituais acerca do
tema e entendimento jurisprudencial, em que observou-se que a família é o núcleo
de desenvolvimento pleno da pessoa, onde o afeto e o amor são imprescindíveis
para a eficácia da formação integral do indivíduo, destacando neste núcleo o poder
familiar, e quanto ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça
(STJ), a guarda compartilhada garante o melhor interesse da criança, destacandose ainda que, a partir da edição da Lei 13.058/2014, a guarda compartilhada se
tornou regra e que a guarda unilateral passou a ser aplicada em casos em que um
dos pais declare que deseja possuir a guarda de seu(s) filho(s).
Em um segundo momento, explanou-se sobre a proteção do melhor
interesse da criança e do adolescente como princípio norteador do direito de
guarda, a fim de que não ocorra a alienação parental e que priorize-se o
desenvolvimento familiar, intelectual e social da criança e do adolescente, pois
trata-se de sujeitos de direitos específicos. Com isso, o princípio do melhor interesse
da criança e do adolescente tem prevalecido nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça, fundamentando-se no princípio da convivência familiar, tendo em vista que
a aplicação da guarda unilateral a ocorrência de abandono afetivo ocorre com mais
facilidade, e isso pode causar transtornos psíquicos nas crianças e adolescentes.
Posteriormente, destacou-se acerca da guarda compartilhada compulsória
quanto o dano à afetividade causado pela divergência entre os genitores, cuja nova
lei referente a guarda compartilhada, Lei n. 13.058/2014, influenciou nas decisões
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dos juízes quanto a aplicação da guarda conjunta que se torne regra. Porém, com
base no melhor interesse da criança e do adolescente, deve-se observar os
benefícios e desvantagens para a aplicação desta modalidade de guarda, tendo em
vista que pode acarretar sua inviabilidade nos casos em que os pais não conseguem
administrar suas diferenças para manterem um bom diálogo.
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Diante do estudo realizado, conclui-se que, o julgador deve ter uma maior
sensibilidade nos casos de guarda para assegurar o melhor interesse da criança e
do adolescente, pois a relação que os pais tem podem influenciar diretamente na
vida dos filhos, causando-lhe danos psicológicos difíceis de serem revestidos.
Observa-se, portanto, que o objetivo direto do instituto da guarda
compartilhada é de proporcionar um ambiente mais seguro para a criança e o
adolescente, que não sinta a separação dos pais em seu relacionamento de filho e
pais, compatível, dessa maneira com o princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente, basilar da convivência familiar e mentor tanto para o legislador
quanto ao aplicador da lei.
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Resumo: Este trabalho versa sobre estudo do sistema carcerário feminino, naquilo
que se refere ao respeito às condições das mulheres presas, observando o princípio
da dignidade da pessoa humana, a sexualidade feminina, a visita íntima, a higiene
e a saúde da mulher encarcerada. Para mensurar os dados encontrados, organizouse primeiramente a revisão bibliográfica de livros, sites e artigos; posteriormente,
realizou-se a comparação dos dados colhidos nas pesquisas que foram usadas para
a elaboração deste trabalho, assim como a Lei de Execução Penal e a Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, com metodologia de pesquisa descritiva
e quantitativa.
Palavras-chave: Prisão Feminina; Dignidade Sexual; Dignidade da Pessoa Humana.
Abstract: This paper deals with the study of the female prison system, with respect
to respect for the conditions of women in prison observing the principle of human
dignity, female sexuality, intimate visit, hygiene and health of incarcerated women.
To measure the data found, the bibliographic review of books, websites and articles
was first organized; Subsequently, the data collected in the researches that were
used for the preparation of this work were compared, as well as the Criminal
Execution Law and the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988,
observing a descriptive and quantitative research methodology.
Key-words: Women's Prison; Sexual Dignity; Dignity of the Human Person.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste em uma análise sobre as condições das
mulheres que estão no sistema penal brasileiro, tanto em um contexto nacional
quanto regional (Tocantins/Brasil), com o intuito de trazer um olhar crítico sobre
essa realidade.
Sabe-se que o sistema carcerário brasileiro está longe de ser um dos
modelos de referência pelo mundo, especialmente quanto à população carcerária
feminina, que é de saber comum que necessita de uma atenção redobrada no que
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se refere a aspectos importantes da vida, ainda mais nas condições em que se
encontram. Construiu-se, então, uma linha de raciocínio voltada às condições de
vida dessas mulheres que se encontram reclusas no sistema penal nas mais diversas
penitenciárias brasileiras, trazendo os dados de âmbito nacional e alguns exemplos
em âmbito regional.
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Sobre o assunto, a questão que se impõe é: todos têm direitos perante a
Constituição Federal em vigor, no entanto, quando uma pessoa vai para a cadeia,
os direitos que deveriam continuar a existir são subjugados e desprezados. Um
desses direitos é o direito à visita íntima das mulheres presas, pois os dados
mostram que esse direito é restringido na maior parte das situações, e a situação
piora quando se compara os dados de recebimento das visitas dessa natureza
relacionadas às penitenciárias masculinas, que parece que já têm o direito
“consolidado” ao longo dos anos enquanto que o das mulheres é esquecido. Outros
fatores que retiram a dignidade das mulheres presas é a falta de condições de
higiene e saúde nos presídios, assim como a falta de itens básicos de cuidado, pois
é sabido que o gênero feminino possui muitas peculiaridades físicas por conta do
sexo.
Diante do exposto, evidenciam-se
os problemas que circundam essas
5
mulheres: falta de condições de cuidado, falta de visita íntima de seus
companheiros, precárias condições de saúde e de higiene. Essa situação se volta
contra aquilo que é resguardado pelo princípio da dignidade da pessoa humana,
uma vez que mesmo aqueles que erraram e hoje cumprem pena devem ter o
mínimo de condições para sua existência.
Acredita-se que com melhores estruturas no sistema penitenciário feminino
a ressocialização (que é um dos objetivos da pena) torna-se mais real. No entanto
isso fica muito mais distante do que parece, ainda mais quando essas mulheres
perdem seus direitos básicos como pessoa, fazendo com que aquelas que antes
violaram direitos agora têm seus direitos violados pelo Estado, e possivelmente de
maneira muito mais grave. Resulta que essas mulheres se percam em suas próprias
individualidades, com crise interna, gerando prejuízos como depressão e
melancolia, o que agrava os problemas de saúde e de convívio, que, por
conseguinte, tornam a vida muito mais desprezível do que parece.
Com o fim de se analisar o problema em questão, este trabalho tem como
objetivo geral apontar as condições das mulheres que se encontram sob custódia
do Estado nos estabelecimentos penais. Para tanto, foram eleitos os objetivos
específicos de verificar as condições de saúde e higiene da mulher presa em âmbito
nacional e regional; identificar o percentual de visitas íntimas dessas mulheres
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comparando-o com o dos presos homens; estudar o princípio da dignidade da
pessoa humana e a dignidade sexual.
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Neste estudo, buscou-se a pesquisa descritiva e quantitativa, que viabilizou
a coleta de dados e a obtenção de informações para a análise e discussão do tema.
Foram extraídas informações sobre os percentuais de visita íntima das mulheres
presas e as informações relevantes quanto aos demais assuntos abordados.
1.PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade da pessoa humana foi, de certa forma, ignorado ou
desconhecido pelo homem, e o seu reconhecimento surgiu basicamente nos
últimos dois séculos. Tal princípio tem, mesmo depois de muitos anos de sua
concepção, uma grande dificuldade naquilo que se refere ao seu conceito jurídico.
O art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
preleciona que a República do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em um Estado Democrático de
Direito, tendo como um de seus fundamentos o “princípio da dignidade da pessoa
humana”, estabelecido no inciso III do referido artigo. Ou seja, o princípio em
estudo se faz como um alicerce do Estado do Brasil, desse modo, tudo que é
construído sob sua soberania deve observar os direitos adquiridos e fundamentais
a qualquer pessoa humana. Sendo assim, o Direito é o protetor e o reconhecedor
de tal princípio, cujo resultado vem de uma longa evolução dos sentidos morais do
homem, tornando a dignidade um dos pilares mais importantes do Brasil.
Para contextualizar tamanha importância, passemos às palavras de Uadi
Lammêgo Bulor (2018, p. 513):
Este vetor agrega em torno de si a unanimidade dos direitos
e garantias fundamentais do homem, expressos na
Constituição de 1988. Quando o Texto Maior proclama a
dignidade da pessoa humana, está consagrando um
imperativo de justiça social, um valor constitucional supremo.
Por isso, o primado consubstancia o espaço de integridade
moral do ser humano, independentemente de credo, raça,
cor, origem ou status social. O conteúdo do vetor é amplo e
pujante, envolvendo valores espirituais (liberdade de ser,
pensar e cria etc.) e materiais (renda mínima, saúde,
alimentação, lazer, moradia, educação etc.). Seu acatamento
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representa a vitória contra a intolerância, o preconceito, a
exclusão social, a ignorância e a opressão.
Pode-se, assim, compreender a relevância do princípio retro transcrito. E ao
saber disso, torna-se imperioso que tudo aquilo que seja feito pelo Poder Público
vise a, e seja embasado, pela dignidade humana acima de tudo.
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O princípio em tela é reconhecido e exercido por diversos países, e faz com
que as constituições e demais leis, assim como as demais determinações
normativas, levem em consideração a pessoa humana e seus direitos. Com base
nisso, não se pode afastar o fundamento basilar no que se refere às pessoas que
cometeram delitos, ou seja, mesmo que uma pessoa cometa um crime, não se
podem afastar seus direitos como pessoa humana, seguindo o que diz o princípio
em estudo.
Nas palavras de Alexandre de Moraes (2009, p. 22):
A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos
e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades
humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das
5
concepções transpessoais de Estado e Nação, em detrimento
da liberdade individual. 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 exercício
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a

necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos.

O que conhecemos como “direito penal do inimigo” é amplamente refutado
pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, deixando que não se
aplique qualquer causa distintiva entre criminosos e não criminosos.
2.ASPECTOS RELACIONADOS À SEXUALIDADE, VISITA ÍNTIMA, HIGIENE E
SAÚDE DA MULHER ENCARCERADA
A mulher possui necessidades emocionais e essenciais que precisam ser
supridas.
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Por uma questão fisiológica, a mulher tem condições de possuir um
sentimento íntimo bem desenvolvido, o que favorece maior capacidade de vivenciar
seu próprio corpo. Por exemplo, as mudanças hormonais e psicológicas decorrentes
do ciclo menstrual fazem com que a mulher estabeleça relações íntimas com seu
corpo.
Os aspectos subjetivos ligados a condições psíquicas, culturais e sociais estão
intimamente ligados à sexualidade feminina. E o direito à visita íntima, há mais de
vinte anos, é garantido de forma plena aos presos homens, enquanto para as
mulheres o mesmo direito não é garantido na maioria dos estabelecimentos
prisionais femininos.
É importante salientar que a questão da visita íntima, totalmente vedada em
algumas unidades prisionais, quando existe, está condicionada geralmente a
requisitos como: comprovação de vínculo de parentesco, uso obrigatório de
contraceptivos; ou são concedidas em condições inadequadas sem a privacidade
devida. Em uma comparação histórica com as condições de encarceramento
masculino, pode-se depreender que há grande diferença, disparidade e
discriminação na efetiva concessão do direito à visita íntima às presas.
O sistema penitenciário feminino do Brasil possui muitos problemas em
relação aos serviços específicos de saúde para a mulher presa. Existe um amplo
déficit de acesso à saúde e à assistência médica que se adapte à realidade dessas
mulheres. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 apresenta o conceito
constitucional de saúde:
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.
Com isso, a Lei de Execução Penal menciona:
Art. 14 - a atenção à saúde do preso e do internado, de caráter
preventivo e curativo, deve compreender atendimento
médico, farmacêutico e odontológico; e quando o
estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover tal
assistência, esta será prestada em outro local, mediante
autorização da direção da instituição.
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O direito à saúde das presidiárias é garantido por lei, sendo assim direito
fundamental, que visa a oferecer uma condição e vida digna para elas. Da mesma
forma que as penitenciárias masculinas apresentam descaso em relação à saúde, os
estabelecimentos femininos não são muito diferentes. Dentre as características
próprias do sistema feminino estão inclusas as doenças físicas e emocionais, que
tomam uma proporção e intensidade maiores dentro do cárcere feminino e se
agravam pela ausência de atividades e realização de tratamento adequado,
informações sobre prevenção de doenças e um suporte com acompanhamento
médico.
As condições das edificações das unidades penais afetam de modo direto a
saúde física e mental das mulheres que se encontram presas. Mais uma vez as más
condições de habitabilidade e a insalubridade são fatores que fomentam doenças
infectocontagiosas, como tuberculose, micose, pediculose e sarna, por exemplo. O
ambiente degradante contribui com o cenário de baixa estima, alimentando
doenças de âmbito emocional, como a depressão, angústia e pânico.
A falta de escolta policial influencia de modo relevante no atendimento das
mulheres presas nos postos de saúde ou hospitais, o que se configura como um
dos principais obstáculos para tal
5 deslocamento. Surge, então, um atrito entre as
escoltas para atendimentos relacionados a demandas judiciais e aquelas para
tratamento da saúde, e esta última sai sucumbente, não sendo possível a realização
de tratamentos médicos necessários.
Outro fator é a ausência de remédios específicos nas unidades prisionais,
enquadrando-se também nos problemas internos. Essa inexistência de
medicamentos determina que os médicos ministrem analgésico para aliviar a dor
ou, como acontece com frequência, para resolver qualquer problema de saúde.
E, no que se refere à higiene das mulheres presas, de modo geral, é, no
mínimo, degradante. Há contextos em que as mulheres guardam pão velho com a
finalidade de usar o miolo destes como absorvente. Fica evidente que a saúde e a
higiene daquelas que se encontram em estabelecimentos penais estão longe do
mínimo adequado para uma vida digna.
Em outras situações, os itens de higiene pessoal são de pura
responsabilidade das próprias detentas, fazendo com que elas fiquem dependentes
daquilo que seus familiares fornecem durantes as visitas. O problema é que ocorrem
abandonos, o que torna difícil tal recebimento.
a. Dignidade sexual
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A dignidade sexual está ligada diretamente à sexualidade humana, sendo
assim é um conjunto de fatores, ocorrências e aparências que se espelham
conforme a vida sexual de cada indivíduo. Está amplamente relacionada ao respeito
e à intimidade, e também à vida particular, o que permite que seja deduzido como
aquilo que o ser humano pode fazer para se realizar sexualmente, ou seja, que possa
fazer aquilo que satisfaça sua lascívia e sensualidade, desde que seja legalmente
autorizado, sem que haja, desse modo, a interferência do Estado ou da sociedade.
A vida privada tem vários pontos a serem levados em consideração, sendo
atividades particulares ou com terceiros, que devem ser traduzidos à base do
respeito e da liberdade. De modo que a satisfação sexual deve ser atingida sem que
afronte as normas legais ou ao interesse social comum e relevante, não sendo
tolerável a relação sexual que viole a intimidade e o respeito à vida privada alheia,
além do emprego de violência ou grave ameaça.
Damásio E. Jesus (2002, p. 93) leciona:
A lei penal protege a faculdade de livre escolha ou livre
consentimento das relações sexuais. É o direito de dispor do
próprio corpo, de selecionar os parceiros e de praticar
livremente os atos do sexo. Conforme se verifica da leitura dos
dispositivos penais a liberdade carnal pode ser violada
mediante o emprego de violência (física ou moral) ou de
fraude.
Em
qualquer
das
hipóteses
haverá
o
comprometimento da vontade do sujeito passivo, que estará
praticando atos sexuais (normais ou anormais) sem a eles
emprestar o seu consentimento. Para a caracterização dos
delitos é indispensável a violência ou a fraude, sem o que o
fato será penalmente indiferente ou não se constituirá em
crime contra os costumes.
O respeito à dignidade sexual traz o sentido de que as realizações da
sensualidade da pessoa adulta estão sendo toleradas, sem qualquer obstáculo ou
impedimento, desde que ocorra com base naquilo que é legalmente autorizado.
Sob essa ótica, torna-se crime contra a dignidade sexual quando há coação,
violência, seja moral ou física, toda ação que leva uma pessoa a relacionar-se com
outra sem o seu consentimento ou vontade.
Sendo assim, pode-se afirmar que a dignidade sexual está intimamente
ligada à autoestima do ser humano, está contida no seu aspecto mais íntimo, na
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sua vida particular, não cabendo qualquer ingerência estatal nesse sentido, a não
ser para evitar e proibir que as liberdades sexuais sejam violadas.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Infelizmente, ainda é um grande problema, voltado para as mulheres
encarceradas no sistema penal brasileiro, no que tange ao respeito à sua dignidade
sexual, uma vez que, ainda hoje, a visita íntima para tais mulheres é vista como uma
regalia, e não como um Direito. Deve, assim, ser mais amplamente discutido tal
assunto, principalmente com base na Constituição Federal e na Lei de Execução
Penal.
b. Visita íntima
No prisma da Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, é prelecionado o que
são direitos do preso, e em seu inciso X diz que o encarcerado poderá receber visitas
do cônjuge, companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Mas
acontece que, ao tratar da visita, o legislador não deixou clara a distinção entre a
visita íntima e a visita simples.
É sabido que a pessoa pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, e sob
esse aspecto não há nada que fale em proibição da visita íntima pelo preso,
5
devendo ser feita uma interpretação extensiva no que tange ao direito do preso, e
da presa, sobre a visita íntima. Mas a realidade é que, mesmo diante da omissão do
legislador, acontece nos estabelecimentos prisionais, especialmente nas
penitenciarias femininas, que a visita íntima é dita como uma regalia, e não como
um direito.
Os funcionários e diretores prisionais explicam que a desigualdade entre
homens e mulheres, no que tange à visita íntima, tem como escopo o fato de que
as mulheres engravidam e que têm necessidades sexuais diferentes os homens,
desse modo, não necessitariam de relações sexuais. Essa afirmação apenas
demonstra e afirma o discurso retrógado de tantos séculos, de que as mulheres não
têm desejos sexuais. Outros fatores apontados é que algumas mulheres preferem
não receber visitas e que muitas delas não têm companheiros para lhes visitar.
Nesse sentido, preleciona Bitencourt (2004, p. 202):
A imposição da abstinência sexual contraria a finalidade
ressocializadora da pena privativa de liberdade, já que é
impossível pretender a readaptação social da pessoa e, ao
mesmo tempo, reprimir uma de suas expressões mais
valiosas. Por outro lado, viola-se um princípio fundamental do
direito penal: a personalidade da pena, visto que, quando se
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priva o recluso de suas relações sexuais normais, castiga-se
também o cônjuge inocente.
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Também deve-se levar em consideração as palavras de Márcia de Lima (2006,
p. 79) ao dizer que a mulher
[...] se sente humilhada por manifestar o desejo de ter ‘desejo’,
quando vai para a visita íntima. Neste caso, o delito é o desejo.
E, sendo assim, ela é julgada e condenada. Nesse tribunal, as
participantes são as próprias mulheres, sejam as que se
encontram nas mesmas condições, isto é, presas, sejam as
‘outras’, isto é, mulheres trabalhadoras da instituição.
Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a porcentagem
de mulheres que recebem a visita íntima é baixíssima, apenas 9,68% das
encarceradas. E uma quantidade significativa afirma que não recebe visitas por ser
muito difícil de conseguir autorização dos estabelecimentos penais.
No Presídio Feminino Santa Luzia, no município de Alagoas, estado do
Maceió (única penitenciária feminina daquele estado), do total de 228 mulheres
presas, somente 6 recebiam visita íntima – dados colhidos em janeiro do ano de
2017. Ou seja, apenas 2,63% do total de mulheres encarceradas recebiam visita
íntima, número bem abaixo da média nacional.
No sistema penitenciário do estado do Tocantins, apenas 55% das mulheres
encarceradas recebem visitas, e somente 4% dessas visitas são feitas por
companheiros. Número muito menor do que o total de visitas que são recebidas,
principalmente quando o percentual é comparado com o de visitas por familiares,
o qual atinge 96%.
Desse modo, torna-se urgente a regulamentação da visita íntima da mulher,
como uma forma imprescindível de se respeitar os direitos inerentes à dignidade
da pessoa humana, voltados especialmente para a dignidade sexual dessas pessoas.
c. Higiene e saúde
O direito à saúde é objeto de notada importância dada pelo legislador
durante o texto constitucional, o qual é positivado como um dos primeiros direitos
sociais de natureza fundamental, como se observa já no artigo 6º, quando afirma
que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
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desamparados, na forma desta Constituição”. Pelo artigo 5º, em seu parágrafo 1º,
como direito fundamental social, a saúde constitui um direito de aplicação imediata.
Em caso de necessidade, o cidadão precisa ser atendido imediatamente.
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A Lei de Execução Penal é uma norma direcionada a estabelecer e efetivar os
direitos e deveres dos indivíduos em situação de prisão, tanto no que diz respeito
à classificação dos condenados, da assistência a eles dirigida, do trabalho, da
disciplina, da aplicação de sanções, como também versa sobre os órgãos e
estabelecimentos de execução penal e da execução penal em espécie.
No entanto, em muitos estabelecimentos penais, ainda não há todos os
recursos de saúde necessários para a atenção total das detentas. A mulher, nos seus
variados ciclos vitais, necessita de atenção de saúde específica. Exemplos relevantes
são o câncer de mama e o câncer de colo de útero são os tipos mais prevalentes
em mulheres. Para o diagnóstico e acompanhamento adequado dessas doenças,
uma série de equipamentos é necessária: maca adequada, lâminas, fixadores para
o material coletado, materiais informativos, mamógrafo, entre outros. Para a
abordagem das doenças sexualmente transmissíveis (DST), outro rol de materiais é
necessário.
5

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), as instalações
prisionais femininas devem ter materiais para higiene feminina, incluindo toalhas
sanitárias e suprimento regular de água para cuidado pessoal, principalmente
aquelas que estejam em período de menstruação, ou as que estejam grávidas ou
amamentando. Ainda de acordo com a ONU, deverão ser tomadas precauções em
casos de presos que possuam alguma doença infectocontagiosa e também que
deve haver avaliação de saúde das mulheres prisioneiras, abrangendo os cuidados
necessários para determinar a presença de Doença Sexualmente Transmissível (DST)
ou outras doenças de transmissibilidade sanguínea, oferecendo teste de HIV e
cuidados em saúde mental.
Diante do que foi até aqui exposto, conclui-se que o Estado Democrático de
Direito deve proteger os direitos de todos, fazendo abranger aqueles que se
encontram cumprindo pena. O Estado deve garantir os direitos das mulheres
encarceradas, tanto os direitos em relação à sua sexualidade, saúde, educação,
quanto à ressocialização.
É de conhecimento comum que as cadeias brasileiras são lugares
decadentes, onde falta investimento, o que torna tais estabelecimentos insalubres
e indignos para qualquer ser humano, já havendo o Supremo Tribunal Federal
decretado uma série de aspectos inconstitucionais. Talvez, isso acontece pela falta
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de interesse que a sociedade tem em relação ao assunto, ou também pela falta de
competência ou incapacidade reiterada das autoridades no cumprimento de suas
obrigações.
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Dessa maneira, é notória a situação de fracasso das políticas legislativas,
orçamentárias e administrativas, causando um defeito generalizado nas políticas
públicas, e nada é feito pelos Poderes do Estado, especialmente o Executivo e
Legislativo, que têm o poder de resolver esses problemas.
4.INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MULHERES PRESAS E
A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
É de saber comum, principalmente entre os operadores do Direito, que o
Direito Penal deve ser entendido como sendo o último recurso que tem o Estado
para lidar com os problemas sociais. Pode-se extrair esse entendimento observando
a dificuldade do Estado de fazer cumprir os direitos dos presos dentro do sistema
prisional, embora isso não queira dizer que as pessoas nunca serão punidas, mas,
primeiro, deve-se buscar outros meios de atingir tal punição.
A utilização da pena de prisão deveria ter uma concepção, em relação às
mulheres, de fazer com que chegassem à efetiva ressocialização, conforme se extrai
do que diz Espinoza (2013).
Deve-se, primeiramente, entender que o sistema penitenciário brasileiro é
um dos maiores de todo o mundo, isto é, é considerável o número de pessoas que
encontram-se encarceradas nos sistemas aberto, fechado, e semiaberto, sendo
masculinas e femininas, incluindo também os estabelecimentos penais que abrigam
aqueles que ainda não foram condenados (DAMÁSIO, 2010, p. 34). Desse modo,
por ser um sistema penitenciário “robusto”, e que tem crescido consideravelmente
nos últimos anos, o tratamento que é aplicado às mulheres é, na maioria das vezes,
comparado ao mesmo que é dado aos homens, ou seja, sem acesso à saúde e
higiene, que devem ser observados conforme as peculiaridades de cada gênero.
Na falta de observância de tais peculiaridades, é fácil notar que o tratamento
dado às mulheres encarceradas é muito pior quando comparado ao que é
dispensado aos homens, pois, como já dito, as mulheres têm condições específicas.
Assim sendo, as negligências que o sistema penitenciário apresenta ferem,
diretamente, a dignidade das detentas, e vai piorando conforme a população
carcerária cresce, e ainda se agrava com o sucateamento dos espaços prisionais.
Sendo assim, aquelas que outrora violaram direitos, agora têm seus direitos
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violados pelo sistema carcerário, sendo esquecidas e renegadas pela sociedade,
ainda mais quando se tem o sentimento, ou mesmo a concepção, de que a prisão
merece ser deixada de lado, já que é um lugar para criminosos.
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A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, sendo
manifestado de forma singular e responsável, que traz consigo a pretensão ao
respeito pelos outros, constituindo, assim, um mínimo que todo diploma jurídico
deve proteger. Assim, as limitações ao exercício dos direitos fundamentais devem
ser excepcionais e não podem menosprezar a estima que as pessoas merecem
enquanto seres humanos.
Nesse sentido, Sarlet (2011, p. 73) propõe o seguinte conceito:
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante5 e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida
em comunhão com os demais seres humanos, mediante o
devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.
A Lei de Execução Penal, no caput do seu art. 3º, prevê que “ao condenado
e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou
pela lei”. Com base nisso, extrai-se que a proteção à dignidade da pessoa humana
deve abranger encarcerados e as encarceradas. No entanto, na prática, a situação é
bem diferente.
Com a falta dessa proteção, qualquer sujeito, seja homem ou mulher, perde
sua própria essência, sua própria identidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi estudado na presente pesquisa, pode-se apontar que
fatores como a dignidade da pessoa humana, a dignidade sexual e o direito de visita
das mulheres presas são vetores da própria existência humana, que, neste caso, são
basicamente deixados de lado, seja pela incompetência das autoridades, seja pela
indiferença da população em geral, ou pelo simples esquecimento, levando em
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consideração que tais pessoas merecem viver sem o mínimo de dignidade em sua
existência.
Sabemos que a dignidade sexual está ligada diretamente à sexualidade
humana, está amplamente relacionada àquilo que chamamos de intimidade
particular, e que tal dignidade apenas reflete o que o ser humano realmente é, como
forma de necessidade e como vetor importante em sua vida. Desse modo, não é
justo que o Estado haja de forma que obstrua tal aspecto humano, ainda mais
quando há uma notável discriminação quando há comparação entre os direitos dos
homens e os das mulheres voltados a esse assunto.
Há de se considerar também que a mulher tem peculiaridades naquilo que
se relaciona aos cuidados com a higiene e saúde pessoal, mas isso, por muitas vezes,
não é observado pelas autoridades, e muito menos pela sociedade em geral que,
por sua vez, está distante de saber o que acontece no sistema penitenciário e, na
maioria das vezes, nem sequer se preocupa com isso.
O que deveria acontecer é que o Estado e a sociedade teriam que levar mais
em consideração as condições dos presos, em especial o das mulheres, não porque
elas são mais importantes que os homens, mas por conta de suas condições
especiais sobre sexualidade, gênero e saúde. Esses fatores são relevantes quando o
assunto é ressocialização das detentas, pois isso está diretamente ligado à sua
própria existência, tornando possível que tais mulheres se encontrem em sua
própria individualidade e que, com isso, acabem por perceber que realmente são
importantes que suas vidas têm valor para a sociedade, fazendo nascer nelas
mesmas o sentimento de que podem superar seus erros e construir-se como nova
pessoa.
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade discorrer sobre os principais
princípios penais, com ênfase ao Princípio da Insignificância e sua aplicabilidade
pelos Tribunais Superiores do Brasil. O estudo alberga os princípios constitucionais
penais, explícitos e implícitos, o conceito e as características do Princípio da
Insignificância na aplicação de delitos que não são considerados lesivos socialmente
e as hipóteses e casos em que este princípio é inserido em detrimento das penas
previstas no regramento penal. Por meio da análise de decisões do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, pretende-se verificar o alcance, as
limitações e as interpretações atuais do Princípio da Insignificância, também
denominado de Princípio da Bagatela. O estudo está respaldado em compilação
bibliográfica, legislação, jurisprudência, súmulas, periódicos, artigos científicos e
doutrinas atinentes à matéria em comento. O método de pesquisa adotado é o
dedutivo, inspirado em situações e entendimentos atuais de renomados juristas
brasileiros. A finalidade deste trabalho
é demonstrar os efeitos da aplicação do
5
princípio da insignificância na sociedade em geral, os seus impactos e situações de
incidência, e, ainda refletir ser há uma contraposição do princípio da bagatela com
o dever constitucional do Estado, de garantir e promover a efetiva prestação
jurisdicional aos seus cidadãos.
PALAVRA CHAVE: Princípio da Insignificância; Delito; Direito Penal.
ABSTRACT: This paper aims to discuss the main criminal principles, with emphasis
on the Principle of Insignificance and its applicability by the Superior Courts of
Brazil. The study houses the explicit and implicit criminal constitutional principles,
the concept and characteristics of the Principle of Insignificance in the application
of offenses that are not considered socially harmful and the hypotheses and cases
in which this principle is inserted in detriment of the penalties provided for in the
penal rule. . Through the analysis of decisions of the Federal Supreme Court and
Superior Court of Justice, it is intended to verify the scope, limitations and current
interpretations of the Insignificance Principle, also called the Trifle Principle. The
study is supported by bibliographic compilation, legislation, case law, summaries,
journals, scientific articles and doctrines related to the subject under discussion. The
research method adopted is deductive, inspired by current situations and
understandings of renowned Brazilian jurists. The purpose of this paper is to
demonstrate the effects of the application of the principle of insignificance on
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society in general, its impacts and situations of incidence, and still reflect that there
is a contrast between the principle of trifling with the constitutional duty of the
state, to ensure and promote effective judicial provision to its citizens.
KEYWORDS: Principle of Insignificance; Offense; Criminal Law.
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1. INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi promulgada para
estabelecer o regramento Estatal e a forma como a sociedade será organizada,
trazendo em seu bojo as garantias e direitos fundamentais de seu povo. Inserto
como direito e garantia fundamental, o Direito Penal se apresenta nas palavras de
Capez (2017, p. 19) como o:
segmento do ordenamento jurídico que detém a função de
selecionar os comportamentos humanos mais graves e
perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco
valores fundamentais para a convivência social, e descrevê-los
como infrações penais, cominando-lhes, em consequência, as
respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras
comportamentais e gerais necessárias à sua correta e justa
aplicação.
O objetivo do Direito Penal é tutelar bens extremamente valiosos, não do
aspecto econômico, mas sim político, e que não podem ser protegidos pelos
demais ramos do Direito (GRECO, 2015, p. 02).
Seguindo esta linha de raciocínio firmada no excerto acima, verifica-se que o
Direito Penal se mostra o meio pelo qual o Estado estabelece a conduta delituosa
e imputa a respectiva sanção. É um limitador da conduta humana, que visa
estabelecer até onde o indivíduo pode agir sem ferir o direito individual do outro.
(CAPEZ, 2017)
Neste contexto, cumpre esclarecer o conceito de crime, que nas palavras de
Nucci (2017, p. 351) é:
Em primeiro lugar, sob a nossa ótica, adotando o finalismo,
tem-se o crime como uma conduta típica, ilícita e culpável,
vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal
de conduta proibida (tipicidade, onde estão contidos os
elementos subjetivos dolo e culpa), contrária ao direito
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(antijuridicidade) e sujeita a um juízo de reprovação social
incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam
imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e
exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito
(culpabilidade). A denominada corrente tripartida do delito é
amplamente majoritária na doutrina e na jurisprudência.
Mesmo causalistas e funcionalistas respeitam a ideia tripartida
do delito.
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Nos termos do art. 4º do Código Penal (1940) “ considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”.
Denota-se das transcrições e citações supra que a ocorrência de um crime
pressupõe o preenchimento dos requisitos fixados no excerto, como a conduta
típica, ilícita e culpável, e o momento do crime previsto no artigo 4º (CP/1940).
Para imputar um ato como crime ou para engendrar qualquer outro aspecto
penal normativo, o operador do Direito utiliza-se de diversas fontes, ou seja, buscase a origem da norma, de onde ela provém (JESUS, 2015, p. 55).
5

Sanches (2016, p. 51) estabelece que a norma penal possui duas fontes de
origem: a fonte material e a formal, e as conceitua da seguinte maneira:
2. FONTE MATERIAL DO DIREITO PENAL
Fonte material é a fonte de produção da norma, é o órgão
encarregado da criação do Direito Penal. Por previsão
constitucional, a fonte material do Direito Penal é a União. É
este o ente que em regra, pode produzir normas penais (art.
22, I, CF/88).
Não obstante, a própria Carta Magna prevê uma exceção,
disciplinando a possibilidade dos Estados-membros
legislarem sobre questões específicas de direito penal, desde
que autorizados por lei complementar (art. 22, parágrafo
único, CF/88).
3. FONTE FORMAL DO DIREITO PENAL
Trata-se do instrumento de exteriorização do Direito Penal, ou
seja, do modo como as regras são reveladas. É a fonte de
conhecimento ou cognição.
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As fontes formais são tradicionalmente classificadas em:
•

Imediata: a lei é a única fonte formal imediata do direito penal

•

Mediata: abrange os costumes e os princípios gerais de Direito
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Delineando sobre as fontes material e formal, Capez (2017, p. 47-50)
estabelece que:
Fonte formal imediata é a lei. Partes: preceito primário
(descrição da conduta) e secundário (sanção). Característica:
não é proibitiva, mas descritiva (técnica de descrever a
conduta, associando-a a uma pena, preconizada por Karl
Binding, criador do tipo penal, que é o modelo ou molde
dentro do qual o legislador faz a descrição do
comportamento considerado infração penal). (...) Fontes
formais imediatas: São o costume e os princípios gerais do
direito.
•

Costume: consiste no complexo de regras não escritas,
consideradas juridicamente obrigatórias e seguidas de modo
reiterado e uniforme pela coletividade. São obedecidas com
tamanha frequência, que acabam se tornando, praticamente,
regras imperativas, ante a sincera convicção social da
necessidade de sua observância. (...)

Por se tratar de um dos objetos do presente estudo, os Princípios serão
tratados nos próximos tópicos, entretanto, cabe retratar que princípio é a origem
de algo, ou elemento predominante de um corpo, e são normas com elevado grau
de generalidade, que não possuem especificidade de uma regra, mas constituem
proposituras amplas o suficientes para englobar as regras, dando-lhes um rumo
(NUCCI, 2017, p. 123).
2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS
Os Princípios, como visto, é tudo aquilo que dá origem a algo, nas palavras de
Rodrigues (2012, p. 756), Princípios podem ser conceituados como:
Princípio é um mandamento nuclear e essencial, sustentáculo
de um sistema. Sua violação implica a negação de todo o
sistema e subverte os seus valores fundamentais.
Diferentemente do Direito Penal que possui normas
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positivadas, a Política Criminal não se perfaz em um
documento codificado, mas constitui-se de princípios
basilares dos valores sociais aceitos em determinado
momento histórico daquela comunidade. E será essa Política
Criminal, com seus valores e princípios, quem ditará ao
Legislador aquilo que deseja que seja tipificado como ilícito,
por ser lesivo aos bens jurídicos considerados relevantes a
serem protegidos.
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Quando os princípios estão inseridos expressamente na Constituição Federal
são denominados Princípios Constitucionais Explícitos, à contrario sensu, os
Princípios Constitucionais Implícitos não estão expressamente previstos na Carta
Magna. (NUCCI, 2017)
Passaremos a tratar de alguns destes princípios constitucionais no âmbito
penal.
2.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS EXPLÍCITOS
Com o escopo de dinamizar esta pesquisa, serão abordados três princípios
5
expressamente inseridos na Constituição Federal, a saber: Legalidade,
Anterioridade e da Irretroatividade da Lei Penal mais severa.
2.1.1. LEGALIDADE
O Princípio da Legalidade ou também denominado da Reserva Legal, está
previsto no art. 5º, XXXIX da Constituição Federal (CRFB/88) e no art. 1º do Código
Penal (1940), vejamos:
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:
(...)
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal.
Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há
pena sem prévia cominação legal.
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Embora as citações se mostrem redundantes, esta repetição demonstra a
importância do Princípio da Legalidade no Direito Penal. Este princípio basicamente
estabelece que os delitos, as contravenções penais e as cominações de pena,
somente poderão ser tipificados por meio de Lei Ordinária. (MASSON, 2017, p. 24).
A reserva legal possui dois fundamentos, um de natureza jurídica e outro de
cunho político. A de natureza jurídica pressupõe taxatividade pelo legislador do tipo
penal e da sanção penal a ser aplicada; o político corresponde à proteção do ser
humano em face do arbítrio do Estado no exercício do poder punitivo (MASSON,
2017, p. 24).
2.1.2. ANTERIORIDADE
O Princípio da Anterioridade está inserido nos mesmos diplomas
supratranscritos, o que define esta anterioridade é a primeira parte do artigo: “não
há crime sem lei anterior(...)”, isto equivale dizer, nas palavras de Jesus (2015, p. 5152) que: “para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido
cometido depois de a lei entrar em vigor”.
Os dois princípios estão intimamente ligados, pois, no âmbito penal para se
tipificar um crime, o instrumento é a lei, e para um ato ser considerado crime há de
se ter uma lei anterior definindo este ato como tal. (JESUS, 2015)
2.1.3. IRRETROATIVIDADE
O Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais severa, está previsto no art.
5º XL[1] da Constituição Federal (CRFB/88) e no art. 2º[2] do Código Penal (1940).
Tal princípio somente será aplicado enquanto vigorando aos fatos ocorridos
durante sua vigência, sendo vedado a sua retroatividade. Este princípio aplica-se a
todas as normas de direito material, sejam normas incriminadoras, sejam normas
reguladoras de imputabilidade, de causas de justificação ou de outros institutos
penais (TOLEDO, 1994, p. 21)
Para Jesus (2013, p. 52), “ a lei posterior mais severa é irretroativa; a posterior
mais benéfica é retroativa; a anterior mais benéfica é ultra-ativa”.
2.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS
No Direito Penal há diversos Princípios que não estão definidos
expressamente na Constituição Federal e denominados Princípios Implícitos. São
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exemplos, os Princípios da Proporcionalidade,
Insignificância ou Bagatela. (NUCCI, 2017)

Fragmentariedade

e

da

2.2.1 PROPORCIONALIDADE
Para doutrinadores como Greco (2015, p. 127-128) o Princípio da
Proporcionalidade está atrelado à Proibição de Excesso e Proibição de Proteção
Deficiente, conforme se abstrai dos ensinamentos abaixo:
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Podemos, ainda, extrair duas importantes vertentes do
princípio da proporcionalidade, quais sejam, a proibição do
excesso (Übermassverbot) e a proibição de proteção
deficiente (Untermassverbot).
Por meio do raciocínio de proibição de excesso, dirigido tanto
ao legislador quanto ao julgador, procura-se proteger o
direito de liberdade dos cidadãos, evitando a punição
desnecessária de comportamentos que não possuem a
relevância exigida pelo Direito Penal, ou mesmo
comportamentos que são penalmente relevantes, mas que
5
foram excessivamente valorados, fazendo com que o
legislador cominasse, em abstrato, pena desproporcional à
conduta praticada, lesiva a determinado bem jurídico. (...)
A outra vertente do princípio da proporcionalidade diz
respeito à proibição de proteção deficiente. Quer isso dizer
que, se por um lado, não se admite o excesso, por outro, não
se admite que um direito fundamental seja deficientemente
protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, seja
pela cominação de penas que ficam aquém da importância
exigida pelo bem que se quer proteger, seja pela aplicação de
institutos que beneficiam indevidamente o agente etc.
Tendo em vista as ideias do autor supracitado, a proporcionalidade visa o
equilíbrio na análise e comutação da pena, tanto no momento de legislar sobre a
matéria, quando da aplicação efetiva ao caso concreto.
2.2.2 FRAGMENTARIEDADE
O Princípio da Fragmentariedade estabelece que as normas penais somente
devem ocupar de punir uma pequena parcela, um fragmento dos atos ilícitos, ou
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seja, somente aquelas condutas que violem de forma mais grave os bens jurídicos
relevantes (ESTEFAM, 2016, p. 103)
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A Fragmentariedade é consequência dos princípios da reserva legal e da
intervenção necessária, ou seja, onde o Direito Penal deve proteger somente os
bens jurídicos mais importantes, intervindo somente nos casos de maior gravidade,
por isso é fragmentário (JESUS, 2015 p. 52).
Considerando o enfoque do presente trabalho, o Princípio da Insignificância
embora seja um princípio implícito, será tratado em apartado no tópico a seguir.
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA
O Princípio da Insignificância se refere à fatos que embora atendam à todas
as condições de antijuridicidade e culpabilidade, dada a mínima ou nenhuma lesão
a bem jurídico tutelado, obstam a atuação do Estado e seu aparato, pois a pena
aplicada, proporcional e razoável não cumprirá sua finalidade de ressocialização
(RODRIGUES, 2012, p. 749-750).
Capez (2017, p. 29) traz a seguinte conceituação:
a)Insignificância ou bagatela: originário do Direito Romano, e
de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido
brocardo de minimis non curat praetor. Em 1964 acabou
sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo
em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais
traçados pela moderna política criminal.
Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se
com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser
admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas
incapazes de lesar o bem jurídico.
A tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem
jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha
imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente
inofensivas ou incapazes de lesar o interesse protegido.
Na mesma linha, Jesus (2015, p. 52): “recomenda que o Direito Penal, pela
adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa
gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações
jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material) ”.
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O princípio da bagatela considera, portanto, a atipicidade de condutas
consideradas irrelevantes ou de perturbação jurídica leve, frise-se que este princípio
é uma construção doutrinária e jurisprudencial, e para que haja a sua aplicação, nas
palavras de Andreucci (2018, p. 76) deverão ser atendidos alguns requisitos:
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Esse princípio é bastante debatido na atualidade,
principalmente ante a ausência de definição do que seria
irrelevante penalmente (bagatela), ficando essa valoração,
muitas vezes, ao puro arbítrio do julgador.
Entretanto, o princípio da insignificância vem tendo larga
aplicação nas Cortes Superiores (STJ e STF, sendo tomado
como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal,
que não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal
(tipicidade formal – subsunção da conduta à norma penal),
mas também e fundamentalmente em seu aspecto material
(tipicidade material – adequação da conduta à lesividade
causada ao bem jurídico protegido).
Assim, acolhido
o princípio da insignificância, estaria excluída
5
a própria tipicidade, desde que satisfeitos quatro requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de
total periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da
lesão jurídica ocasionada.
A natureza jurídico-penal do princípio da insignificância possui três correntes:
excludente de tipicidade, de antijuridicidade ou de culpabilidade (SILVA, 2004, p.
73).
A primeira corrente (a mais aceita) defende que as condutas que provocam
um dano insignificante são atípicas, portanto, excluem a tipicidade da conduta. A
segunda menos expressiva defende a exclusão da antijuridicidade, ou seja, que o
dano ao bem jurídico protegido deve ser relevante para justificar a persecução. Já
a terceira corrente afirma que a culpabilidade teria a função de ligar a pena ao
agente do delito, portanto, o crime só será imputado ao agente se este for culpável,
e neste caso, a culpabilidade agiria como limitadora da quantidade de pena (SILVA,
2011, 38-39).
Como visto, o princípio da insignificância ao ser aplicado, considera a conduta
atípica, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, pois, há
na sua incidência a busca por descriminalizar as condutas, que embora típicas, por
425

www.conteudojuridico.com.br

não afetarem de forma relevante os bens jurídicos protegidos são passíveis de
exclusão da tipicidade (SILVA, 2008, p. 41).
Em nosso ordenamento jurídico somente o Código Penal Militar (CPM/1969)
trata desta temática, conforme se depreende do § 1º, do art. 240, vejamos:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
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Pena – reclusão, até seis anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que
não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto
salário mínimo do país.
Nota-se que o legislador interpretou o pequeno valor da coisa furtada, como
aquele que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo
do país. Há, portanto, para o aplicador do Direito no âmbito militar, parâmetros
objetivos para decidir pela aplicação da interpretação bagatelar.
Para Silva, (2008, p. 66) este princípio vem crescendo e sendo reconhecido
amplamente no ordenamento jurídico:
O princípio da insignificância vem sendo reconhecido
principalmente nos crimes contra o patrimônio, onde ocorre
crimes de pequena monta. Dentre eles temos: furto, tentativa
de furto, descaminho, estelionato, apropriação indébita, dano,
receptação, entre outros. Citando alguns exemplos temos: o
furto que é o mais frequente dos crimes (...).
Embora haja várias hipóteses de sua aplicação, a bagatela não pode ser vista
no plano abstrato, e tão pouco afirmar que todas as contravenções penais são
insignificantes. À exemplo tem-se o indivíduo andando nas ruas armado com uma
faca, é uma contravenção que não pode ser vista como conduta irrelevante. Este
fato goza de procedimento sumaríssimo, é considerado de menor potencial
ofensivo e pode se beneficiar de institutos despenalizadores, mas não são, a
princípio, considerados insignificantes (CAPEZ, 2017, p. 30).
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O princípio, como visto, deve ser analisado a cada caso concreto, deste modo,
é imperioso verificar as hipóteses de sua incidência e o entendimento das Cortes
Superiores sobre a matéria.
4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELOS TRIBUNAIS
SUPERIORES
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O princípio da insignificância é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal,
ao menos, desde o final da década de 1980, conforme se vislumbra da Ementa
abaixo:
EMENTA:
Acidente
de
trânsito.
Lesão
Corporal.
Inexpressividade da lesão. Princípio da Insignificância. Crime
não configurado. Se a lesão corporal (pequena equimose)
decorrente de acidente de trânsito é de absoluta
insignificância, como resulta dos elementos dos autos – e
outra prova não seria possível fazer-se tempos depois – há de
impedir-se que se instaure ação penal que a nada chegaria,
inutilmente sobrecarregando-se as varas criminais,
geralmente5 tão oneradas (STF - RHC 66.869, Rel. Min. Aldir
Passarinho, 2ª T., j. em 6/12/1988)
Com o decorrer do tempo várias foram as discussões acerca da matéria, e
conforme palavras de Junqueira e Vanzolini (2018, p. 65):
a partir de 2004, com o julgamento do HC 84.412 de relatoria
do Ministro Celso de Mello, firmou-se no supremo Tribunal
Federal o entendimento de que para sua aplicação é
necessária a presença de determinados vetores, quais sejam:
a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência
de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
A Suprema Corte elencou as hipóteses de cabimento do princípio da bagatela,
e a partir desta deliberação, têm-se várias decisões onde o princípio da bagatela foi
aplicado. Segue abaixo decisão proferida pelo STF e STJ em processos sobre furto:
EMENTA: Princípio da Insignificância. Identificação dos
Vetores cuja Presença Legitima o Reconhecimento desse
Postulado
de
Política
Criminal.
Consequente
Descaracterização da Tipicidade Penal em seu Aspecto
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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 qualificasse como fator de descaracterização
material da tipicidade penal. (STF - HC 84412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, 2ª T., j. em 19/10/2004)
EMENTA: Habeas Corpus. Tentativa de Furto Qualificado. Res
Furtiva: Peça de Picanha e Mouse Avaliados em R$ 64,60.
Incidência do Princípio da Insignificância. Precedentes do STJ
e do STF. Parecer do MPF pela concessão do Writ. Ordem
Concedida para declarar atípica a conduta praticada, com o
consequente trancamento da Ação Penal.
1. O princípio da insignificância, que está diretamente ligado
aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do
Estado em matéria penal, tem sido acolhido pelo magistério
doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do
colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal
de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na
legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força
deste postulado. 2. Verificada a excludente de aplicação da
pena, por motivo de política criminal, é imprescindível que a
sua aplicação se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela
qual é necessária a presença de certos elementos, tais como
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a
ausência total de periculosidade social da ação; (c) o ínfimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.2004). 3. Tem-se que o valor
do bem furtado pelo paciente, além de ser ínfimo, não afetou
de forma expressiva o patrimônio da vítima, razão pela qual
incide na espécie o princípio da insignificância,
reconhecendo-se a inexistência do crime de furto pela
exclusão da tipicidade material. 4. Ordem concedida para,
aplicando o princípio da insignificância, declarar atípica a
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conduta praticada, com o consequente trancamento da Ação
Penal. (STJ - HC: 178178 SP 2010/0122609-3, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T. j. em 25/11/2010)
Embasado na decisão acima vê-se que os furtos objetos dos Acórdãos, são de
pequeno valor que merecem a aplicação do Princípio da Bagatela, pois enquadram
nos requisitos caracterizados firmados pelo Supremo Tribunal Federal e não
apresentam potencialidade lesiva.
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Além do furto, o princípio da Bagatela também incide no crime de
Descaminho, conforme decisão do STF que se segue:
EMENTA: Habeas Corpus. Descaminho. Montante dos
Impostos não pagos. Dispensa Legal de Cobrança em Autos
de Execução Fiscal. Lei n. 10.522/02, art. 20. Irrelevância
Administrativa da Conduta. Inobservância aos princípios que
regem o Direito Penal. Ausência de Justa Causa. Ordem
Concedida.
1. De acordo com o artigo 20 da Lei n. 10.522/02, na redação
5
dada pela Lei n° 11.033/04, os autos das execuções fiscais de
débitos inferiores a dez mil reais serão arquivados, sem baixa
na distribuição, mediante requerimento do Procurador da
Fazenda Nacional, em ato administrativo vinculado, regido
pelo princípio da legalidade.
2. O montante de impostos supostamente devido pelo
paciente é inferior ao mínimo legalmente estabelecido para a
execução fiscal, não constando da denúncia a referência a
outros débitos em seu desfavor, em possível continuidade
delitiva.
3. Ausência, na hipótese, de justa causa para a ação penal, pois
uma conduta administrativamente irrelevante não pode ter
relevância criminal. Princípios da subsidiariedade, da
fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima
que regem o Direito Penal. Inexistência de lesão ao bem
jurídico penalmente tutelado.
4. O afastamento, pelo órgão fracionário do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, da incidência de norma prevista em lei
federal aplicável à hipótese concreta, com base no art. 37 da
429

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Constituição da República, viola a cláusula de reserva de
plenário. Súmula Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal
Federal. 5. Ordem concedida, para determinar o trancamento
da ação penal. Decisão. Concedida a ordem. (STF - HC 924387/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., j. em 19/08/2008)
Assim como há decisões concedendo a utilização do princípio da bagatela ao
caso concreto, existem outras condutas que não permitem a sua incidência,
inclusive, cabe ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou dois fatos em
que essa medida não poderá ser aplicada. É o que se depreende das Súmulas 589
e 599 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 589 – É inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher
no âmbito das relações domésticas.
Súmula 599 – O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a administração pública.
As Súmulas do Superior Tribunal de Justiça trazem de forma clara, que não
incidirá a insignificância do ato, quando este for praticado contra a mulher no
âmbito familiar, bem como quando praticados contra a administração pública.
Outras situações decididas pelas Cortes Superiores não permitiram a
interpretação de crime bagatelar:
EMENTA. Criminal. Habeas Corpus. Trancamento Ação Penal.
Questão Discutida pelo Tribunal A Quo. Possibilidade do
Pleito na Presente Via. Princípio da Insignificância.
Impossibilidade de Aplicação. Furto. Policial Militar.
Reprovabilidade da Conduta. Art. 240, § 1º do Código Penal
Militar. Causa de Diminuição de Pena. Ordem Denegada.
I – (...)
II – (...)
III-(...)
IV - Para a caracterização do fato típico - conduta considerada
lesiva a determinado bem jurídico que deve ser tutelado devem ser levados em consideração três aspectos: o formal, o
430

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

subjetivo e normativo ou material. A tipicidade formal
consiste na perfeita subsunção da conduta do agente ao tipo
previsto abstratamente pela lei penal. O aspecto subjetivo
refere-se ao estado psíquico do agente. Por sua vez, a
tipicidade material refere-se à realização de atividade
valorativa, implicando um juízo de valor para se aferir se
determinada conduta possui relevância penal. V - Quando a
conduta se subsume perfeitamente ao tipo abstratamente
previsto pela norma penal, não possuindo, entretanto,
relevância jurídica por não produzir uma ofensa significativa
ao bem jurídico tutelado, há a configuração apenas da
tipicidade formal, restando afastada a tipicidade material.
Nesta hipótese, ante ao princípio da intervenção mínima,
afasta-se a aplicação do Direito Penal. VI - O princípio da
insignificância revela-se quando condutas que se amoldam
formalmente a determinado tipo legal, não apresentam
relevância material, sendo afastada liminarmente a tipicidade
penal. VII - O Supremo Tribunal Federal, ao delimitar a
aplicação do princípio da insignificância, registrou que devem
5
ser observados os seguintes requisitos: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. VIII - Na hipótese dos autos não
se verifica a presença de todos os requisitos para a aplicação
do princípio em comento. Conquanto possa se afirmar haver
a inexpressividade da lesão jurídica provocada - por ser
considerada ínfima a quantia alegada pela impetrante R$ 0,40
(quarenta centavos de Real) - verifica-se na hipótese alto grau
de reprovabilidade da conduta do paciente, policial militar,
fardado, que, no seu horário de serviço, subtraiu uma caixa de
chocolates, colocando-a dentro de seu colete a prova de
balas. IX - O policial militar representa para a sociedade
confiança e segurança. A conduta praticada não só é relevante
para o Direito Penal como é absolutamente reprovável, diante
da condição do paciente, de quem se exige um
comportamento adequado, ou seja, dentro do que a
sociedade considera correto, do ponto de vista ético e moral.
X - No art. 240, § 1º do Código Penal Militar, criou o legislador
uma causa de diminuição de pena ao furto atenuado,
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havendo a permissão - caso o agente seja primário e de
pequeno valor a coisa furtada - para que o juiz da causa
substitua a pena, a diminua ou considere a infração como
disciplinar. Note-se que o dispositivo não pode ser
interpretado de forma a trancar a ação penal, como quer a
impetrante, sendo certo que competirá ao juiz da causa, após
o processamento da ação penal, considerar ou não a infração
como disciplinar. XI - Ordem denegada, nos termos do voto
do Relator. (STJ -HC 192242/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T.,
julgado em 22/03/2011)
Conforme visto na decisão acima, embora o valor tenha sido irrisório, o
Supremo entendeu que por se tratar de policial militar, o furto representa um
comportamento reprovável do ponto de vista ético e moral perante a sociedade.
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
I - No caso do furto, para efeito da aplicação do Princípio da
Insignificância é imprescindível a distinção entre ínfimo
(ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica
eventualmente em furto privilegiado; aquele, na atipia
conglobante (dada a mínima gravidade)
II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e
o tipo de injusto.
III – In casu, trata-se de furto de um facão, duas facas, duas
folhas de facão, dois freios para cavalo com corda, uma
manivela com pua, um par de sapatos do tipo botina, uma
japona e duas toalhas, avaliados conjuntamente em R$ 87,00
afasta, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância. (STJ
- RE 1.060.971/RS, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., julgado em
16/09/2008)
Denota-se das decisões postas à lume, que para se caracterizar um crime
bagatelar de atribuição atípica, não basta que o objeto do crime tenha valor baixo,
é necessário que estejam presentes os demais elementos definidos pela Suprema
Corte e doutrina majoritária, e deve ser observado cada caso concreto, sob pena de
haver banalização de fatos que são lesivos e punidos socialmente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa apresentou a conceituação de Direito Penal e os tipos de fonte
que o orientam, delineando sobre os princípios penais constitucionais explícitos e
implícitos, com enfoque no Princípio da Insignificância ou Bagatela.
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Observou-se que os Princípios da Intervenção Mínima e Fragmentariedade
estão intimamente relacionado com o Princípio da Bagatela, e que atualmente,
várias discussões acadêmicas e jurídicas são travadas para identificar em quais
situações fáticas este princípio poderá ser aplicado, considerando que não há a
previsão expressa em nenhum regramento penal, com exceção do Código Penal
Militar.
De acordo com a doutrina dominante e diversos julgados de Corte Superiores,
verificou-se que uma conduta é passível da incidência do Princípio da
Insignificância, quando embora seja considerada crime ou contravenção penal, a
lesão ao bem jurídico tutelado seja mínima ou inexistente, tornando assim o fato
atípico.
Para balizar a análise de cada caso concreto, o aplicador do Direito deverá
5
observar alguns requisitos para considerar a ocorrência de crime bagatelar, como a
mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de perigo à sociedade,
comportamento reprovável irrisório e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, reconheceram
vários fatos concretos como atípicos, ante a presença dos requisitos que autorizam
a aplicação do Princípio da Bagatela. De outra sorte, rejeitou a sua aplicação em
situações onde o valor do bem objeto do crime era irrisório, mas que, no entanto,
causara grande clamor social pela profissão e representatividade social do agente.
Diante da relevância da matéria e os cuidados para sua interpretação e
aplicação ante o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça sumulou dois
entendimentos onde o Princípio da Bagatela não poderá incidir: nos crimes contra
a mulher em seu ambiente familiar e nos crimes contra a Administração Pública.
Mesmo diante de constantes embates jurídicos, o Princípio da Insignificância
se mostra um excelente mecanismo de política criminal e de valorização da
criminalização de fatos socialmente relevantes, que permite que o aparato estatual
seja utilizado somente nos casos de grave lesão a bem jurídico e evidente
reprovação social.
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de oferecer conhecimento e uma visão mais
ampla e contextualizada, buscando melhorar a perspectiva da situação atual das
mulheres, voltada para uma melhor compreensão das conquistas dos seus direitos,
e tal assunto tem sido abordado por poucos autores. Buscou-se a ideia de mostrar
como o voto feminino influenciou a sociedade, pois, o país que almeja alcançar
melhorias para o processo democrático, deve historicamente, promover debates e
políticas que incentivem cada vez mais, de forma pungente, a inserção da
participação feminina. Neste sentido, diversas são as ferramentas apresentadas para
facilitar o entendimento de tudo o que foi conquistado, porém o esclarecimento
ainda é precário, sendo agravado nas áreas mais distantes do país. Descritivamente,
utilizou-se consultas bibliográficas,
demonstrando a factivél falta de interesse,
5
conhecimento e acesso pelo assunto. Portanto, propagar a importância dos direitos
conquistados e da atuação feminina no cenário político é uma forma de difundir
essas conquistas no seio da sociedade, transformando o tecido social de forma
igualitária com os homens.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Civis. Direitos Políticos. Direitos das Mulheres. Voto
Feminino.
ABSTRACT: This article aims to provide knowledge and a broader and
contextualized view, seeking to improve the perspective of the current situation of
women, aimed at a better understanding of the achievements of their rights, and
such issue has been addressed by few authors. The idea was sought to show how
female voting influenced society. For, the country that aims to achieve
improvements to the democratic process must historically promote debates and
policies that increasingly pungently encourage the inclusion of female participation.
In this sense, there are several tools presented to facilitate the understanding of all
that has been achieved, but the clarification is still precarious, being aggravated in
the most distant areas of the country. Descriptively, we used bibliographic queries,
demonstrating the feasible lack of interest, knowledge and access to the subject.
Therefore, propagating the importance of the rights conquered and the feminine
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performance in the political scenario is a way of spreading these achievements
within society, transforming the social fabric in an equal way with men.
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KEYWORDS: Civil Rights. Political Rights. Women Rights. Female Vote.
ÍNDICE: Introdução. 1 Direitos Civis e Políticos. 1.1 Direitos Civis. 1.2 Direitos
Políticos. 2 Igualdade Material Relativa a Diversidade. 3 A Discriminação da Mulher
e o Histórico da participação popular. 3.1 As Pioneiras na História do Brasil. 3.2 As
Constituições Brasileiras e a discriminação das mulheres. 4 Das Mudanças no
Cenário Feminino a partir do Governo Vargas. 5 Os Direitos Conquistados a partir
do Voto. Conclusão. Referências
INTRODUÇÃO
Em algum momento já se perguntou como seria sua vida se seus direitos
fossem cerceados pelo simples fato de ser mulher? Parece um pensamento que não
condiz com nossa realidade, mas se fizer uma breve leitura sobre a trajetória
percorrida pelas mulheres na busca por esses direitos, irá perceber o quanto esse
percurso foi árduo, lento e real. Tão real que ainda faz parte do cotidiano de muitas
mulheres brasileiras.
Foi através da persistência, luta e vontade de se incluírem de fato à
sociedade, que se escreveu na história várias conquistas, porém, ainda há muito
caminho a ser conquistado neste sentido.
As mulheres brasileiras conquistaram diversos direitos ao longo do
tempo: Licença maternidade, inclusão nas leis trabalhistas, Direito à herança e o
Direito ao voto são alguns deles, sendo este último objeto de pesquisa para este
artigo.
As lutas por tratamentos e oportunidades semelhantes aos dos homens
foram constantes, pois era necessário que fossem vistas como seres humanos e não
como meros adereços. Portanto, a conquista dos direitos civis e políticos é de
grande relevância, uma vez que legitima a sociedade feminina a ter meios para
exercer sua participação de maneira atuante, influenciando diretamente o espaço
que ocupa e impactando a sociedade no geral. As mulheres, e toda sua relevância
histórica, tiveram na própria história seu papel desbotado diante de um mundo tão
masculino.
Diante dos fatos, a justificativa para se abordar o tema em questão surgiu a
partir da necessidade de se esclarecer tais relevâncias: dos direitos civis e políticos
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de um grupo tão essencial para a sociedade organizada. Observando que mesmo
nos tempos atuais, o assunto geralmente é banalizado. Isso ocorre por
desconhecimento da própria gama da sociedade feminina, muitas vezes ocasionada
pela falta de acesso a informação, ignorando a importância dos seus direitos e não
tendo como dimensionar o impacto que seria a supressão desses.
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A questão central do artigo é relatar a influência do voto nos direitos civis
das mulheres no Brasil, que a partir desse momento ocasionou a ampliação dos
direitos que até então eram inexistentes. Pelo fato desses direitos já fazerem parte
de algumas gerações, tem-se a sensação de que todas as mulheres sempre os
tiveram, sendo assim, acabam sendo tratados como algo banal, sem que tenham
assegurados sua devida relevância.
A construção deste artigo foi realizada através de pesquisa descritiva, com
abordagem qualitativa, utilizando-se fontes primárias, e, pesquisas bibliográficas,
sendo utilizados livros físicos e digitais (e-book), Constituição Federal de 1988,
Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943 – CLT, Leis, doutrinas, sites, os quais
foram ferramentas fundamentais para o aprofundamento e novas descobertas
acerca do assunto.
5

Inicialmente a dificuldade encontrada na pesquisa se deu devido à escassez
acerca do assunto, assim foi percebido que em determinadas abordagens, onde
ocorreram conquistas significativas para as mulheres não havia citação ou qualquer
tipo de referência sobre tal fato.
É de extrema importância que as mulheres tomem consciência dos
benefícios adquiridos; das leis que foram criadas visando garantir a participação na
sociedade de maneira ativa. Bem como, na participação direta na política, podendo
finalmente votar e ser votada.
•

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Para Araújo e Júnior (2018, p.184) os direitos fundamentais da primeira
geração são os direitos de defesa do indivíduo diante do Estado, sendo definida a
área do domínio Público, bem como a área de domínio individual. Desta feita, a
atuação do Estado passou a sofrer limites, ficando afastado das relações individuais
e sociais.
De acordo com Novelino (2019, p.316) os direitos fundamentais de primeira
dimensão estão diretamente ligados à liberdade, onde o titular é o indivíduo. Esses
direitos individuais têm caráter negativo, uma vez que do Estado é exigido
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diretamente sua abstenção. Os direitos que fazem parte da primeira dimensão são
os direitos civis e políticos.
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1.1Direitos Civis
Os direitos civis estão relacionados a liberdade individual e de acordo
com Paulo e Alexandrino (2003, p.02) recebem outras expressões como direitos
fundamentais, direitos do homem, liberdades públicas, dentre outros, utilizados
para caracterizar as mesmas situações jurídicas, seja parcialmente ou totalmente.
Como preceitua a Constituição Federal de 1988, todos os brasileiros devem
receber o mesmo tipo de tratamento, independente do sexo, religião, etnia, não
devendo existir diferenciação. A conduta deve ser destinada a todas as pessoas de
maneira igual, salvo aquelas situações em que haja a necessidade de tratamento
diferenciado, tal abordagem será exposta no decorrer deste artigo.
Nesse aspecto, os estrangeiros residentes no país também estão amparados
constitucionalmente, fazendo jus aos direitos e garantias fundamentais.
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
[...] Constituição Federal (1988, p.41)
Como esclarece Marshall (1967, p.63) o direito civil se refere a liberdade
individual, dessa forma é possível que o indivíduo exerça todos os direitos que lhe
são devidos, podendo usufruir da sua liberdade de ir e vir, do seu livre pensamento,
realizar contratos lícitos, receber tratamento igual perante a lei e à justiça,
capacidade de decidir sobre o próprio corpo e à propriedade privada.
1.2 Direitos Políticos
Para Silva (2019, p.348) no início o regime representativo apenas definia
quem iria ser o representante do povo nos órgãos governamentais, porém, o que
antes se resumia apenas a escolha de um representante, com o passar do tempo
virou regra. Dessa forma, a participação do povo no governo passou a exigir uma
formação de normas legais permanentes recebendo a denominação de direitos
políticos.
De acordo com Marshall (1967, p.63) o direito político permite ao cidadão o
exercício de direito político, onde poderá votar ou ser votado, tendo a possibilidade
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de criar partidos políticos ou se filiar aos existentes, além de poder participar de
movimentos sociais, consequentemente desempenhar ativamente seu papel no
meio político.
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Confirmando o mesmo conceito, Lenza (2019, p.1379) declara que os direitos
políticos são garantidos pela Constituição e disciplinam as diversas formas do
cidadão se manifestar, dentre as quais é possível citar a soberania popular, que
atribui poderes aos cidadãos, se concretizando pelo sufrágio universal, pelo voto
direto e secreto. Em regra, tais direitos não são conferidos a todos aqueles que
habitam o território nacional, mas apenas aos nacionais que preencham os
requisitos determinados pelo próprio texto constitucional.
Os direitos políticos estão descritos no art.14 da CF/1988, fazendo parte do
rol de direitos e garantias fundamentais, trazendo como resultado a garantia de que
o cidadão pode participar do ato eletivo, não havendo mais aquela segregação que
perdurou por tantos anos no Brasil. Vale ressaltar que o referido ato é obrigatório
aos homens e mulheres. Como preceitua o Art. 14 - A soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei. Constituição Federal (1988, p.48)
5

Segundo Silva (2019, p.350) os direitos políticos estão consolidados
principalmente no direito de votar e ser votado, mas é importante destacar que não
se resume apenas a isso. Os direitos políticos podem ser ativos ou passivos, sendo
apenas modalidades do seu exercício referente a capacidade eleitoral. Enquanto os
direitos políticos ativos tratam do eleitor e da sua atividade, os direitos políticos
passivos abrangem os elegíveis e eleitos.
Conforme estabelece o parágrafo 1º do art. 14 da Constituição de 1988, para
o exercício da cidadania é necessário o alistamento eleitoral, sendo obrigatório para
os brasileiros de ambos os sexos, maiores de dezoito anos de idade, sendo
facultativo aos analfabetos, aos maiores de setenta anos, maiores de dezesseis e
menores de dezoito anos.
2. IGUALDADE MATERIAL RELATIVA A DIVERSIDADE
Segundo Silva (2019, p.214) a igualdade não admite privilégios e nem
distinções, por esse motivo as constituições só reconheciam a igualdade jurídicoformal, que é atribuída a igualdade perante a lei. Porém a Constituição de 1988
preceitua que todos são iguais perante a lei, não devendo haver distinção de
nenhuma natureza. Os objetivos fundamentais da referida Constituição é de que
ocorra a redução das desigualdades sociais e regionais, sendo abominável qualquer
forma de discriminação.
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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:
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I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição;
Ainda na análise de Silva (2019, p.217) a Constituição procura aproximar a
isonomia material (respeita a individualidade de cada um) e a isonomia formal
(todos devem ser tratados de maneira igual, sem quaisquer distinções), além de
mencionar a igualdade entre homens e mulheres, sendo vedado a distinção de
qualquer natureza e discriminação.
De acordo com Alexy (2015, p.421) todas as pessoas devem receber o
mesmo tratamento, fazendo-se obrigatório a igualdade entre todos, essa conduta
só deve ser diferenciada caso ocorra alguma razão para que o tratamento passe a
ser diferenciado, por conseguinte, ocorra o equilíbrio. Desta maneira, os homens e
as mulheres passam a ser equivalentes, não havendo mais diferenciação nos seus
direitos e garantias fundamentais, como ocorreu por muitos anos.
Quando o termo “O igual deve ser tratado igualmente; o desigual,
desigualmente” é utilizado, ocorre a necessidade de que as diferenças existentes
sejam respeitadas, de que aquele indivíduo que pertence a outro grupo, tenha as
mesmas oportunidades. Para que isso aconteça, o tratamento deve ser
diferenciado, uma vez que cada pessoa possui características e circunstâncias
peculiares, assim sua situação será equiparada aos demais.
Na prática, tal situação pôde ser vivida pelas mulheres na Nova Zelândia,
primeiro país do mundo a reconhecer o voto feminino, em 1893. Na América Latina,
o primeiro país a garantir a participação da mulher no exercício político foi o
Equador, em 1929 e diante das inúmeras tentativas das mulheres em adquirir o
direito de votar, o Brasil foi o terceiro país da América Latina a reconhecer tal direito.
Para Paulo e Alexandrino (2003, p.51) “a igualdade é a base fundamental do
princípio republicano e da democracia”, para os autores, o princípio da igualdade é
muito abrangente, decorrendo diretamente dele muitos outros, tendo como
consequência a proibição do racismo, as diferenças salariais, seja pela cor, estado
civil, sexo ou idade, ficando evidenciado que qualquer forma de segregação que
tenha o propósito de discriminação seja banida.
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Por muito tempo no Brasil as mulheres foram proibidas de desempenhar
determinadas atividades, sendo vistas como o sexo frágil, com capacidade limitada,
entre tantas outras justificativas arranjadas para que continuassem desempenhando
seu papel de submissão na sociedade.
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A participação da mulher no panorama político brasileiro acontece há 86
anos, em outros países, no entanto, o exercício do voto se deu de maneira
demasiadamente lenta, praticamente sendo anulada a atuação da mulher em todo
os demais aspectos.
A Arábia Saudita foi um dos últimos países a permitir a participação da
mulher no quadro político, ocorrendo em dezembro de 2015, tal medida incluía a
possibilidade de candidatura à liderança de municípios, aproximadamente cento e
trinta mil mulheres registraram-se para votar, vale ressaltar que ainda configura
uma minoria em comparação a quantidade de eleitores homens que totalizam 1,35
milhões. Pires, et al, (2019, p.60).
3.A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER E O HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO
POPULAR
5

As mulheres sempre receberam uma educação diferente. Enquanto os
homens eram preparados para serem líderes, atuantes, com acesso amplo a tudo,
as mulheres, de maneira geral, eram preparadas para cuidar da família e da casa,
visto que sua única preocupação deveria ser com o casamento. A educação
destinada a classe feminina, quando recebida, era de cunho religioso, além de ler e
escrever, e isso acontecia apenas quando lhes era permitido. O ensino da
matemática ficou restrito aos homens por muito tempo e qualquer conhecimento
a mais que fosse oferecido à classe feminina, era com o objetivo de melhorar o
funcionamento das atividades domésticas.
Grande parte não sabia ler e nem escrever, e as que sabiam,
não sabiam tanto. Outro ditado, esse, digamos, um pouco
mais liberal que o anterior, dizia: uma mulher já é bastante
instruída quando lê corretamente as suas orações e sabe
escrever a receita da goiabada. Mais do que isso seria um
perigo para o lar. Rezzutti (2018, p.79)
3.1 As Pioneiras na História do Brasil
Desta forma, pode ser observado que a mulher era tratada como um ser
invisível. A regra era que a mulher só poderia fazer algo com a permissão do
homem, não era dona do seu corpo, não tinha vontade, muito menos autonomia,
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recebia um tratamento de objetificação[1] na sociedade. Era proibido que saísse de
casa sozinha, uma mulher desacompanhada em público era motivo de críticas pela
sociedade. Para aquela época, geralmente a mulher que se expusesse muito era
vista como uma perdida, inclusive esse julgamento se estendia àquelas que
ficassem às janelas.
Mesmo diante de muitas discriminações, rótulos e por várias vezes ficarem a
margem da sociedade, sendo tratadas apenas como meras espectadoras de
qualquer situação, algumas mulheres romperam essas barreiras e passaram a ser
atuantes, influenciando diretamente o meio em que viviam.
Na época da colonização do Brasil, a mulher devia obediência ao seu pai e
quando casada, ao marido, a ela não cabia nenhum poder de decisão, incumbindolhe o papel de figurante, principalmente quando o assunto fosse de relevância.
Apesar de todas as dificuldades e mesmo em meio a uma sociedade
machista, onde a mulher dificilmente era tratada com o devido respeito, d.
Leopoldina se destacou por sua atuação ao lado de d. Pedro I, exercendo uma
função de grande destaque, além de influenciar ativamente a independência do
Brasil.
[...] mulher que foi a primeira a participar ativamente da
política brasileira em nível nacional e a governar diretamente
o Brasil. Além de ser uma das principais articuladoras entre os
grupos favoráveis à Independência, ela substituiu d. Pedro,
por ausência deste, primeiro como princesa regente, em 1822,
depois em 1826 como imperatriz regente. Rezzutti (2018,
p.138)
D. Leopoldina recebeu uma educação de qualidade e foi ensinada a
governar. Desempenhou um papel fundamental na história do Brasil, mas nos livros
em que é mencionada, apenas é citada na figura de esposa ou mãe. No ponto de
vista de Rezzutti (2018, p.138) “[...] essas são definições muito simplistas para uma
mulher que foi a primeira a participar ativamente da política brasileira [...]”. Isso
demonstra que não importava o grau de educação recebida e/ou o cargo ocupado,
sua atuação era diminuída por ser do sexo feminino e essa discriminação
acompanhou a história de outras mulheres.
De acordo com Rezzutti (2018, p.154) a primeira mulher a assumir o trono
no Brasil foi a d. Isabel, em 10 de agosto de 1850, isso ocorreu devido a morte dos
seus irmãos, ficando como herdeira da coroa. D. Isabel recebeu os ensinamentos
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comuns, destinados as mulheres de sua época, além de ter sido ensinada a governar
e receber a educação destinadas aos homens, mas apesar de toda preparação, seu
pai, d. Pedro II, não lhe proporcionara a experiência necessária, assim, era mantida
distante das decisões de Estado.
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Apesar de toda formação, pelo simples fato de ser mulher, d. Isabel era vista
com desconfiança pelos políticos e pela imprensa, visto que acreditavam que ela
era influenciada pelo marido, uma vez que a sociedade patriarcal da época não
imaginava que uma mulher pudesse ter seu próprio pensamento e ocupar um posto
de poder.
Rezzutti (2018, p.156).
São incontáveis as situações onde a mulher era julgada pelo seu gênero e
não por sua capacidade. Infelizmente este pensamento ainda perdura na sociedade
atualmente, na realidade, é o tipo de conduta que acompanhou o universo feminino
ao longo da história.
Segundo Rezzutti (2018, p.167) outra mulher que se destacou foi Nísia
Floresta, nascida em Papari, Rio Grande do Norte, foi obrigada a casar aos 13 anos,
5
logo abandonou marido e, em 1832, sustentava mãe e filhos com o salário de
professora. Nísia usava a escrita como arma para lutar pelos direitos femininos e
em 1832 publicou o artigo “Direitos das mulheres e injustiças dos homens”, no qual
enfrentava os preconceitos da sociedade patriarcal, exigindo igualdade e educação
para todas as mulheres. Na sua percepção, as dificuldades enfrentadas pelas
mulheres aconteciam por viverem uma situação de ignorância.
Ainda de acordo com Rezzutti (2018, p.167) para Nísia Floresta as mulheres
eram submetidas a um círculo vicioso, pois não tinham instrução e dessa forma não
podiam participar da vida pública. Por não participarem da vida pública,
continuavam sem ter instrução. Após alguns anos, vivendo no Rio de Janeiro, Nísia
passou a realizar conferências, defendia a emancipação dos escravos, a liberdade
de culto e a federação das províncias sob um sistema de governo republicano.
3.2 As Constituições Brasileiras e a discriminação das mulheres
Na Constituição de 1824, apareciam os princípios de garantia dos direitos
políticos e civis, ainda que o poder estivesse concentrado nas mãos do imperador.
O objetivo era garantir principalmente a liberdade, a segurança individual e a
propriedade, mas a mulher não podia votar, nem ser eleita, somente o homem era
considerado “cidadão”. Neste sentido, a lição de Novo:
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O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e
proprietários, de acordo com seu nível de renda, fixado na
quantia líquida anual de cem mil réis por bens de raiz,
indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão
também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao
cargo pretendido”. Novo (2019, p.140)
De acordo com Novaes (2019, p.183) na Constituição de 1824 apenas os
cidadãos ativos poderiam exercer seus direitos políticos, modelo copiado da
política francesa. O termo cidadão inativo não estava expresso na referida
Constituição, porém foi o termo designado as mulheres, que pertenciam ao mesmo
grupo ocupados por crianças, loucos e analfabetos, não podendo exercer opinião
sobre assuntos políticos. Os parlamentares possuíam o entendimento de que se no
modelo francês, modelo escolhido para ser seguido, não era admitido o voto
feminino, então não haveria motivo para que essa prática fosse adotada no Brasil.
Em 9 de janeiro de 1881, o Decreto nº 3.029 foi aprovado, conhecido como
Lei Saraiva, reformou a legislação eleitoral, cujo teor no seu art. 2º, inciso X,
poderiam se alistar como eleitores aqueles que fossem portadores de “diplomas
científicos ou literários de qualquer faculdade, academia, escola ou instituto
nacional, legalmente reconhecidos”, aproveitando-se da lacuna deixada pela lei, a
dentista gaúcha, Isabel de Sousa Matos, solicitou e obteve seu registro eleitoral em
1887. Diante das eleições para a Assembleia Constituinte, em 1890, Isabel se
apresentou a junta eleitoral em posse do seu registro eleitoral, mas sua participação
foi negada pelo presidente da mesa. Marques (2019, p.412)
Os opositores à participação da mulher na política utilizavam todos os tipos
de argumentos, afirmavam que os direitos políticos ameaçavam seus sentimentos
delicados e a conservação da família, outros sustentavam que a mulher deveria se
dedicar exclusivamente à família, além de não serem capazes, uma vez que não
eram convocadas para lutar nas guerras. Marques (2019, p.470)
Esses argumentos empregados, retratavam o que a maioria daquelas
pessoas pensavam à época: que a mulher era um ser incapaz, que sua função não
deveria se estender além dos afazeres domésticos, bem como cuidar do marido e
filhos.
Em 1919 a bióloga Bertha Maria Júlia Lutz, após ter ido terminar seus estudos
na Europa, teve contato com as sufragistas inglesas e ao retornar ao Brasil, criou a
Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher (FBPF), juntamente com Maria Lacerda
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de Moura, uma das únicas feministas do período que se envolveu com o movimento
anarquista. Rezzutti (2018, p.172)
As mulheres não eram cidadãs plenas, uma vez que não podiam votar e nem
serem votadas, assim, quando se alistavam como candidatas tinham o dever de
convencer os juízes para sua aceitação, geralmente seus pedidos eram negados.
Desse modo, as mulheres não possuíam representatividade e consequentemente
seus anseios não eram atendidos.
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De acordo com Marques (2019, p.692) a advogada Diva Nolf Nazário tentou
alistar-se como eleitora na sua cidade, Batatais (SP), mas teve seu pedido rejeitado
pelo juiz. Em fevereiro de 1929 outra advogada paulista, Adalgiza Bittencourt,
solicitou alistamento eleitoral, tendo também sido negado pelo juiz.
Mesmo diante de tantas negativas para adquirir o direito de votar, as
mulheres tinham consciência que a luta deveria continuar, e se de um lado a grande
maioria dos homens eram contra a inserção das mulheres no meio político, por
outro lado, alguns outros eram a favor da participação da classe feminina no cenário
político.
5

Um dos apoiadores da causa era o governador do Rio Grande do Norte,
Juvenal Lamartine de Faria, que apoiava a causa do voto feminino, assim o Judiciário
permitiu a habilitação das mulheres como eleitoras, por consequência, muitas
mulheres se alistaram. Posteriormente, houve um questionamento quanto a
validade dos votos e a decisão foi remetida ao Senado que decidiu contrário aos
votos das mulheres.
Marques (2019, p.680)
4. DAS MUDANÇAS NO CENÁRIO FEMININO A PARTIR DO GOVERNO VARGAS
Em outubro de 1930, Getúlio Vargas começou a governar e demonstrou
interesse em reformular as leis eleitorais e promover eleições para o Legislativo, as
feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e outras entidades
políticas compostas por mulheres, aproveitaram a oportunidade e procuraram
conversar com o presidente, para que fosse concedido às mulheres o direito de
votar. Marques (2019, p.719)
Em junho de 1931, o então presidente Getúlio Vargas, recebeu as delegadas
do Segundo Congresso Internacional Feminista no Palácio do Catete e manifestou
simpatia à causa. Segundo ele, o país estava preparado para receber essas ideias,
uma vez que elas não contrariavam a tradição da família brasileira. Apesar da
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permissão, ainda havia algumas restrições: apenas as mulheres viúvas e solteiras
poderiam votar; mulheres casadas apenas com a autorização do marido (mesmo
que tivessem renda própria). Marques (2019, p.719)
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Em 24 de fevereiro de 1932 o decreto do novo Código Eleitoral, revisado
pessoalmente por Vargas, acolheu o voto feminino sem condições excepcionais,
dessa forma, as mulheres poderiam votar e ser votadas, sendo estendido às freiras
esse direito, que poderiam votar se quisessem. Marques (2019, p.728)
Com a Constituição de 1934 a participação das mulheres no ato eletivo
passou a ser obrigatório, mas ainda existiam algumas ressalvas para que tal prática
fosse exercida, “... Art. 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens
e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as
sanções e salvas as exceções que a lei determinar...”. Diante dessa nova perspectiva,
a médica, escritora e pedagoga Carlota Pereira de Queirós foi a primeira mulher a
ser eleita como deputada federal do país. As mulheres, crianças e melhorias
educacionais - visando o público feminino - faziam parte do seu rol de defesa. Oriá
(2004, p.241)
De acordo com Rezzutti (2018, p.177) foram eleitas nove mulheres para as
Assembleias Legislativas estaduais no Brasil inteiro, incluindo uma negra, Antonieta
de Barros, em Santa Catarina. As demais foram Quintina Ribeiro, em Sergipe, Lili
Lages, em Alagoas, Maria do Céu Fernandes, no Rio Grande do Norte, Maria Luísa
Bittencourt, na Bahia, Maria Teresa Nogueira e Maria Teresa Camargo, em São
Paulo, Rosa Castro e Zuleide Bogéa, no Maranhão. Em 28 de julho de 1936, Bertha
Lutz, entrou para a Câmara dos Deputados com o falecimento do deputado
Cândido Pessoa.
Entre os anos de 1933 a 1937, duas mulheres foram deputadas federais, em
contrapartida, somente sessenta anos depois, em 1990, as mulheres vieram ocupar
um cargo no Senado, Júnia Marise, por Minas Gerais, e Marluce Pinto, por Roraima.
A primeira governadora eleita foi Roseana Sarney, em 1994. Rezzutti (2018, p.181)
De acordo com Magalhães (2017, p.365) em 2010, Dilma Vana Rousseff, foi
a primeira mulher a ser eleita como presidente do Brasil. Foi reeleita no segundo
mandato, mas foi deposta do cargo da Presidência, restou a indagação se a perda
do cargo esteve diretamente ligada ao fato de ser mulher.
Ainda de acordo com Rezzutti (2018, p.163), a diferença de nascimento entre
as duas mulheres (princesa Isabel – 1846 e Dilma – 1947) que governaram o país
são de cento e um anos, apesar disso, muito da mentalidade patriarcal enfrentada
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por d. Isabel ainda sobrevive. Ambas foram vistas pela sociedade como marionetes,
uma sendo manipulada pelo marido e a outra por seu padrinho político, significa
dizer que desde aquela época até hoje parece que as mulheres não possuem poder
de decisão, tendo que se submeter ao ordenamento do homem, principalmente na
política, território predominantemente masculino.
5.OS DIREITOS CONQUISTADOS A PARTIR DO VOTO
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Com a aquisição do direito de votar, a presença da mulher no panorama
político foi influenciando outros setores, uma vez que passaram a ter o poder de
decisão. A liberdade conquistada ainda era mínima, pois ainda era submetida a
inúmeras regras na sociedade, que estavam vinculadas ao gênero.
Em 1º de maio de 1943 foi sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas a
Consolidação das Leis do Trabalho, criada por meio do Decreto-Lei nº 5.452, que
unificou toda a legislação trabalhista existente no país, além de inserir de maneira
definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira.
Para o público feminino foi uma conquista marcante, visto que sua situação
foi equiparada ao homem, tendo um capítulo destinado a proteção do trabalho e à
5
garantia da maternidade.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER
Art. 372 - Os preceitos que regulam o trabalho masculino são
aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem
com a proteção especial instituída por este Capítulo.” CLT
(1943)
O Código Civil de 1916, retratava o comportamento machista e patriarcal,
onde as mulheres eram classificadas como incapazes, sendo assim, ficavam na
condição de submissão e dependência diante da família e da sociedade.
Com a edição do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/62), no dia 27 de
agosto de 1962, a mulher passou a ser mais independente nas suas escolhas e
decisões, sem que houvesse a necessidade de consentimento do marido. A partir
dessa conquista, não era necessária a autorização do marido para reivindicar
imóveis, poderia requerer a guarda dos filhos em caso de separação, além de ser
permitido o recebimento de herança.
Art. 248. A mulher casada pode livremente:
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I - Exercer o direito que lhe competir sôbre as pessoas e os
bens dos filhos de leito anterior (art. 393);
II - Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido
tenha gravado ou alegado sem sua outorga ou suprimento do
juiz (art. 235, número 1);
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VII - Praticar quaisquer outros atos não vedados por lei".
Com o advento da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, o divórcio
passou a ser permitido, podendo ser por decisão de ambos ou por uma das partes.
Com o fim do casamento, os direitos das mulheres sobre os filhos foram mantidos,
poderia voltar a usar o nome de solteira, além de ser permitido ingressar em outro
casamento.
No primeiro momento, parece ser algo sem grande destaque, mas vale
enfatizar que a mulher ainda não figurava com plena liberdade e a simples
oportunidade de poder se expressar, decidindo sobre um assunto dominado por
homens foi visto como uma enorme conquista.
Art.17 - Vencida na ação de separação judicial (art. 5º "
caput "), voltará a mulher a usar o nome de solteira.
Art. 24 - O divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis
do matrimônio religioso.
Art.27 - O divórcio não modificará os direitos e deveres dos
pais em relação aos filhos.
Parágrafo único - O novo casamento de qualquer dos pais ou
de ambos também não importará restrição a esses direitos e
deveres
Com a Constituição de 1988 homens e mulheres passaram a ter os mesmos
direitos e deveres, pelo menos quanto ao texto trazido na Constituição. Foi a partir
desse momento que muitas situações sofreram modificações.
De acordo com Pierobom (2014, p.20) a Constituição de 1988 trouxe o
compromisso do Estado brasileiro em atuar de maneira efetiva na proteção dos
direitos fundamentais das mulheres, apresentado no parágrafo 8º do art. 226: “O
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.
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Desta forma, fica evidenciado que o Estado procura eliminar a condição
discriminatória sofrida pelas mulheres ao longo da história, através de ações
afirmativas inseridas na Constituição por meio de leis, fazendo com que as mulheres
passem a ocupar o mesmo patamar dos homens, e que seus direitos sejam
equiparados a estes, mas sem esquecer as peculiaridades atinentes a elas. Assim
como ocorreu com a licença maternidade que foi ampliada para 120 dias e a
gestante passou a ter sua estabilidade provisória garantida na Constituição de 1988.
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No parágrafo 5º do art. 226 fica evidenciado o princípio da equidade, onde
homens e mulheres tem os mesmos direitos e deveres na sociedade conjugal, não
havendo mais distinção nos papéis a serem exercidos pelos dois, equilibrando o
poder familiar e coibindo a segregação.
A independência e autonomia feminina ganharam mais ênfase com a revisão
do Código Civil em 2001, que munido de novos dispositivos, concedeu a mulher o
poder familiar, capacidade plena e igualdade de direitos civis. Com o enorme
crescimento da participação da figura feminina na sociedade, estas ficaram à frente
dos núcleos familiares, sendo comumente as únicas responsáveis por toda
educação, sustento e manutenção dos filhos.
5

No direito comparado, essa situação pôde ser vivenciada pelas mulheres
sauditas, é o que relata o site Freedom House, em que a educação e os direitos
econômicos melhoraram um pouco nos últimos anos, mas ainda estão sujeitas
a extensa discriminação legal e social, principalmente através do sistema de tutela,
no qual toda mulher deve confiar em um homem próximo para aprovar atividades
básicas. Da mesma forma que acontecia no Brasil, essas mulheres ainda devem
obter permissão de seus responsáveis para trabalhar, tal exigência é geralmente
feita pelos empregadores.
Outras leis advindas da Constituição de 1988 foram criadas visando proteger
as mulheres em todos os aspectos. Algumas dessas leis tentam reprimir a
desigualdade e punir a discriminação que afrontam os direitos fundamentais das
mulheres.
A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) criou mecanismos de coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de punir o agressor,
estabelece medidas de assistência e proteção àquelas que se encontram em
situação de violência doméstica e familiar. Confira-se:
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
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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
Os dados divulgados do Ministério dos Direitos Humanos, apontam que,
de janeiro a julho de 2018, o Ligue 180 registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547
tentativas de feminicídios e 118 tentativas de homicídios. No mesmo período, os
relatos de violência chegaram a 79.661, sendo os maiores números referentes à
violência física (37.396) e violência psicológica (26.527). Esses dados demonstram
que o número de vítimas devido ao sexo, ainda são elevados.
A Lei nº 9.504/97 que trata de normas para as eleições, estabelece em seu
art.80, a quantidade mínima e máxima que os partidos políticos ou coligações
devem reservar, para candidatos de cada sexo, essa determinação é uma forma de
garantir a participação da mulher na política para se alistar a cargos eletivos.
Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada
partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada
sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo,
setenta e cinco por cento do número de candidaturas que
puder registrar.
De acordo com o site do Senado Federal, está em curso o Projeto de Lei PL
2996/2019, que prevê a flexibilização das cotas para as mulheres nas eleições
proporcionais, implica dizer que se os partidos não preencherem a cota de trinta
por cento de candidatas, as vagas devem ficar vazias, o referido projeto está em
tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
Ainda no site do Senado Federal, outro projeto que trata de cotas na política
é o Projeto de Lei n° 2235/2019, que altera o Código Eleitoral para estabelecer que
ao menos trinta por cento das vagas nas eleições proporcionais serão ocupadas por
pessoas de sexos distintos e que na renovação de dois terços dos membros do
Senado Federal será garantida a eleição de um representante de cada sexo.
Vale frisar que a Câmara é composta por 513 deputados, dos quais apenas
77 integrantes são mulheres, número muito inferior se comparado aos cargos
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ocupados pelos homens, e apesar dessa participação ainda ser mínima, é o maior
número de cadeiras ocupadas pelas mulheres no Brasil.
Para Pires, et al (2019, p.70) há uma grande diferença para as mulheres em
apenas ver seus direitos conquistados e participar dessa conquista, que ocorre
quando há representação política. Chegou-se a um determinado momento onde
não há mais motivo para que os homens falem em nome das mulheres,
consequentemente podendo expandir o espaço conquistado.
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É notável que todo caminho percorrido para a conquista do espaço feminino
foi trilhado de maneira muito tímida e que inúmeros obstáculos ainda devem ser
superados. Isso reflete toda a situação de submissão vivida ao logo da história. Não
há que se falar em vitimismo, mas as mulheres ainda ocupam a condição de
vulnerabilidade pelo simples fato de serem mulheres.
A situação de subserviência vivida pela mulher no passado, ainda está
presente na sociedade, a mulher ainda é criticada e julgada por suas atitudes e
opiniões. É necessária a extinção de certos paradigmas, onde a mulher não seja
vista como segunda categoria, tenha as mesmas oportunidades destinadas aos
homens e que a distinção por 5sexo apenas exista nas peculiaridades atinentes a
ambos.
CONCLUSÃO
Apesar de tudo o que já foi conseguido, não se pode ignorar que as mulheres
ainda são segregadas na sociedade contemporânea e que essa discriminação não
se dá apenas na visão masculina, uma vez que as próprias mulheres conservam o
mesmo pensamento. Ainda perdura a postura de se julgar a capacidade de alguém
pelo sexo, raça, cor, religião, etc., esquecendo-se que cada indivíduo possui
peculiaridades próprias.
Por outro lado, é perceptível que de uma certa forma, houve uma evolução
na conquista da mulher pelo seu próprio espaço, que seus direitos foram ampliados
e que sua atuação passou a ser um diferencial ao longo da história.
Quando se faz uma comparação no contexto histórico, observa-se que
houve uma aceitação maior para que a mulher fosse inserida em praticamente todas
as áreas que apenas eram permitidas aos homens. Esse acontecimento foi de
impacto fundamental nas gerações posteriores, que passou a usufruir de todos os
direitos e garantias adquiridos anteriormente.
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É importante salientar que costumes, pensamentos, entendimentos e a
história em si, estão em constantes mudanças e que nada é absoluto, nem os
direitos, sendo necessário o desprendimento de atitudes que segregam, para que
ocorra uma evolução mais abrangente destes.
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[1] Processo que atribui ao ser humano a natureza de um objeto material, tratandoo como um objeto ou coisa; coisificação: ativistas lutam pelo fim da objetificação
do corpo feminino em propagandas de cerveja. [Por Extensão] Atribuição do
sentido de algo inanimado (sem vida) a algo animado (com vida), transformando a
subjetividade, o trabalho ou outra coisa abstrata, em algo capaz de produzir ou se
materializar em objetos: a revolução industrial contribuiu para a objetificação do
homem.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E O CÓDIGO PENAL
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(Orientador)
RESUMO: A proteção dos direitos fundamentais das mulheres brasileiras militares,
no âmbito familiar, enseja diversos questionamentos acerca de quem será a
competência para julgar esses tipos de casos de violência doméstica, especialmente
quando a vítima for mulher militar da ativa, e o autor, companheiro, também militar
da ativa. Devido às interpretações o assunto vem tomando corpo dentro e fora da
caserna, especialmente por juristas e pelas instituições persecutórias como o
Ministério Público, este defendendo que o crime seja retirado do âmbito da justiça
militar, por não ser parte de sua missão constitucional. Contudo, o entendimento
da justiça castrense mantém-se no sentido de sua competência para o julgamento,
5
entendimento este que é compartilhado, em maioria, pelo Supremo Tribunal
Federal. Este artigo busca um debate acerca desta questão central.
PALAVRAS-CHAVES: Lei Maria da Penha; Código Penal Militar; Mulher Militar;
Responsabilidade Penal.

ABSTRACT: The protection of the fundamental rights of Brazilian military women,
at the family level, raises several questions about who will be competent to judge
these types of domestic violence cases, especially when the victim is active military
woman, and the author, companion, also active military Due to interpretations the
subject has been taking shape inside and outside the barracks, especially by jurists
and persecuting institutions such as the Public Prosecutor, who advocates that the
crime be removed from the scope of military justice, as it is not part of its
constitutional mission. However, the understanding of castrense justice remains in
the sense of its competence for the trial, which is shared, in the majority, by the
Supreme Court. This article seeks a debate on this central issue.
KEYWORDS: Maria da Penha Law; Military Penal Code; Military Woman; Criminal
Responsibility.
1 INTRODUÇÃO
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A presente pesquisa constitui-se como pesquisa aplicada, pois “tem por
objetivo solucionar os problemas concretos da vida moderna” (ANDRADE, 2002,
p17). De acordo com Marconi e Lakatos (2005:p.83): “o método cientifico é o
conjunto das atividades sistemáticas e racionais permitindo alcançar
conhecimentos válidos e verdadeiros traçando o caminho a ser seguido, mostrando
os erros e auxiliando nas decisões do cientista”.
Toda a pesquisa desenvolveu baseada em métodos científicos que tem, por
fim, obter a verdade, através da comprovação de hipótese, elos entre a observação
da realidade e a teoria científica, que explica os acontecimentos reais. O método a
ser utilizado é o dedutivo, oque tem por objetivo explicar os conteúdos das
premissas, ou seja, parte de uma visão holística para o particular, a fim de chegar a
uma conclusão.
A pesquisa fundamentar-se-á, sobretudo, em referências bibliográficas,
compreendendo leis, obras doutrinárias, legislação aplicada ao tema, materiais
disponíveis em meios eletrônicos, julgados, jurisprudências pertinentes e outras
publicações que versam sobre o assunto.
Ademais, o presente artigo científico consiste em demonstrar o conflito de
competência entre a Justiça Comum e a Justiça Castrense para julgar casos de
violência doméstica entre cônjuges militares estaduais da ativa.
Devido a frequência dos casos de violência familiar, especialmente contra a
mulher, o governo federal editou a Lei nº 11.340/06 mais conhecida como a Lei
Maria da Penha, com o intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Conforme previsto na Lei 11.340/06, de 7 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006)
art. 2° “Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual
[...], sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e
social”.
Sabe-se que a referida Lei cria mecanismo para coibir e prevenir violência
doméstica e familiar contra a mulher, diante disso surge uma dúvida de quem será
a competência para julgar casos de violência doméstica entre conjugues militares
da ativa. Pois, a Justiça Militar ou Justiça Castrense rege-se por um procedimento
próprio e especial, com base na hierarquia e disciplina todos os militares estão
sujeitos a sanções penais e administrativas previstas dentro do Código Penal Militar.
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Deste modo, o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 estabelece
em seu artigo 9° que os “crimes militares em tempo de paz”, os cometidos por
militares, embora também previsto na lei penal comum, praticado por militar contra
militar serão de competência da Justiça Militar, exceto, quanto aos crimes de
competência do Tribunal do Júri.
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Assim, sem a pretensão de esgotar o assunto, trazemos à baila a
competência da Justiça Militar nos casos em que militares cônjuges se veem
abarcados pela violência doméstica no âmbito familiar, haja vista que tais condutas,
configuram-se como fato típico, ilícito e culpável à luz da norma penal castrense.
2 LEI MARIA DA PENHA - LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
A Lei n. º 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da
Penha (BRASIL, 2006), ganhou este nome em homenagem a Maria da Penha Maia
Fernandes, vítima de agressão doméstica que por muitos anos lutou na justiça para
ver o seu agressor preso.
E para entendermos de forma clara a criação da referida lei, vejamos
informações extraídas do site Instituto Maria da Penha (IMP), expõe que Maria da
5
Penha conheceu Marco Antonio Heredia Viveros, colombiano, quando estava
cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de
São Paulo em 1974, naquele mesmo ano começaram a namorar, e se casaram dois
anos depois em 1976. (SITE IMP, 2018).
Aduz ainda, que as agressões começaram a acontecer quando ele
conseguiu a cidadania brasileira, agia sempre com intolerância e comportamentos
explosivos contra a esposa e as próprias filhas, formando assim o ciclo da violência.
(SITE IMP, 2018).
Destarte, Maria sofreu sua primeira tentativa de homicídio no ano de 1983,
cometida pelo referido marido, que lhe deu um tiro nas costas enquanto ela dormia.
Após a tentativa de homicídio, ele relatou à polícia que eram vítimas de tentativa
de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia, tal ato deixou
Maria paraplégica. (SITE IMP, 2018).
Não satisfeito com o resultado da primeira tentativa de homicídio, meses
depois quando Maria da Penha voltava para casa após duas cirurgias, internações
e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou
eletrocuta-la durante o banho. Após a segunda tentativa de homicídio ela tomou
coragem e o denunciou, mas o primeiro julgamento de Marco Antonio aconteceu
somente em 1991, ou seja, oito anos após o crime. (SITE IMP, 2018).
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O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas, devido a recursos
solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade e o segundo julgamento só foi
realizado em 1996, no qual foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo,
sob alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa,
mais uma vez a sentença não foi cumprida. (SITE IMP, 2018).
Cansada de esperar a morosidade da justiça brasileira, Maria da Penha com
ajuda de ONGs enviou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos - OEA em 1998, que no relatório 54 de
2001, acatou a denúncia e recomendou a finalização do processo penal contra o
agressor de Maria da Penha, sendo ele julgado culpado e condenado. (SITE IMP,
2018).
Além do mais, condenou o Brasil por negligência, omissão e tolerância em
relação a violência doméstica, recomendou a criação de legislação adequada para
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. (SITE IMP, 2018).
Assim, o governo brasileiro, criou um novo dispositivo legal em setembro
de 2006, a Lei n. º 11.340/06 entra em vigor, fazendo com que a violência contra a
mulher deixe de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo e que
tenha maior eficácia na prevenção, e punição da violência doméstica e familiar no
Brasil. (SITE IMP, 2018).
Observa-se que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) trouxe alteração para
o Código Penal, em seu artigo 129, §9, demonstra que o agressor no âmbito da
violência doméstica, pode ser tanto o “ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendose o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade”.
A referida lei definiu várias formas de violência contra à mulher, sendo elas,
“física, moral, psicológica, sexual, patrimonial” (BRASIL, 2006), suas medidas
protetivas vão desde a remoção do agressor do domicilio a proibição de sua
aproximação da vítima, ainda, os agressores de mulher em âmbito doméstico ou
familiar podem ser presos em flagrantes ou terem sua prisão preventiva decretada,
desde o momento da violência constatada pelo relato da mulher.
As medidas protetivas podem impor obrigações ao agressor como
suspensão da posse ou restrição do porte de armas e afastamento do lar ou local
de convivência com a ofendida. O descumprimento pelo agressor é crime, tipificado
no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos.
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Justificando a lei especial para mulher, a relatora da Lei Maria da Penha na
Câmara (2006) Jandira Feghali, afirma:
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Lei é lei. Da mesma forma que a decisão judicial não se discute
e se cumpre, essa lei é para que a gente levante um estandarte
dizendo: Cumpra-se! A Lei Maria da Penha é para ser
cumprida. Ela não é uma lei que responde por crimes de
menor potencial ofensivo. Não é uma lei que se restringe a
uma agressão física. Ela é muito mais abrangente e por isso,
hoje, vemos que vários tipos de violência são denunciados e
as respostas da Justiça têm sido mais ágeis.
A Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Amini Haddad
(2015, P. 1), aduz que:
A lei 11.340/2006 considera todo um contexto histórico e
cultural de desvalorização da mulher que remonta aos
primórdios da humanidade. A Lei Maria da Penha surgiu como
um marco histórico de gênero, que é a violência que ocorre
contra a mulher
justamente por ser mulher.
5
O Superior Tribunal de Justiça, também se manifestou na edição n. 41 da
Jurisprudência em Teses de 16 de setembro de 2015, destacam-se:
4) A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de
afeto, dispensada a coabitação;
5) Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, há necessidade de
demonstração da situação de vulnerabilidade ou
hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero;
7) A agressão do namorado contra a namorada, mesmo
cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência
dele, está inserida na hipótese do art. 5°, III, da Lei n.
11.340/06, caracterizando a violência doméstica;
14) A suspensão condicional do processo e a transação penal
não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei
Maria da Penha (Súmula 536 do STJ).
(STJ, Jurisprudência em teses, edição n. 41, 2015).
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Assim, ao longo dos anos da referida legislação, a jurisprudência relativa ao
tema foi sendo enunciada pelos Tribunais, trazendo esclarecimentos sobre a
aplicação das normas. Entretanto, a lei não conseguiu incorporar e ajustar à toda
realidade social das mulheres brasileiras, bem como, o próprio crime de violência
doméstica familiar cometido por militar da ativa, contra sua esposa também militar
da ativa.
3 CÓDIGO PENAL MILITAR - DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE
1969
A organização da justiça militar teve sua origem dentro da própria
instituição militar no Brasil em 1808, com a chegada do príncipe regente D. João,
onde estabeleceu na capital quase todos os órgãos da administração pública e da
justiça existentes naquela época em Portugal, o Conselho de Estado, Mesas do
Desembargador do Paço e da Consciência e Ordens, o Conselho da Fazenda, o
Conselho do Supremo Militar e de Justiça, dentre outros.
O Supremo Militar regulamentou a parte processual do Código Militar, face
à autorização contida no artigo 5º, § 1º, do Decreto Legislativo nº 149, de 18 de
julho de 1893, entretanto, a lei processual militar foi novamente codificado quando
o Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938, baixou o novo código da justiça
militar que vigorou até a expedição dos Decretos-Lei nº 1.002 e 1.003, ambos de 21
de outubro de 1969, o primeiro fazendo entrar em vigor o Código de Processo
Penal Militar, e o segundo a Lei da Organização judiciária militar, e ambos entraram
em vigor a partir de 1º de janeiro de 1970, código que vigora até o presente
momento.
Contudo, somente com a Constituição Federal de 16 de julho de 1934 a
justiça militar federal tornou-se órgão do Poder Judiciário, em seu art. 63 “são
órgãos do Poder Judiciário: alínea c) os Juízes e Tribunais militares", e o seu art.
84, in verbis:
Art 84 - Os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas
terão foro especial nos delitos militares. Este foro poderá ser
estendido aos civis, nos casos expressos em lei, para a
repressão de crimes contra a segurança externa do país, ou
contra as instituições militares.
Assim, sua denominação foi mantida até o advento da República pela Lei
nº 149, de 18 de Julho de 1893, passando a integrar o Poder Judiciário pela
Constituição de 1934, e com a Constituição de 1946 vindo a ser denominado
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Superior Tribunal Militar. Desta forma, ficou efetivamente reconhecida que a justiça
militar federal e as justiças militares estaduais são órgãos da justiça brasileira, tendo
sua situação confirmada nas Cartas Magnas de 1967 e 1988.
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Desta maneira, a justiça militar no Brasil é composta de duas formas, uma
delas é a Justiça Militar da União e a outra Justiça Militar Estadual. Sendo que a
Justiça Militar da União é um órgão jurisdicional federal, com competência para
julgar e processar crimes militares definidos em lei, não importando quem seja o
autor do crime, podendo julgar civis também, possuindo jurisdição em todo
território nacional. Tem previsão legal nos artigos 122 a 124, todos da Constituição
Federal de 1988, ademais, são órgãos da Justiça Militar da União: o Superior
Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e Juízes Militares instituídos em lei.
Todavia, a justiça militar Estadual tem competência restrita apenas para
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, desde que praticados por
membros das corporações da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares,
sua principal missão é tutelar os valores da corporação, quando o efetivo da polícia
ultrapassar vinte mil integrantes fica autorizado ao Estado criar um Tribunal Militar,
contudo, somente os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
possuem o Tribunal Militar próprio,
5 tendo os demais Estados brasileiros e o próprio
Distrito Federal somente o 2º grau da Justiça Militar no seu respectivo Tribunal de
Justiça.
Desse modo, observa-se que o processo penal militar é na maioria dos
casos considerado ação penal pública incondicionada, promovida por denúncia do
Ministério Público Militar. Vejamos o que menciona os artigos 124 e 129, inciso I
ambos da Constituição Federal de 1988 e, os artigos 29, 31 e 33 todos do Código
de Processo Penal Militar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.” (grifei). (BRASIL, 1988, art.
124 C.F).
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei. (BRASIL, 1988, art. 124 C.F).
Promoção da ação penal
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Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser
promovida por denúncia do Ministério Público Militar.
(grifei). (BRASIL, 1969, art. 29 C.P.P.M)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Dependência de requisição do Governo
Art. 31. Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 do Código
Penal Militar, a ação penal; quando o agente for militar ou
assemelhado, depende de requisição, que será feita ao
procurador-geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que
o agente estiver subordinado; no caso do art. 141 do
mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. (grifei).
(BRASIL, 1969, art. 31 C.P.P.M).
Exercício do direito de representação
Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de
representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério
Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua
crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de
convicção. (BRASIL, 1969, art. 33 C.P.P.M).
Em vista disso, a atuação do Parquet em procedimentos investigatórios
criminal é prevista em lei, mostrando na prática jurídica que usada adequadamente,
possui um benefício para os militares e sociedade, todavia, há quem não concorde
com o poder investigatório do Ministério Público.
Portanto, pode-se dizer que o Código Processual Penal Militar tem previsão
legal para várias formas de atitudes que possam causar danos aos direitos dos
militares. Sob essa concepção, cabe perfeitamente dizer que em nenhum momento
a Justiça Militar será omissa com os seus integrantes, além disso, o direito atual é
visto como uma medida de manter o equilíbrio moral da sua corporação.
4 ANÁLISE ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS CASOS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE MILITARES DA ATIVA
No mundo jurídico observa-se que há uma grande variedade de opiniões
acerca da temática abordada, para o jurista e escritor Célio Lobão (2006, p.121-122):
Com a incorporação de mulheres às Forças Armadas, à Polícia
Militar e ao Corpo de Bombeiros Militares, surge o problema
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relativo à competência da Justiça Militar para conhecer do
delito cometido por um cônjuge ou companheiro contra
outro.
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Nota-se, que as jurisprudências nos Tribunais são firmes e consolidadas a
respeito da competência ser da Justiça Militar Estadual o julgamento dos casos de
violência doméstica entre cônjuges militares da ativa e seus equiparados. O Código
de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969)
demonstra que todos os casos entre militares, sempre foram de competência
exclusiva da Justiça Militar brasileira, até mesmo o próprio crime de violência
doméstica, quando praticados por militares contra outro servidor também militar,
tendo na referida lei apenas à exceção quanto aos crimes de competência do
Tribunal do Júri.
Observa-se que a Lei 13.491 de 13 de outubro de 2017, ampliou a própria
competência jurisdicional da Justiça Militar, estendendo aos crimes previstos na
legislação comum penal, desta forma, fica claro que o dispositivo do artigo 09 do
CPM não permite interpretação dúbia ou equivocada, confere-se, in verbis:
Art. 9º Consideram-se
crimes militares, em tempo de paz:
5
I - Os crimes de que trata este Código, quando definidos de
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela
Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assemelhado. (grifei).
(BRASIL, 1969, art. 9° C.PM).
Salienta-se, o significado da palavra militar em situação de atividade ou
assemelhado não se confunde com militar de serviço, pois, as expressões não se
equivalem. Aliás, muito longe disso, o militar em situação de atividade pode, ou
não, estar de serviço, assim como pode, ou não, estar de folga, que se entende por
período compreendido entre uma escala de serviço e outra.
Deste modo, merece registro que a Lei Maria da Penha não criou crimes
contra as mulheres brasileiras, mas sim mecanismos e formas de coibir a violência
doméstica e familiar contra as mulheres.
465

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Desta maneira, a situação de quem será competente para julgar os casos
de violência doméstica entre militares, merece reprodução da recente decisão
exarada pelo Ministro Dias Toffoli da Primeira Turma do Superior Tribunal Federal
no HC 125836/SP (Internet – Jusbrasil):
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Ameaça
(CPM, art. 223, caput) praticada por militar contra militar
em situação de atividade em local sujeito à administração
militar. Crime militar caraterizado. Competência da
Justiça Castrense (CPM, art. 9º, inciso II, alínea a).
Precedentes. Ordem denegada. 1. O crime praticado por
militar contra militar em situação de atividade em lugar sujeito
à administração militar, inevitavelmente, atrai a competência
da Justiça Castrense, por força do art. 9º, inciso II, alínea a, do
Código Penal Militar. Precedentes. 2. Ordem denegada.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas,
por unanimidade de votos, em denegar a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator. (Coatores SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR - Primeira Turma E. Ministro Dias Toffoli
no HC 125836/SP – Julgamento Brasília, 03 de março de 2015)
(grifei).
Observemos, também, o entendimento assentado pelo relator Paulo Prazak
da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar em decisão recente (Internet –
Jusbrasil):
Recurso inominado. IPM. Crime de ameaça (art. 223 do
CPM). Entre militares da ativa. Ambiente domésticofamiliar. Aparente conflito de normas. Inteligência do art.
125, § 4º, da Constituição Federal e art. 9º, alínea ‘a’, do
CPM. Recurso
improvido. Independentemente
da
circunstância ou do lugar do crime, da condição de serviço
ou de qualquer outras, se autor e vítima forem militares
da ativa, o delito será militar, conforme estabelece o art.
9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM. (Rec. Inominado nº 91/15.
Rel. Paulo Prazak. Julg. 17/09/2015) (grifei).
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Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Crime
praticado por militar da ativa contra vítima na mesma
situação. Competência da Justiça Militar. Precedentes.
Recurso não provido. 1. Inadmissível, em recurso
extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição
Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 2. É da
competência da justiça castrense processar e julgar os
crimes em que autor e vítima são militares da ativa. 3.
Recurso a que se nega provimento (ARE nº 756.363/RSAgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/10/14)
(grifei).
Sobre o mesmo ponto de vista, mantém-se o posicionamento do Tribunal
de Justiça Militar do Estado de São Paulo/SP (Internet – Jusbrasil):
Recurso Inominado Ministerial – Pedido para remessa dos
autos à Justiça Comum indeferido pelo Juiz de piso –
Violência doméstica praticada por policial militar contra
policial militar,
ambos na ativa e de folga, no interior da
5
residência do casal – Independentemente do motivo da
agressão, do local da ocorrência, de estarem agente e vítima
na ativa ou não ou, ainda, de serviço ou de folga, o crime é
militar e a competência para processamento e julgamento
do caso é da Justiça Militar estadual – Recurso Inominado
improvido. (TJ-MSP 0002792018, Relator: CLOVIS SANTINON,
Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª Câmara) (grifei).
Assim sendo, a questão debatida é realmente consolidada dentro das
“cortes” brasileiras, em relação aos dois militares, casados, que deixarem dentro do
âmbito familiar ocorrer alguma presença de violência doméstica, o referido ato de
violência será considerado crime militar, devendo assim ser julgado pela Justiça
Militar do país. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, o presente estudo partiu da análise da necessidade de facilitar
cada vez mais a inserção das formas de responsabilidade penal e civil na esfera da
violência doméstica existentes na realidade contemporânea. Com o fim de
mencionar diversas linhas de pensamento e posições, acerca da questão bastante
complexa e polêmica que versa sobre o assunto de violência familiar entre casais
militares da ativa.
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Pretendeu-se, com esse trabalho, conhecer as questões relacionadas as
agressões entre companheiros militares, a qual, por mais suscetível que sejam as
questões de possíveis injustiças, fraudes e ilicitudes, não deixarão de obter um
pluralismo de julgamentos.
Diante disso, observa-se que a responsabilidade penal e civil tem como
finalidade proteger a mulher militar, vítima de violência psicológica, verbal, moral e
física, do seu companheiro também militar, devendo ser vista e acompanhada com
o conjunto de recursos de uma política integrada de proteção à família.
Para alcançar o desenvolvimento pleno do processo judicial e para restaurar
o âmbito familiar, destruído pela agressão, será preciso que seja totalmente
amparado e protegido, em especial, pelos agentes do direito.
A mulher vítima de violência doméstica tem em sua esfera moral e psíquica
danos que dificilmente serão apagados. É necessário que não apenas os operadores
do direito, mas também toda a sociedade entenda os reflexos negativos da
violência contra a mulher, seja para a vida da família, seja para o futuro de eventuais
filhos, que podem carregar traumas por toda a sua vida.
Portanto, o fato de não haver amor entre o casal não retira deles o dever
de prestar a convivência familiar, profissional e social adequada e de respeito entre
si. Basta o sentimento de solidariedade que une todas as pessoas dentro de uma
sociedade, para que esta se desenvolva pacificamente.
Por mais que a responsabilização penal e civil do agressor não possa refazer
o núcleo familiar, é um passo para recondução da sociedade no entendimento da
importância do respeito à mulher e da unidade da família.
Dessa maneira, quando nos referimos ao entendimento das cortes
brasileira, observamos que a entendimentos divergentes dos órgãos da justiça, que
se dividem em dois raciocínios sobre a competência para analisar e julgar os casos
violência doméstica entre casal militar.
O primeiro raciocínio é apto ao pensamento de que a Justiça Militar não
tem nenhuma competência para julgar os casos de violência doméstica entre
militares da ativa, por tanto são a favor do afastamento dessa situação e hipótese
que acontece nos dias atuais, acreditam que a corporação não tratará a situação
fora do âmbito da hierarquia e disciplina do seu código de comportamento, só o
fato de ocorrer alguma hipótese que o esposo seja superiormente hierárquico
dentro da corporação, por si só, gera muita insegurança jurídica.
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Salienta-se que não existe exclusão absoluta da posição de hierarquia entre
os militares, mesmo fora do serviço em dias de folga, pois, a conduta moral ética
dos militares exige-se que o cumprimento formal seja sempre prestado.
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O segundo posicionamento é o majoritário dos tempos atuais, que defende
esse raciocínio de que a justiça militar possui total competência e rigor para
punições entre militares da ativa no âmbito familiar, excluindo da análise jurídico e
processual, a situação hierárquica profissional dos envolvidos, que será afastada
independente de beneficiar a vítima.
Sob o mesmo ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal pactua do mesmo
posicionamento majoritário das cortes militares, de que a violência no âmbito
familiar entre militares deve ser aplicada o Código Penal Militar com o auxílio para
maior punição se necessário da Lei Maria da Penha, mantendo-se presente e
necessária a retirada do poder hierárquico nesses casos.
Por certo, o que não pode ser esquivada é a tutela proporcional à
vulnerabilidade da mulher vítima de agressões no âmbito familiar, a falta da devida
proteção. É nessa perspectiva que sobressai a atuação da jurisprudência na
aplicação integrativa dos princípios
constitucionais, entrelaçados com a justiça
5
militar brasileira, em especial o da dignidade da pessoa humana como forma de
não deixar recair somente sobre a vítima as consequências dos danos.
O presente estudo partiu da análise da necessidade de se facilitar cada vez
mais a inserção das formas de responsabilidade penal e civil na esfera da violência
doméstica existentes na realidade contemporânea. Citando diversas linhas de
pensamento e posições, acerca da questão bastante complexa e polêmica que versa
sobre o assunto de violência familiar entre casais militares da ativa.
Sobretudo, a pesquisa realizada, entende que na medida em que não se
cumpre esse irrenunciável papel da justiça militar de atuar de forma firme e justa
com os envolvidos, para que seja responsabilizado o agressor daquele núcleo
familiar, acaba na maioria dos casos com consequências maiores e piores de
violência dos já praticados contra à vítima. Desta forma, a tutela proporcional da
vulnerabilidade dos pedidos de responsabilidade e indenização pelos danos
causados pela violência, às vezes, não tem o objetivo de vingança, mas o dever de
prevenir a reincidência de males que geram consequências desastrosas na relação
familiar.
Enfim, a conclusão que se chega pela revisão feita sobre o assunto é de que
a responsabilidade civil e penal pode e deve ser uma medida utilizada para diminuir
o número de violência doméstica, a situação da justiça militar atuar neste âmbito
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para defender e resguardar seus servidores militares é extremamente válida e
respeitável, desde que sempre mantenha dentro da corporação o valor familiar e a
proteção da vítima, devendo no processo de violência familiar ser rigorosamente
observado, antes, durante e após a conduta ilícita do agressor. Sem, no entanto,
ultrapassar limites legais e jurídicos.
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(Orientadora)
RESUMO: O presente artigo discorre sobre as medidas socioeducativas aplicadas
no Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE, de Palmas/TO, visando a
ressocialização dos adolescentes infratores em regime de internação. O estudo
partiu de uma abordagem histórica da legislação pertinente à infância e
adolescência no Brasil, até a instituição da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA, cuja promulgação foi um verdadeiro marco de inovação na
proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Sob a ótica da
ressocialização de adolescentes infratores, o ECA preconiza medidas de natureza
5
socioeducativas e sancionatórias. Tais medidas possuem o intuito de afastá-los da
criminalidade, dos vícios em substâncias psicoativas e de situações que apresentem
riscos a sua integridade física e psíquica. Ao analisar o CASE de Palmas-TO, se
identificou as medidas socioeducativas aplicadas, além do perfil do interno e a
estrutura física e humana da unidade. Percebeu-se que a maioria dos adolescentes
infratores estão inseridos em lares carentes e conflituosos, dificultando a
concretização da ressocialização. Desse modo, persiste a necessidade de estender,
efetivamente, o sistema socioeducativo aos seus familiares, a fim de envolver todo
aquele núcleo familiar na ressocialização integral e definitiva do adolescente
egresso, com o escopo de prevenção à reincidência.
PALAVRAS-CHAVE: Medidas socioeducativas; Adolescentes infratores; Centro de
Atendimento Socioeducativo.
ABSTRACT: This This article discusses social and educational measures applied at
the Socio-Educational Care Center – CASE (in Portuguese), in Palmas, Tocantins,
aiming to contribute with the resocialization of adolescent offenders internees in
the unit. The study initiated from a historical approach of the legislation pertinent
to childhood and adolescence in Brazil, until the institution of the Law 8.069 / 1990
- Statute of the Child and the Adolescent – ECA (in Portuguese), whose
promulgation was a true mark of innovation in the integral protection of the rights
of children and the teenagers. From the perspective of the resocialization of
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adolescent offenders, ECA profess socio-educational and sanctioning measures.
They are intended to remove them from criminality, addiction to psychoactive
substances and situations that pose risks to their physical and mental integrity.
Analyzing Palmas’ unit, it were identified the socio-educational measures applied,
in addition to the profile of the intern and the physical and human structure of the
unit. It was noticed that most adolescents are inserted in lacking and conflicting
homes, making it difficult to achieve the resocialization. Thus, the need to effectively
extend the socio-educational system to their families persists, in order to involve
that family in the complete and definitive resocialization of the egressed adolescent,
with the intent of preventing recurrence.

KEYWORDS: Adolescent Offenders; Resocialization; Social and Educational
Measures; Socio-Educational Care Center.
Sumário: 1 Introdução – 2. Adolescentes Infratores: aspectos históricos e sociais
das legislações brasileiras até o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990: 2.1
O Código de Menores de 1979 e a Constituição Federal de 1988; 2.2 Estatuto da
Criança e do Adolescente – Eca: 2.2.1
As medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 As Medidas Socioeducativas aplicadas no
Centro de Atendimento Socioeducativo De Palmas – Tocantins: 3.1 Atendimento
Multidisciplinar e Estrutura Física do Centro de Atendimento Socioeducativo de
Palmas – CASE; 3.2 O Perfil do Adolescente; 3.3 A Necessidade da Inclusão da
Família à Programas de Acompanhamento para evitar a Reincidência do Jovem
Egresso. 4 Considerações Finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Ao descrever sobre a temática em tela, a princípio se fez necessário fazer
uma reflexão no documento publicado pelo Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo - SINASE, que indicou o número total de 25.929 adolescentes e
jovens (12 a 21 anos) em atendimento socioeducativo nas unidades voltadas à
restrição e privação de liberdade classificadas como internação, internação
provisória e semiliberdade, na data de 30 de novembro de 2016, além de 521
adolescentes em outras modalidades de atendimento, tais como, atendimento
inicial ou internação sanção, com um total geral de 26.450 adolescentes e jovens
incluídos no sistema (BRASIL, 2018).
A funcionalidade do Estado consiste em estabelecer políticas públicas que
assegurem a proteção das crianças e adolescentes em todo território brasileiro.
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As instrumentações legais e jurídicas no Brasil encontram-se pautadas na
Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990,
que norteiam as políticas socioeducativas caso ocorram a prática de atos
infracionais dos adolescentes na contemporaneidade.
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Os respectivos documentos são essenciais devido ao número crescente de
adolescentes que cometem atos criminais cada vez mais cedo e devem ter
legitimações para que possam ser julgados, privados de sua liberdade com ações
pedagógicas e, posteriormente, o direito a ser ressocializado e reintegrado à
sociedade como um novo cidadão.
Nesse contexto, o presente estudo teve como problemática a ser respondida:
quais as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes internados no Centro
de Atendimento Socioeducativo de Palmas que buscam ressocializar o jovem
infrator?
Para tanto, estabeleceu-se o objetivo geral que visa verificar quais as
medidas socioeducativas estão vinculadas à ressocialização aplicadas
aos adolescentes infratores internos do Centro de Atendimento Socioeducativo de
Palmas – CASE, no estado do Tocantins.
5
Na sequência, apontou-se os objetivos específicos que estão organizados
em: descrever um breve contexto histórico e social das medidas socioeducativas no
Brasil até a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990;
contextualizar o ordenamento jurídico que disciplina as sanções aos adolescentes
infratores; Discorrer sobre as medidas socioeducativas do Centro de Atendimento
Socioeducativo de Palmas – CASE. Por fim, evidenciar a importância de medidas
ressocializadoras e o atendimento por meio de programas sociais para as famílias
dos socioeducandos, como formas de combate à reincidência do adolescente
infrator egresso na sociedade tocantinense.
Assim, para alcançar as respostas do problema, bem como dos objetivos,
efetivou-se um levantamento epistemológico, mediante a busca bibliográfica em
livros, artigos e sites que versam sobre o objeto de estudo.
Seguidamente, foi realizada uma análise empírica no Centro de Atendimento
Socioeducativo de Palmas, mediante uma abordagem qualitativa com o objetivo
descritivo, através de vistoria in loco, que permitiu informações sobre o perfil desse
adolescente infrator, bem como a estrutura física da unidade de internação.
Assim, tornou-se imprescindível executar essa pesquisa, visto ser uma
questão de ordem social, pois paira sobre a sociedade a sensação de impunidade
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com relação aos adolescentes infratores e, para tanto, deve-se discutir as
abordagens que estão sendo tomadas para diminuir a criminalidade e proporcionar
medidas socioeducativas de internação e ressocialização dos adolescentes.
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O respectivo estudo foi realizado pela importância social. Ademais, os dados
encontrados permitem reflexões principalmente para estudantes, professores e
profissionais que atuam no ramo do direito, por se tratar de uma temática de
relevância social.
2 ADOLESCENTES INFRATORES: aspectos históricos e sociais das legislações
brasileiras até o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990
A Santa Casa de Misericórdia foi o primeiro registro na história, em 1543, de
instituição que acolhia e prestava auxílio à criança e ao adolescente, dando ensejo
inicial ao que hoje é denominado Direitos da Criança e do Adolescente (LORENZI,
2016).
Porém, não existia ainda garantias legais e jurídicas para assegurar os direitos
para a faixa etária dos adolescentes. Com isso, no Brasil havia necessidade de
normatizações legais que pensassem nas crianças e nos adolescentes como sujeitos
que deveriam ter o seu direito resguardado em algum preceito legal e
constitucional, para viabilizar a garantia ao seu desenvolvimento enquanto cidadão
pertencente a uma sociedade.
O
Código
Criminal
do
Império,
de
1830,
classificava
os adolescentes pertencentes as classes de maior vulnerabilidade social como
“pessoas pretensas ao crime”. Pairava o entendimento de que crianças e
adolescentes negros, pobres, órfãos e em situação de rua se tornariam criminosos,
deixando claramente um dualismo no país entre os pobres e a elite dessa época.
É somente com o Código Penal de 1890 que ocorre a reprimenda da infância
pobre brasileira, de maneira política, oriunda das “ideias positivistas, aliadas ao
movimento higienista e a todo um novo aparato jurídico”, taxando a partir daí, e
com muito mais ênfase jurídica a “produção do menor enquanto objeto normativo”
(CUSTÓDIO, 2009, p. 14). Nesse sentido:
Nessa época surge à criminalização, de condutas como a
vadiagem e a capoeira, tornando a legislação penal uma
verdadeira forma de controle das classes sociais. Foi criado o
Instituto Disciplinar em 1902 para crianças consideradas como
“menores delinquentes”, no qual eram tomadas medidas de
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caráter simbólicas com esse público, ou seja, por meio dessa
nova estrutura institucional é que se passou a estabelecer os
direitos infanto-juvenis entre os séculos XIX-XX, ocorrendo
uma verdadeira institucionalização desse público, sem
qualquer critério ou observância profunda de direitos.
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A primeira normativa que tinha por escopo a proteção dos menores,
especialmente aqueles que os delitos tinham vinculação direta com a pobreza,
somente foi instituída em 1923, por meio do Decreto n. 16.272. Quatro anos depois
foi promulgado o primeiro Código de Menores do Brasil, Decreto n.17.943-A,
sistematizado pelo Juiz de Menores do Rio de Janeiro, José Cândido Albuquerque
de Mello Mattos, publicado em 12 de outubro de 1927, sendo o primeiro da
América Latina (CUSTÓDIO, 2009, p. 16).
O Código de Menores de 1927, conhecido como Código Mello Mattos, é
considerado o marco inicial legislativo do Brasil que considerava a inimputabilidade
etária para criança e adolescentes, diferentemente do Código Penal de 1890, em
que crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos da mesma forma
que os criminosos adultos.
5

Contudo, destaca-se que o Código Mello Mattos tratava igualmente os
menores abandonados e infratores, ou seja, ambos poderiam ser internados em
orfanatos, sem considerar as peculiaridades de cada caso: “Art. 1º: O menor, de um
ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade,
será submetido pela autoridade competente ás medidas de assistência e proteção
contidas neste Código” (BRASIL, 1927).
Todavia, restou confirmada a imputabilidade absoluta penal para menores
de 14 anos:
Art. 68. O menor de 14 anos, indigitado autor ou cumplice de
fato qualificado crime ou contravenção, não será submetido a
processo penal de, espécie alguma; a autoridade competente
tomará somente as informações precisas, registrando-as,
sobre o fato punível e seus agentes, o estado físico, mental e
moral do menor, e a situação social, moral e econômica dos
pais ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva (BRASIL, 1927).
Dentre os pressupostos, já continha no supracitado Código a necessidade de
regenerar e educar esse menor no sentido de receber uma assistência para
promover mudanças.
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Em 1941 foi criado o Serviço de Assistência a Menores – SAM, que tinha o
objetivo de proteger os adolescentes institucionalizados. A criação desses institutos
foi um passo importante para a política de atendimento de menores em
estabelecimentos governamentais, que até então eram feitas pelos juizados de
menores (CUSTÓDIO, 2009, p. 17).
O SAM foi instituído no governo liderado por Getúlio Vargas, em 1941.
Tratava-se de um órgão que deveria ter o seu funcionamento semelhante ao
sistema penitenciário, cuja diferença era a faixa etária atendida, os menores de 18
anos. Era considerada uma política de assistencialismo e repressão para a criança e
ao adolescente, na qual se acreditava que estes seriam curados mediante um
tratamento e reconduzidos ao padrão moral pregado pela sociedade, o que, por
sua vez, em 1960, receberia o nome de Fábrica de Delinquentes, pelas sucessivas
denúncias realizadas através dos jornais e discutidas na Câmara dos Deputados pela
tortura, maus tratos e instalações que não ofertavam condições mínimas para um
ser humano.
A partir de então houve uma abertura na política social que permitiu a
instalação, no Brasil, em 1950, do Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF, que tem por cerne das suas atividades a proteção ao menor, sob a ótica da
dignidade e dos Direitos Humanos.
Doravante, no dia 1° de novembro de 1964, no então Estado da Guanabara,
foi criada a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, conhecida como FEBEM
mediante a autorização da Lei n.4.513/1964, tendo por finalidade prestar a
assistência aos menores de até 18 anos.
Apesar disso, resta notório que as ações continuavam realizando atos
controladores e repreensivos sem uma política de assistência mínima para propor
mudanças e estímulos para ressocializar.
Com a necessidade de regulamentar a execução das medidas que previam a
assistência aos adolescentes em situação irregular, foi promulgado o Novo Código
dos Menores, instituído pela Lei n. 6.667/1979, que estabeleceu a proteção de
crianças e adolescentes, vítimas das omissões da família e do Estado, nos casos de
prática de atos infracionais e abandono. A Lei passou a vigorar como instrumento
de controle social da infância e do adolescente (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013).
2.1 O CÓDIGO DE MENORES DE 1979 E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
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O Código de Menores de 1927 foi revogado dando lugar ao Novo Código
de Menores, de 1979. Apesar de ter mantido seu princípio de arbitrariedade e
repressão infanto-juvenil, introduziu o conceito de menor em situação “irregular”,
que se tratava de crianças inseridas em fatores de perigo, surgindo, então, o Fundo
Nacional do Bem Estar do Menor, conferindo a autoridade judiciária poderes
ilimitados em razão do tratamento e destino da população infanto-juvenil
(LORENZI, 2016).
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Entre as críticas ao novo instrumento legislativo, destaca-se que
apesar de os discursos expressarem intenções educativas,
respondendo ao contínuo aumento da demanda por
educação principalmente nas áreas onde se implantam as
novas formas de produção próprias do capitalismo industrial,
as práticas adotadas se pautaram pelo isolamento e repressão
dessas crianças, chamadas de menores (LORENZI, citado por
OLIVEIRA, 2014 , p. 32).
Em seu escopo, o novo Código não previa políticas que pudessem contribuir
para alterar os comportamentos5das crianças e adolescentes, de ambos os gêneros,
em situação irregular. O documento instruía o controle social da infância e da
adolescência daquelas vítimas que tinham sofrido omissão por parte da família, da
sociedade e do Estado no que tange aos direitos básicos.
Não eram previstos no Código de 1979 mecanismos dirigidos à prevenção
do crime por parte dos adolescentes. A legislação aplicava-se apenas nos conflitos
instalados em situações de perigo que poderiam deflagrar na marginalização dos
menores. Outro ponto salutar referia-se as diretrizes de medidas de proteção que
ampliava os poderes das autoridades judiciárias para corrigir os casos de desajuste
de conduta dos adolescentes na sociedade.
Importante destacar que os direitos de infância e da juventude não eram
considerados pelo Código de Menores de 1979, mas somente a necessidade de
adequações para garantir o processo de transformar esse infrator em cidadão
munido de deveres e direitos.
Somente na década de 1980 novos olhares surgem e buscam documentos
que tratam sobre a proteção e garantia de direito aos menores. Esses foram
estabelecidos com o advento da Democracia e da Constituição Federal do Brasil de
1988, mediante o reconhecimento de criar políticas legais voltas para crianças e
adolescentes no que se refere às medidas punitivas de atos infracionais.
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A partir de 1988 o foco passou a ser uma doutrina de proteção integral da
criança e adolescente, conforme preconizado pela Organização das Nações Unidas
e traduzido no artigo 227 da Carta Magna:
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.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a
participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados
à saúde na assistência materno-infantil;
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
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.
(...)
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,
observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à
escola;
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IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição
de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a
legislação tutelar específica;
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V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade
e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica,
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à
criança, ao adolescente e ao jovem dependente de
entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
5
exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por
parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente
levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos
jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal,
visando à articulação das várias esferas do poder público para
a execução de políticas públicas (BRASIL, 1988).
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Apesar do Código de Menores ser o marco inicial para que os direitos e
garantias voltadas ao público infanto-juvenil fossem estabelecidas, como iniciar a
reflexão da obrigação do Estado e da família na proteção, desenvolvimento,
conhecimento e todas as suas peculiaridades como ser humano ainda em formação,
foi a Constituição Federal de 1988 que promoveu a abrangência dos direitos da
criança e do adolescente, fazendo surgir a necessidade de um novo instrumento
legal voltado para os menores.
2.2 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA
A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do
Adolescente– ECA trouxe as diretrizes de proteção, desenvolvimento, instrução e
inserção no convívio social da criança e do adolescente menores de 18 anos, com
base no artigo 227 da Constituição Federal de 1988.
Instituído há 29 anos, o ECA substituiu o Código de Menores de 1979
trazendo uma ruptura de paradigma no tratamento até então dado às crianças e
adolescentes, tornando-se um importante marco em termos de legislação que
busca defender e proteger os menores.
Uma das mudanças mais significativas em relação ao dispositivo anterior, foi
a diferenciação entre criança e adolescente pelo critério etário:
Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e
vinte e um anos de idade (BRASIL, 1990).
O termo utilizado muitas vezes para classificar o menor de idade não pode
ser configurado como sinônimo para criança ou adolescente, vez que embora
ambos estejam protegidos em seus direitos, possuem responsabilização
diferenciada para seus atos.
Esses estereótipos podem enfatizar que tais indivíduos não podem ser
considerados como sujeitos que gozam de direitos na sociedade. Para tanto, a
Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI, defini que todo menor de
dezoito anos de idade deve chamado por nomes mediante uma regra explicitada,
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que denomina criança, menina, menino, garota, garoto, adolescente, rapaz, moça
ou jovem, sem adjetivos de moleques ou delinquentes.
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Criança, menina, menino, garota, garoto, adolescente, rapaz,
moça, jovem, ao invés de menor, moleque e outros. Isso
porque o termo “menor” reproduz o conceito de
incapacidade na infância, sendo estigmatizante e
discriminatório – e remete ao extinto Código de Menores
(ANDI, s/d, p. 01).
Outro termo que precisa ser contextualizado e transmitido à sociedade é a
terminologia ato infracional para os adolescentes que praticam condutas
equiparadas a crimes ou contravenção penal (BRASIL, 1990). Assim, o adolescente
que comete ato infracional é denominado adolescente infrator e, não por
estereótipos pejorativos como criminoso ou bandido. Para tanto, a Lei n°. 8.069/90
preconiza, em seus artigos 104 e 105:
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
5

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser
considerada a idade do adolescente à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança
corresponderão as medidas previstas no art. 101 (BRASIL,
1990).
A punibilidade prevista para os adolescentes ao praticarem atos infracionais
deixa explícito que o sujeito, até os 18 anos de idade, e excepcionalmente até os 21
anos de idade, terá a sua responsabilização definida pelo sistema socioeducativo
regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todavia, caso o jovem
maior de 18 anos venha praticar um crime, em regra, terá a sua pena determinada
pelo Código Penal.
Assim, a sanção aplicada é no sentido de proporcionar reflexão ao infrator
sobre a ação cometida, visto que eles deverão cumprir suas medidas de
punibilidade em um ambiente que promova a internação e o desenvolvimento de
atividades pedagógicas e a ressocialização para inserção na sociedade.
Nesse sentido, a inimputabilidade definida no ECA é necessariamente etária,
ou seja, até a idade de 18 anos incompletos o adolescente não responderá por
crime, mas por ato infracional (COUTO, 2014, p. 01).
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Importante destacar que o ECA trouxe uma ligação entre a sanção penal e o
campo educacional ao designar que cabe à instituição de ensino ofertar vaga de
forma obrigatória, universalizar os direitos, que antes eram restritos, a modificação
do caráter anteriormente discriminatório que associava a pobreza à delinquência, e
que excluía de seu contexto as dificuldades vividas pelo público infantil, bem quanto
as desigualdades sociais e as escassas oportunidades para que crianças e jovens se
desenvolvessem e participassem da vida em sociedade. Servindo como instrumento
de exigibilidade de direitos, e não mais como instrumento de controle pelo Estado.
2.2.1 As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente
Após a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente se instalou o mito
de que adolescente não é apreendido e permanece impune por atos infracionais
praticados. Este é um fato inverídico, e que dificulta a reinclusão do infrator,
facilitando a reincidência de ato infracional do adolescente (CINTI, 2012, p.1); isto
porque, tal entendimento faz com que a sociedade, como um todo, viva com a
sensação de impunidade, depreciando as medidas socioeducativas e de
intervenções previstas no ECA.
Conforme descrito em linhas anteriores, o ECA trouxe a preocupação
educacional da sanção penal, ou seja, busca a repreensão do ato infracional com
foco na ressocialização do adolescente infrator. Desta forma, as penas restritivas de
liberdade preconizadas para os imputáveis, foram substituídas por medidas
socioeducativas, conforme preleciona o artigo 112:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes
medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
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VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (BRASIL,
1990).
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O rol de medidas socioeducativas previstos no ECA é taxativo, isto é, não
existe a possibilidade de outras medidas a serem aplicadas, a não ser as que estão
previstas no ECA, podendo ser cumulativas ou não com alguma das medidas
protetivas exauridas nos incisos do art. 101 do Estatuto, caso o adolescente esteja
em situação de risco, conforme previsão do inciso VII do art. 112, como a própria
denominação indica, o alvo é educar, adequando as regras da vida em sociedade
(COUTO, 2014, p. 01).
Tratando-se de crianças, até os de 12 anos de idade, não se aplicam as
medidas socioeducativas, mas sim, medidas protetivas, conforme o disposto no
artigo101 (BRASIL, 1990):
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art.
98, a autoridade competente poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo
5
de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à
família, à criança e ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - abrigo em entidade, e;
VIII - colocação em família substituta.
Além das supracitadas, o artigo 115 do ECA, menciona da advertência
verbal que deve ser realizada ao adolescente e aos seus responsáveis sobre os
riscos na prática de atos infracional.
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Ademais, o Estatuto traz, em seu escopo, um rol de medidas socioeducativas
e de intervenção, que devem ser aplicadas conforme a natureza e gravidade do ato
infracional praticado pelo adolescente. São elas: medida de obrigação de reparar o
dano (Art. 116); medida de prestação de serviços à comunidade (Art. 117); medida
de liberdade assistida (art. 118); medida de semiliberdade (art. 120); medida de
intervenção (art. 121); internação sanção (art. 122).
Percebe-se que na organização do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) foram previstos todos os suportes para garantir as providências
socioeducativas para o menor infrator, como: advertência, liberdade assistida,
semiliberdade, entre outras.
Configura e assegura a internação mediante espaço que tenha a
possibilidade do desenvolvimento de atividades e ressocialização. O elencado
documento deixa explicitado que se houver a necessidade de privação de liberdade
para os adolescentes, ela será aplicada no sentido de promover mudanças mediante
a recuperação para futura inserção na sociedade.
3

AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS NO CENTRO
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE PALMAS – TOCANTINS

DE

Em observância ao que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
às recomendações da Lei n. 12.594/12 – SINASE e do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, o Centro de Atendimento
Socioeducativo de Palmas – CASE presta serviços de assistência direcionados aos
adolescentes que cumprem medidas sob o regime privativo de liberdade, qual seja,
de internação, previsto no artigo 122 do ECA.
Tal medida consiste na privação total da liberdade do adolescente autor de
infrações praticadas com violência ou grave ameaça, podendo abranger, também,
jovens reincidentes em atos infracionais medianos, e ainda, são aplicadas aos
adolescentes transgressores de medidas empregadas anteriormente, sendo que
passam, neste último caso, por um processo chamado de regressão, visto que a
medida aplicada anteriormente não resultou na sua ressocialização.
Neste instituto, apesar da liberdade restringida, os socioeducandos
adquirem o direito de praticar atividades externas, como cursos profissionalizantes
e atividades laborais, ficando à critério da autoridade judiciária a sua permissão.
Atividades estas que a coordenação do CASE de Palmas busca, através de parcerias
com instituições externas, consolidar.
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A medida socioeducativa de internação não possui caráter punitivo, e sim,
sancionatório, com o objetivo de responsabilizar o adolescente pelo ato infracional,
e pedagógico, com o intento de fazê-lo compreender e respeitar as regras de
convívio social e, assim, retornar à comunidade.
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Como leciona Mario Volpi, em matéria escrita para a Revista
do Ilanud, “historicamente já se comprovou que a punição,
por si só, não muda a postura transgressiva do adolescente.
Ela precisava vir acompanhada de um processo
socioeducativo que lhe possibilitasse rever sua postura diante
da vida e respeitar regras de convívio social. Esse processo de
internalização das normas envolve uma mudança de valores
éticos e sociais, não se fazendo pela punição” (RIBEIRO, 2017,
p. 01).
Sob o regime de internação, os adolescentes possuem uma jornada
pedagógica diária, composta por diversas atividades, dentre elas, a educacional, na
tentativa de recuperar os adolescentes com distorção idade-série, tendo em conta
que todos não estavam frequentando nenhuma instituição de ensino, à época em
que foram apreendidos.
5
Frisa-se que a maioria dos adolescentes em regime de internação possuem
distorção idade-série, que corresponde a proporção de alunos com mais de 2 anos
de atraso escolar.
A partir da concepção do SINASE, o eixo espiritual também é observado,
conforme preconiza o artigo 49, inciso III, do referido diploma, que estabelece que
são direitos do adolescente a liberdade de pensamento e religião. A unidade de
Palmas possui uma capela, recentemente construída, destinada para a prática de
atividades espirituais, que são ministradas por quatro instituições religiosas de
diferentes denominações, como católicas, evangélicas e espíritas.
Existem, ainda, atividades que correspondem as necessidades específicas dos
adolescentes, como cultura, lazer, esportes, saúde, segurança e profissionalização,
todas aplicadas com finalidade pedagógica. As atividades consistem em jogos,
desenvolvidos na quadra esportiva, cultivo de hortaliças e momentos de lazer em
piscina. Todas as atividades em pleno funcionamento, atualmente.
Ademais, há cursos profissionalizantes disponíveis, sendo no momento:
Curso de Alto Desenvolvimento Pessoal e Profissional, promovido pelo Sistema
Nacional de Empregos – SINE, em parceria com o Centro de Atendimento
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Socioeducativo de Palmas – CASE; Curso de Instalações Elétricas Residenciais e
Informática Básica, ambos no Instituto Federal do Tocantins – IFTO.
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Os socioeducandos participam, ainda, de Oficinas de Artesanatos dentro da
unidade, com a utilização de materiais recicláveis para a confecção de porta-trecos,
porta-retratos, porta-canetas, sousplat, artesanatos com palitos, entre outros.
Ressalta-se que todas as atividades deduzidas não são obrigatórias, e os
adolescentes podem optar por participar ou não delas. Entretanto, o interesse do
socioeducando é levado em nota e, a cada 6 meses, cada um deles é avaliado pela
autoridade judiciária que analisa a efetividade da internação, bem como sua
progressão ou regresso com a ressocialização.
3.1 ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE PALMAS – CASE
Além das medidas socioeducativas supracitadas, a unidade de internação
conta com a presença regular de uma Equipe Técnica de Assistência
Multidisciplinar, capacitada para o atendimento e acompanhamento à saúde física
e emocional dos adolescentes submetidos ao regime de internação.
A equipe conta com o trabalho conjunto de profissionais e é composta por
2pedagogas, 2 assistentes sociais, 1 médico, 3 psicólogos, 1 odontólogo, 1
nutricionista, 1 profissional de educação física, 1 terapeuta ocupacional e 1 analista
jurídico. Ao todo, a unidade conta com um efetivo de 98 servidores, sendo que 34
são professores socioeducadores, conforme Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Tocantins.
Atualmente, o CASE possui capacidade de lotação para 42 adolescentes,
contando com a internação de 28 socioeducandos. Treze estão devidamente
matriculados em cursos profissionalizantes, mas somente 6 estão cursando, tendo
em vista que a unidade sofre a deficiência de verba estatal, que resulta na falta de
equipe técnica para supervisionar o adolescente fora da unidade, bem como de
ausência de transporte, capaz de levar e buscar os jovens na instituição de ensino.
No que tange a estrutura física, o CASE possui 3 blocos, denominados de
Bloco A, Bloco B e Bloco C, cada um com 4 alojamentos coletivos, com capacidade
para 3 adolescentes cada, além de 2 alojamentos individuais. Existe um bloco inteiro
com salas destinadas para atividades pedagógicas que funcionam diariamente, de
segunda a sexta, com aulas de professores socioeducadores.
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A quadra de esportes e atividades físicas é antiga, mas passou por
revitalização no ano de 2016, estando em pleno funcionamento atualmente,
contando com cobertura ao abrigo do sol e da chuva.
Além disso, existe um campo específico para o cultivo de variadas hortaliças,
sendo que os socioeducandos são os responsáveis pelos cuidados de cultivo, sob a
orientação de professores socioeducadores.
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Por fim, ressalta-se que o Centro de Atendimento Socioeducativo passou por
revitalização total entre os anos de 2016 e 2017, através de repasse entregue pela
Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins, ao valor equivalente de
R$ 697.933,76 (seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e trinta e três Reais e
setenta e seis centavos). (LIMA, 2016).
3.2 PERFIL DO ADOLESCENTE
O perfil dos adolescentes que entram para mundo do crime é variado. Em se
tratando dos que são internos no Centro de Atendimento Socioeducativo de
Palmas, nenhum possui o ensino fundamental completo e, em sua maioria,
possuem distorção idade-série. São pertencentes à camada financeiramente
5
hipossuficiente e que, na época da apreensão, muitos encontravam-se em situação
de rua e sob influência de substâncias psicoativas.
Percebe-se que estes adolescentes têm em comum a falta de estrutura
familiar e problemas interligados com a fome, a escolaridade irregular, o vício em
substâncias psicoativas e a extrema desigualdade social.
Para compreender o perfil dos 28 adolescentes internos na unidade,
foi feita uma abordagem mediante alguns questionamentos voltados a estrutura
familiar, à faixa etária, à escolaridade, à renda familiar, os tipos de atos infracionais
de maior incidência, a idade mais vulnerável à prática do delito e o índice do uso
de drogas entre os infratores.
No que tange à estrutura familiar, verifica-se que muitos dos adolescentes
vem de ciclos familiares conflituosos ou desequilibrados, muitas vezes, onde
presenciam situações de violência com normalidade, consistindo em agressões
físicas e verbais entre os pais ou responsáveis, castigos físicos, abuso psicológico e,
até mesmo, sexual, e ainda, abuso de substâncias entorpecentes. Persiste, também,
a falta de imposição de limites por parte dos seus genitores ou responsáveis, o que
resulta numa educação desmazelada.
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Deste modo, torna-se imprescindível que o acompanhamento e assistência
prestados ao socioeducando sejam estendidos às famílias, com o objetivo de
promover e resgatar o valor familiar, resultando na redução da criminalidade por
parte do infrator, tendo em vista que a família é a principal responsável pelo
desenvolvimento e proteção da criança e do adolescente.
É essencial, que seja desenvolvido um atendimento específico
às famílias a tais adolescentes, pois diante da exposição às
situações de exclusão e vulnerabilidade, eles não têm
estrutura biopsicossocial para oferecer o suporte que o
adolescente necessita (MELO E SILVA, 2017, p. 11).
Destaca-se que, por sua vez, o fator econômico envolvendo os infratores.
Todos os internos no CASE são pertencentes a famílias pobres, na acepção jurídica
do termo, sendo que a renda familiar da maioria não ultrapassa o salário mínimo
vigente. Os atos infracionais de maior incidência são os análogos ao roubo, e a faixa
etária de maior vulnerabilidade para o cometimento de infrações são entre 16, 17 e
18 anos de idade.
3.3

A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA FAMÍLIA À PROGRAMAS DE
ACOMPANHAMENTO PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA DO JOVEM EGRESSO

O termo egresso representa o resultado da progressão que o adolescente
tem dentro do centro de internação até a sua saída (BARBOSA, RESENDE, 2014, p.
99). Ao cumprir a medida de internação, o adolescente deve passar pela progressão
até obter a liberdade. Para tanto, é necessário que esteja à sua disposição as
atividades pedagógicas visando a sua ressocialização, e que estas sejam estendidas
à família.
O CASE de Palmas possui, de maneira suficiente, estrutura pedagógica
completa para aplicar todas as medidas socioeducativas necessárias envolvendo os
adolescentes infratores. Entretanto, durante o cumprimento da medida, o ciclo
familiar do qual adveio o infrator não é inserido no sistema socioeducativo, como
prevê a Lei 12.594/2012 (SINASE), especificamente no artigo 23, incisos II e VII:
Art. 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar
o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas
atividades, programas e projetos, considerando as diferentes
dimensões institucionais e, entre elas, obrigatoriamente, as
seguintes:
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I - o plano de desenvolvimento institucional;
II - a responsabilidade social, considerada especialmente
sua contribuição para a inclusão social e o
desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de
sua família;
III - a comunicação e o intercâmbio com a sociedade;
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IV - as políticas de pessoal quanto à qualificação,
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições
de trabalho;
V - a adequação da infraestrutura física às normas de
referência;
VI - o planejamento e a autoavaliação quanto aos processos,
resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da
proposta socioeducativa;
VII - as políticas
de atendimento para os adolescentes e
5
suas famílias;
VIII - a atenção integral à saúde dos adolescentes em
conformidade com as diretrizes do art. 60 desta Lei;
IX - a sustentabilidade financeira. (grifo nosso). (BRASIL, 2012).
O acompanhamento às famílias do socioeducando é essencial e
imprescindível para a sua eficaz ressocialização. Todo o ordenamento jurídico que
rege o sistema socioeducativo de adolescentes em situação irregular prevê o
acompanhamento e assistência aos familiares, durante e após o cumprimento da
medida socioeducativa:
Há a previsão, em todas as esferas, nos planos de
atendimentos socioeducativos, de ações de promoção da
saúde com a intenção de integrar as ações socioeducativas,
estimulando diretamente a autonomia, estreitando as
relações interpessoais e melhorando a relação entre os
adolescentes e suas respectivas famílias, acentuando o grande
papel familiar na atenção dada ao menor infrator (NUNES;
BOSCO, 2016, p. 01).
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Em Palmas, a Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins –
SECIJU, instituiu o Núcleo do Egresso, que prevê o acompanhamento dos
socioeducandos junto de suas famílias, após o cumprimento da medida de
internação. Todavia, este núcleo está inativo, em razão da falta de estrutura material
e funcional que o sustente.
Destaca-se que cerca de metade dos jovens que cumprem a medida de
internação no CASE de Palmas vieram de cidades do interior do Estado do
Tocantins, estando, portanto, distantes do contato com a família. Este problema
deveria estar sendo solucionado pelas ações de assistência e programas de
acompanhamento familiar promovidos pelo Núcleo do Egresso, vez que os únicos
municípios que possuem Centros de Atendimento Socioeducativos são Palmas,
Araguaína e Gurupi.
As ações deveriam manter o vínculo familiar, bem como estender o
acompanhamento da Equipe Multidisciplinar às famílias dos adolescentes
socioeducandos, mas tais ações não estão ocorrendo e não possuem previsão para
regulamentação, buscando assim, manter a efetividade do programa
ressocializador mantido quando o menor é interno do sistema socioeducativo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As medidas socioeducativas atualmente empregadas pelo Centro de
Atendimento Socioeducativo de Palmas-TO possuem potencialidade de eficácia na
sua execução, visto que são aplicadas de forma humanizada, buscando a
recuperação do adolescente em conflito com a lei sob a ótica da ressocialização,
estando os adolescentes envolvidos, diariamente, em atividades de cunho
pedagógico e profissional.
As medidas supracitadas estão de acordo com o que preconiza o Estatuto da
Criança e do Adolescente, especificamente em seu artigo 101, incisos II, III, V e VI,
que estabelecem a institucionalização de acompanhamentos pedagógicos;
matrícula e frequência escolar; tratamento médico e psicológico, inclusão em
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos.
Entretanto, da realidade mostrada pela parte epistemológica deste estudo,
conclui-se que o sistema socioeducativo só não é totalmente eficaz em razão da
ausência de estrutura para sua execução em decorrência do abandono estatal,
primordialmente, no que tange ao jovem egresso. O Estatuto da Criança e do
Adolescente foi criado com o objetivo pedagógico-protetivo. Se tal premissa for
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cumprida, não há dúvidas quanto à eficácia da aplicação das medidas
socioeducativas.
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Neste sentido, como demonstrado no presente estudo, é salutar a realização
de ações assistenciais em favor das famílias dos socioeducandos, a fim de
acompanhar periodicamente o adolescente em seu retorno à sociedade. Além
disso, é importante chamar a atenção do Estado para a importância de
investimentos no sistema socioeducativo, essencialmente, com relação ao Núcleo
do Egresso.
É um fator de extrema relevância, que não pode ser ignorado pelas políticas
públicas. É preciso romper o ciclo da criminalidade familiar que permeia a realidade
do adolescente infrator, haja vista se tratar de um ser humano em formação.
Ressalta-se, portanto, que as medidas socioeducativas aplicadas ao
adolescente que infringiu a lei, por si só, não são capazes de o afastar, por definitivo,
do mundo do crime. Mas a aplicação dessas medidas, em conjunto com programas
de acompanhamento e assistência ao egresso, estendendo para suas famílias,
possuem maior condão de mudar a realidade daquele jovem, e do núcleo familiar
a qual está inserido.
5
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DA GENITORA NO QUE CONCERNE A NEGATIVA
DE PATERNIDADE, APÓS PAGA DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS
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RESUMO: O estudo da responsabilidade civil em questão tem em vista o cabimento
da reparação do dano, analisando- se a aplicabilidade da Lei n. 11.804 de 5 de
novembro de 2008, Lei dos Alimentos Gravídicos. O estudo tem como foco abordar
a responsabilidade civil da genitora diante da negativa de paternidade. No mais,
aprofunda-se o estudo no tocante ao cabimento da reparação do dano material e
moral. Por meio da metodologia de estudo bibliográfica e qualitativa, se buscou
verificar a relevância dos alimentos na proteção do nascituro e análise de culpa da
genitora ao demandar ação de alimentos contra o suposto pai. Assim, esse estudo
revela, ainda, os critérios legais e doutrinários adotados na busca da constância de
interpretação de uma temática tão delicada.
Palavras-chave: Alimentos Gravídicos; Negativa de Paternidade; Responsabilidade
Civil da Genitora.
ABSTRACT: The study of the civil liability in question aims at the reparation of the
damage, analyzing the applicability of Law no. 11,804 of November 5, 2008,
Pregnancy Food Law. The study focuses on addressing the parent's liability in the
face of denial of paternity. Further, the study is deepened with regard to the
adequacy of the reparation of material and moral damage. Through the
methodology of bibliographical and qualitative study, we sought to verify the
relevance of food in the protection of the unborn child and analysis of the parent's
guilt when demanding food action against the alleged father. Thus, this study also
reveals the legal and doctrinal criteria adopted in the search for constancy of
interpretation of such a delicate subject.
Keywords: Pregnancy Foods; Paternity Negative; Genitora's Liability.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 3. A TUTELA JURÍDICA DO NACITURO E A
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OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. 4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
GESTANTE POR NEGATIVA DE PATERNIDADE. 5. CONCLUSÃO. 6. REFERÊNCIAS
1.INTRODUÇÃO
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O presente é resultado de um estudo que teve por objetivo abordar o
instituto da responsabilidade civil, precisamente ao que tange a responsabilidade
da gestante em razão da negativa da paternidade do suposto pai. Em especial,
discutir a responsabilidade civil da genitora em caso de haver ''conscientia fraudis''.
O artigo faz uma breve análise sobre a evolução histórica da obrigação da
responsabilidade civil, neste diapasão, uma abordagem a forma como se
apresentava tal obrigação no Direito Romano, e sua introdução e evolução em
território brasileiro desde o código civil de 1916, e como é contemporaneamente
abordada.
Também, aborda a Lei de alimentos gravídicos (11.804/08), passando pela
titularidade, ônus probatório, diretrizes processuais e a presunção de paternidade
que possibilita, ao magistrado fixar liminarmente os alimentos a gestante.
Por derradeiro, analisa o 5direito do suposto pai na negativa da paternidade
e a fundamentação jurídica para reparação do dano, em face da genitora.
Trata-se estudo desenvolvido por meio de abordagem qualitativa utilizando
o método dedutivo e pesquisa bibliográfica balizada em doutrinas; legislação e
jurisprudências.
2. O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
No princípio, a ideia de responsabilidade civil não vislumbrava a
possibilidade de culpa, mas estava intrinsecamente ligada ao sistema da vingança
privada, por meio da qual a sociedade primitiva reagia ao dano de maneira violenta
e imediata, fazendo justiça com as próprias mãos. Assim, essa autotutela como via
única de resolução dos conflitos nas civilizações primitivas, demonstrou-se uma
inquestionável insegurança para a sociedade, não havendo qualquer interferência
do Estado ou de terceiros, pois uma vontade se sobrepunha a outra, prevalecendo
a “lei do mais forte”.
Embora essa reação tivesse o objetivo de servir como represália ao dano
sofrido, não havia qualquer razoabilidade no ato, buscando-se a reparação através
do emprego da força, extrapolando dos meios necessários para tanto.
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Posteriormente, dá-se origem ao período da composição, da qual a vingança
foi substituída por uma compensação econômica, constituindo uma forma de
recomposição do dano sofrido. A partir de então, o Estado teve que intervir nas
relações privadas, proibindo a justiça com as próprias mãos e dosando a
proporcionalidade e razoabilidade dos atos, sendo estipulados valores diferentes,
para diferentes espécies de dano.
Após a revolução Francesa, o mundo foi encandeado pelo iluminismo
Francês, que deu origem ao Código Civil Napoleônico, instrumento este, de
insofismável importância ao estabelecer as primeiras ideias de responsabilidade
subjetiva e objetiva, influenciando os mais diversos ordenamentos jurídicos,
sobretudo o do Brasil.
Com o advento Código Civil de 1916, ao qual teve o seu projeto elaborado
pelo jurista Clóvis Beviláqua de acordo com o Código Civil de 1916, a família recebe
uma conceituação múltipla, inspirado pelo direito francês, ficou consagrada a teoria
da culpa, adotando a responsabilidade civil subjetiva como regra. No seu artigo 159
a referida baliza jurídica estabelecia que: “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem,
fica obrigado a reparar o dano”.
Verifica-se, portanto, que o dispositivo legal abrangia tanto o dolo quanto a
culpa, seja esta por negligência, imprudência e até mesmo a imperícia, tacitamente.
Logo, o dano causado por uma conduta culposa tornou-se fonte do dever de
indenizar.
Com o advento do Código Civil de 2002, destarte, abarcou um sistema misto
de responsabilidade, sendo que um constitui a regra e habitual e outro a exceção
ou suplementar, expandindo a oportunidade de reparação às vítimas e reprimindo
o emprego de má-fé.
Seguindo este diapasão, o Código Civil de 2002 manteve a ideia de
responsabilidade subjetiva, no artigo 186, que prevê a necessidade de comprovar
dolo ou culpa do agente.
Nesse sentido, surge se a necessidade de se reequilibrar o patrimônio
jurídico-econômico lesado, recolocando o prejudicado no status quo
ante, Gonçalves entende que o responsável pela reparação do dano é todo aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, haja causado
prejuízo a outrem. (GONÇALVES. 2016, p. 80 - 81).
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Assim, a responsabilidade por ato ilícito, a investigação da conduta
reprovável deve ter uma interpretação sobre a ótica íntima do agente lesivo, em
especial naquelas situações em que vigora uma relação pessoal de confiança mútua
entre as partes.
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Já o art. 187 do Código Civil, ao estabelecer hipótese de responsabilização
fundamentada na violação de um dever jurídico tem se como pressupostos para
que resta configurada a responsabilidade civil a conduta, a conduta do agente pode
decorrer de uma ação, podendo ser comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita, do
próprio causador, ou de terceiro de que aquele seja responsável, ou seja,
independentemente da reprovabilidade subjetiva ou moral da conduta lesiva.
Nos dizeres de Cristiano Vieira Sobral Pinto:
O abuso de direito é um exemplo de ilícito sem culpa. Comete
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (PINTO. 2019,
Pág. 643)
5

É dizer, o titular do direito o utiliza de modo desproporcional, portanto,
ocorre a quebra da confiança, norte a ser observada nas relações civis, pois viola a
boa-fé, causando dano a outrem, haja vista que ultrapassa os limites legais.
3. A TUTELA JURÍDICA DO NACITURO E A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS
De acordo com Gonçalves (2016, p. 944-945), o nascituro é “o ente que está
gerado ou concebido, tem existência no ventre materno, está em vida intrauterina,
mas não nasceu ainda”.
Tem se alguns pontos que geram discordância: é o momento exato em que
começa a vida. É a partir desse momento que se inicia a personalidade jurídica e a
obtenção dos direitos.
A fim de esmiuçar a natureza jurídica do nascituro, temos no Brasil, três
vertentes teóricas. A teoria concepcionista na qual a vida começa na concepção, a
teoria natalista que defende o início da vida após o nascimento e a teoria da
personalidade condicionada que afirma que há personalidade no nascituro, mas
essa é confirmada após o nascimento.
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No presente trabalho tratarei apenas da corrente concepcionista,
discorrendo então sobre os direitos inerentes ao nascituro, onde o fundamento está
na proteção da personalidade desde a concepção do ser humano.
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O Código Civil Brasileiro, de 2002, em seu art. 2º protege os direitos do
nascituro: “A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida,
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos humanos do embrião e do
nascituro”.
Discorre Miranda (1974, p. 215 apud CAHALI, 2011, p. 346):
O dever de alimentos em favor do nascituro pode começar
antes do nascimento e depois da concepção, pois antes de
nascer, há despesas destinadas á proteção do concebido e o
direito seria inferior à vida se acaso recuasse atendimento a
tais relações entre inter-humanos, solidamente fundadas em
exigências de pediatria.
Esposando o mesmo entendimento, Cesar Fiúza (2004, p.117) agasalha que
“a personalidade começa desde a concepção da vida no útero materno”. Essa teoria
indica que, ao serem protegidos legalmente os direitos do nascituro, o
ordenamento já o considera como pessoa, uma vez que, segundo a sistematização
do direito privado, somente pessoas são consideradas sujeitos de direito, e,
consequentemente, possuem personalidade jurídica. Ainda ele, neste sentido:
E se assim não o fosse, o aborto não seria crime, restando
sobejamente evidenciada a personalidade jurídica do
nascituro, sendo que seu direito à vida não está condicionado
ao nascimento. Ora, sob a ótica desta teoria, o nascituro não
se trata de objeto, mas de alguém que, eventualmente, será
sujeito de direitos e deveres, Cesar Fiúza (2004, p.117).
Como demonstrado que o nascituro é detentor de direitos, importante
ressaltar alguns desse direito previsto no ordenamento jurídico brasileiro como por
exemplo, alimentos e assistência a saúde que são requeridos pela genitora.
Também tem direito de ser representado juridicamente. Essa posse de direitos, visa
a garantia dos fundamentais previsto na Constituição Federal.
Quanto à legitimidade do nascituro para reclamar alimentos, Yussef Cahali
(2011, p. 243) traz a seguinte definição:
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Desde o momento da concepção, o ser humano por sua
estrutura e natureza é um ser carente por excelência; ainda no
colo materno, ou já fora dele, a sua incapacidade ingênita de
produzir meios necessários à sua manutenção faz com que se
lhe reconheça, por um princípio natural jamais questionado,
o superior direito de ser nutrido. (2003, p. 243)
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Inobstante a discussão acerca do momento da aquisição da personalidade e
da tutela jurídica do nascituro, não cabe questionamento acerca de seu direito à
vida, o que se busca garantir na Lei n. 11.804/08 que estabeleceu os alimentos
gravídicos em favor da mulher gestante, o direito a alimentos em face do futuro pai,
onde o fato gerador do direito subjetivo é a gravidez, visando à proteção dos
direitos do nascituro, desde a concepção.
No que atine aos alimentos gravídicos, a referida Lei, dispõe acerca do tema,
segundo a qual, assegura a mulher grávida, o direito a alimentos a lhe serem
alcançados por quem afirma ser o pai de seu filho.
Para Pinto (2019. Pág. 1128), são chamados de gravídicos porque são
assegurados desde a concepção.Assim,
a Lei serve como uma garantia de
5
assistência ao nascituro, suprindo todos os gastos adicionais durante o tempo em
que se desenvolve o embrião no útero materno, desde a concepção até o
nascimento, ou seja, durante o período gestacional. Tais alimentos serão fixados
com base em indícios de paternidade.
Os alimentos são geralmente pagos em dinheiro, custeado pelo suposto pai,
a qual deverá prestá-la, para que a gestante possa custear despesas referente a
alimentação, medicamentos, parto, enxoval para a criança, dentre outros.
Nesse sentido dispõe a legislação supramencionada:
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 a 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
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futuro pai, considerando-se a contribuição que também
deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos
recursos de ambos.(BRASIL, 2008)
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Por sua vez, Yussef Said Cahali (2011, p.16) diz que alimentos são as
"prestações devidas, feitas para quem as recebe possa subsistir, isto é, manter sua
existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual
e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional)".
E o que precisa ficar assente é que não há como se negar o direito da
gestante de perceber os alimentos durante a gravidez, mas o ônus da prova é seu
em demonstrar indícios de paternidade.
Antes da vigência da Lei dos alimentos gravídicos (Lei 11.804/08), o Código
Civil, a Lei de Alimentos e a Lei que regulamenta a investigação de paternidade não
previam o período anterior da concepção da criança e, por isso, os alimentos só
eram fixados após o nascimento do bebê.
A criação desta norma atende as necessidades da mulher na constância de
sua gravidez, possibilitando o custeamento de despesas essenciais até o parto,
inclusive com consultas, atendimentos pré-hospitalares, alimentos especiais,
internações, medicamentos, exames complementares, internações, entre outros.
A Lei 11.804/08 beneficia, em caráter mais exclusivo, as mulheres que não
estão inseridas pela situação do casamento, posto que não há objeção da prestação
dos alimentos nestes casos, desde que ajam provas e indícios da paternidade.
O artigo 6° da Lei 11.804/08 preleciona que "convencido da existência de
indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o
nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as
possibilidades da parte ré". Seu parágrafo único, por sua vez, institui que "após o
nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão
alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão".
A professora Maria Helena Diniz (2008, p.575), cita a Constituição Federal
Brasileira, para fundamentar a obrigação em comento, os alimentos possuem como
fundamento a preservação da dignidade da pessoa humana, senão vejamos;
O fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o
princípio da preservação da dignidade da pessoa humana (CF,
art. 1º, III) e o da solidariedade social e familiar (CF, art. 3º),
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pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo
alimentante, em razão de parentesco, vínculo conjugal ou
convivencial que o liga ao alimentando [...]

4.DA RESPONSABILIDADE
PATERNIDADE

CIVIL

DA

GESTANTE

POR

NEGATIVA
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Assim, o dever de prestar alimentos decorre da necessidade do alimentado,
para que se possa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana,
visa assim proporcionar a gestante uma garantia de seus direitos de ter uma
qualidade de vida saudável durante seu período gestacional. lembrando que o valor
a ser fixado se baseia na necessidade da grávida e possibilidade do suposto pai.
DE

Em que pese a inquestionável importância dos alimentos gravídicos,
havendo a negativa de paternidade, em quais hipóteses, através do instituto jurídico
da responsabilidade civil, o suposto pai pode ou não reivindicar uma reparação aos
danos causados a si, em face da genitora?
Haja vista o arcabouço probatório necessário para a fundamentação do
pedido dos alimentos gravídicos serem basicamente comprovações de
5
envolvimento interparts, com o avanço tecnológico, a obtenção deste material
supostamente probatório se torna indiscriminada, podendo por dolo da agente ser
utilizada para obtenção de vantagem econômica indevida ou como forma de
sanção intencional em fase de um terceiro envolvido.
Nesse contexto, os alimentos gravídicos são concedidos apenas com base
em indícios de paternidade, fazendo-se necessário a apresentação de provas que
demonstrando o envolvimento no prazo da concepção, que ficam a critério do livre
convencimento subjetivo do juiz, tem sido aceito pelos tribunais, como provas,
fotos, mensagens, e-mail, dentre outros.
É dizer, somente após o nascimento com vida viável a realização de exame
de DNA para verificar a veracidade dos fatos, diante da negativa, o suposto pai tem
respaldo legal para ajuizar ação de reparação de danos morais e materiais para
tentar reparar o pagamento indevido de tais medidas?
A lei permite a condenação do réu ao pagamento das parcelas alimentícias
mesmo quando há apenas indícios de paternidade, e é neste ponto que se
estabelece uma discussão, pois a condenação com base em indícios pode trazer ao
suposto pai uma situação bastante embaraçosa, pois pode estar impondo o
pagamento indevidamente e erroneamente, já que a paternidade é presumida, e
505

www.conteudojuridico.com.br

não atestada cientificamente justamente por ser impedida a realização de exame
de DNA antes do nascimento da criança.
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Preconiza o art. 186 do Código Civil “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
No ponto, existem polêmicas acerca da responsabilização da genitora, é que
os alimentos gravídicos são concedidos somente com um mínimo de provas.
Neste contexto, tem-se que configura sim abuso de direito, o fato de a
genitora imputar a responsabilidade de alimentos, sendo sabedora da possibilidade
de haver conflitos acerca da paternidade. É que, neste caso, a genitora utilizará do
direito a percepção de alimentos gravídicos, para se beneficiar de alguma forma.
Desta feita, imperando-se a má-fé, a mentira, a ocultação da
verdade, haverá um ato ilícito. A gestante enganou até o
próprio Poder Judiciário para conseguir fins ilícitos, abusou do
direito de ação, o que demonstra a sua índole e a
configuração do ato ilícito. Os interesses individuais e
ilegítimos se sobrepuseram a dignidade da sobrevivência do
nascituro e do suposto pai, o que configura uma ilicitude.
(VITAL. 2010, pág. 2)
Entrementes, é imperioso ressaltar, que o art. 10 da Lei de Alimentos
Gravídicos, dispunha que em casos de resultado negativo do exame pericial de
paternidade, poderá o autor responder pelos danos causados. Todavia, o aludido
dispositivo legal foi vetado, sob justificativa de esta previsão, seria uma norma
intimidadora, pois, ensejaria a responsabilidade do autor de forma objetiva, acaso
a ação tenha sido julgada improcedente.
O dispositivo vetado previa a responsabilidade objetiva da genitora diante
da negativa de paternidade, impondo o dever de indenizar o alimentante
independentemente de comprovação de culpa. Com base nisso, surge se
questionamentos sobre a atual sistemática se seria possível a reparação por danos
materiais e morais sofridos por aquele que arcou com despesas de filho que não
era seu. Tal indagação é de grande valia, já que o assunto ainda é tema de bastante
discussão na jurisprudência, motivo esse que se faz necessário realizar um estudo
sólido apto a proporcionar a devida segurança jurídica esperada pelos operadores
do direito.
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Nesse diapasão, ainda que se tenha vetado o dispositivo legal que dispunha
da responsabilização, não se afasta em determinados casos. É dizer, acaso seja
evidenciado o abuso de direito, pode a autora ser também condenada por danos
materiais e/ou morais se provado que ao invés de apenas exercitar regularmente
seu direito, esta sabia que o suposto pai realmente não o era, mas se valeu do
instituto para ter aproveito financeiro de um de terceiro inocente.
Ensina Douglas Phillips Freitas que:
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Além da má-fé (multa por litigância ímproba), pode a autora
(gestante) ser também condenada por danos materiais e/ou
morais se provado que ao invés de apenas exercitar
regularmente seu direito, esta sabia que o suposto pai
realmente não o era, mas se valeu do instituto para lograr um
auxílio financeiro de terceiro inocente. Isto, sem dúvidas, se
ocorrer, é abuso de direito (art. 187 do CC), que nada mais é,
senão, o exercício irregular de um direito, que, por força do
próprio artigo e do art. 927 do CC equipara-se ao ato ilícito e
torna-se fundamento para a responsabilidade civil. (FREITAS.
2011. p.200)
5
Nesse espeque, ao evidenciar-se o abuso de direito surge para o suposto pai
o direito de pleitear ação judicial para reaver danos morais e materiais.
Ademais, a jurisprudência se manifesta em sentido favorável quanto a
indenização por dano moral para aqueles que foram lesados pela falsa imputação
de paternidade:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FALSA PATERNIDADE BIOLÓGICA.
Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Dano moral
caracterizado pela inequívoca frustração do autor da
paternidade negada após década – Indenização mantida –
Precedentes jurisprudenciais do Col. STJ e Eg. TJSP –
"Quantum" fixado em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida –
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal
– Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00029308520148260297
SP 0002930-85.2014.8.26.0297, Relator: Fábio Quadros, Data
de Julgamento: 02/06/2016, 4ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 08/06/2016).
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DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FALSA PATERNIDADE. Ré
que imputou paternidade ao autor, sendo que manteve
relação com outro homem no mesmo período. Autor que,
posteriormente, descobriu não ser pai do menor por exame
de DNA. Culpa da ré configurada. Não cumprimento do dever
de cuidado, decorrente da ciência de que outro homem
poderia ser o pai da criança. Danos morais caracterizados.
Situação que gerou transtorno emocional, e abalo anímico.
Configuração de todos os elementos da responsabilidade
civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL:
00288300920108260007 SP 0028830-09.2010.8.26.0007,
Relator: Ana Lucia RomanholeMartucci Data de Julgamento:
03/04/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 04/04/2014).
No que atine a reparação civil, é importante, por ora, saber que a
responsabilidade civil no caso concreto, em regra, é subjetiva, sendo necessária a
comprovação da culpa e dolo do agente.
Os danos morais tão somente serão fixados em favor daquele que não era o
verdadeiro pai da criança, quando após análise ficar comprovado que a falsa
imputação biológica de paternidade lhe trouxe algum sofrimento, ofendendo sua
honra e imagem perante amigos. Portanto, há sim a possibilidade de julgamento
por danos morais, buscando, assim ressarcir à aquele que foi condenado ao
pagamento não sendo o verdadeiro pai.
Nesse sentido Pablo Stolze conceitua imprudência:
Age de forma imprudente aquele que sabedor do grau de
risco envolvido, mesmo assim acredita que seja possível a
realização do ato sem prejuízo para qualquer um; age, assim,
além da justa medida de prudência que o momento requer,
excede os limites do bom senso e da justeza dos seus próprios
atos. (GAGLIANO. 2008, p. 02)
Assim, a autora será responsabilizada subjetivamente tanto em relação à
conduta culposa quanto à dolosa, pois se trata de abuso de direito, que nada mais
é do que o exercício irregular de um direito se equiparando ao ato ilícito.
Em contrapartida, temos adeptos de que não tendo a autora demandado o
suposto pai com má-fé, não há que se falar em reparação de danos, este
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posicionamento funda-se no princípio da irrepetibilidade, uma vez que os alimentos
são verbas irrestituíveis.
É nesse sentido que leciona Maria Berenice Dias:
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Talvez um dos princípios mais significativos que rege o tema
dos alimentos seja o da irrepetibilidade. Como se trata de
verba que serve para garantir a vida e a aquisição de bens de
consumo, inimaginável pretender que sejam devolvidos. Esta
verdade por tão evidente é difícil de sustentá-la. Não há como
argumentar o óbvio. Provavelmente por esta lógica ser
inquestionável é que o legislador não se preocupou sequer
em inseri-la na lei. Daí que o princípio da irrepetibilidade é
aceito por todos, mesmo não constando do ordenamento
jurídico. (DIAS. Pág. 890. 2017)
Sobre o tema vale transcrever decisão do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CABIMENTO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. MAJORAÇÃO,
5
REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO. SENTENÇA. EFEITOS. DATA DA
CITAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença
proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de
redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da
citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade
dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação
do excesso pago com prestações vincendas. 2. Embargos de
divergência a que se dá parcial provimento.
(STJ - EREsp: 1181119 RJ 2011/0269036-7, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/11/2013, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)
Não é outro o entendimento esposado pelos dos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DE
IMPROCEDÊNCIA DO DIREITO AOS ALIMENTOS. EFEITOS
RETROATIVOS.
RESSALVA
DE
ENTENDIMENTO.
IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não é razoável
ou justo exigir que se pague alimentos provisórios fixados em
juízo de cognição sumária quando negado o direito ao
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recebimento dos alimentos definitivos em juízo de cognição
exauriente; contudo, há óbice à devolução de valores já pagos
a título de alimentos provisórios, em razão do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos.
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(TJ-MG - AC: 10056110181643001 MG, Relator: Peixoto
Henriques, Data de Julgamento: 15/10/2013, Câmaras Cíveis /
7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013)
Pois caso se aplique tal teoria as pessoas ficarão receosas com esta
consequência, temendo acionar o poder judiciário, e consequentemente desistindo
do seu direito de acesso a justiça. Portanto, se ao momento da impetração da ação,
a autora tinha motivos suficientes, para desconfiar que o réu fosse o pai do
nascituro, à medida que manteve relações sexuais com ele no período da
concepção, não há como falar-se em indenização. Cabe ressaltar, que somente
diante de prova inconcussa e irrefragável da má-fé e do dolo seria cabível ação de
indenização pelos danos materiais e morais, não bastando assim a simples culpa,
caracterizando, portanto, uma responsabilidade subjetiva.
A cláusula geral de responsabilidade civil sobrepõe-se ao princípio da
irrepetibilidade da verba alimentar. É dizer, após o nascimento e através do exame
de DNA, seja confirmada a negativa da paternidade, em determinados casos, não
se poderá afastar a uma possível reparação quanto aos valores pagos dano material
e dano moral ao suposto pai.
Para Cahali (2011, p. 107), o pai que custeou a verba alimentar, é possível
demandar a restituição, haja vista que assumiu obrigações, que não lhe pertencia.
Ainda, existe a possibilidade do suposto pai prejudicado, demandar contra o
verdadeiro pai ou a genitora, com escopo de ter restituído os valores pagos
indevidamente à genitora.
É que, pela invocação do art. 186 do Código Civil, prevê a regra geral, ou seja,
a responsabilidade subjetiva, entretanto, desde que constatado o dolo ou culpa da
alimentanda, materializado pelo abuso de direito, insurge sim, a obrigação de
indenizar. Embora, já mencionado acima, tem sim os defensores de que caberia
danos morais e materiais, mesmo que a genitora tiver de boa fé.
No tocante ao dano material o suposto pai pode pleitear a restituição àquele
que realmente os devem. Vejamos o que diz Cahali (2011, p. 107):
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Admite-se a restituição dos alimentos quando quem os
prestou não os devia, mas somente quando se fizer a prova
de que cabia a terceiro a obrigação alimentar, pois o
alimentado utilizando-se dos alimentos não teve nenhum
enriquecimento ilícito. A norma adotada pelo nosso direito é
destarte a seguinte: quem forneceu os alimentos pensando
erradamente que os devia, pode exigir a restituição do valor
dos mesmos do terceiro que realmente devia fornecê-los.”
(WALD apud CAHALI, 2009 p. 107)
Portanto, apesar das grandes divergências acerca do assunto, caberá ao
Magistrado fixar o valar indenizatório, baseando se nos danos causados,
observando a proporcionalidade.
É preciso ressaltar que, para a responsabilização da genitora, é utilizada a
cláusula geral de responsabilidade civil, haja vista que há ausência de norma
especifica. Repise-se ainda que é necessário que seja demonstrada a má-fé.
Assim, não fica desamparado o suposto pai numa ação de alimentos
gravídicos caso se apure não ser5o pai, sendo a ele assegurado o direito à reparação
de danos morais e materiais com fundamento na regra geral da responsabilidade
civil. (PEREIRA, 2010).
É dizer, trata-se, portanto, de um meio pelo qual o suposto pai possa ter
garantia de reaver os valores que pagou indevidamente a genitora, insurgindo para
ele o direito de ser indenizado, acaso seja verificado ao abuso de direito, por parte
da genitora.
5.CONCLUSÃO
O estudo desenvolvido acerca da responsabilidade civil da genitora na
negativa da paternidade evidencia as hipóteses que ensejariam obrigação de
reparar o dano, desde que presentes todos os elementos.
Portanto, a responsabilidade civil, ao longo da história, se mostrou necessária
no Direito, de modo a regulamentar e limitar as relações jurídicas que regem a vida
em sociedade, a fim de pacificar e solucionar os conflitos de interesses que
envolviam o instituto, que vem crescendo cada vez mais no decorrer do tempo.
Em que pese à personalidade jurídica nascer juntamente com o nascituro, o
direito resguarda a vida do feto, tornando lhe detentor de direitos. Uma seara
destes direitos se dá através dos alimentos gravídicos, que são de inquestionável
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importância para a possibilidade de assegurar uma gestação bem assistida em
relação a suas necessidades específicas.
Contudo, o presente trabalho buscou identificar as lacunas existentes na Lei
nº 11.804/2008 e demonstrar também como referidas lacunas vem sendo sanada
por nossa legislação e jurisprudência no que tange a responsabilidade da gestante
caso esta acione na justiça um terceiro inocente, o suposto pai, demonstrando quais
ferramentas este possui para reaver o que pagou indevidamente a título de
alimentos gravídicos e para que seja indenizado moralmente por todo o dano
suportado com base na regra geral do Código Civil.
A possibilidade da paga desta obrigação nasce com a comprovação do
envolvimento afetivo da gestante com o suposto pai, tendo o magistrado critérios
subjetivos para analisar o caso concreto, mediante provas como fotos, e-mail, etc.
Nos dias atuais, as relações efetivas têm sofrido mudanças constantes,
surgindo diariamente novas configurações, o que outrora poderia ser uma relação
contínua e longínqua, hoje com o advento da liberdade sexual, pode facilmente
tornar-se uma relação de semanas ou algumas horas.
De saída, o estudo demonstra por meio de análise doutrinária e julgados
recentes, que a genitora responde, acaso seja demonstrado o abuso de direito, qual
seja, o direito de percepção a alimentos, ao atribuir paternidade ao suposto pai,
obrigando-o a prestar alimentos durante a gravidez, de má-fé, pois, não exista
comprovação da paternidade. É que,este fato deverá ser demonstrado através de
exame de DNA, pois caso contrário,poderá ser responsabilizada pelos danos
causados. Enquadra-se a casuística, em cláusula geral de responsabilidade civil e
responsabilidade será apurada mediante comprovação de culpa.
6.REFERÊNCIAS
BRASIL,
Lei
11.804/2008. Lei
de
alimentos
gravídicos.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11804.htm.
Acesso em >01 set. 2019.
BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Legislação
Federal.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.html. Acesso em 26 de
agosto de 2019.

512

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL. Codigo
Civil. Brasilia.
Planalto
Federal,
2002.
Disponivel
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.html.>Acesso em 10
novembro. 2019.
BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em:
29 jul. 2019.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011.
DIAS, Maria Berenice – Manual de Direito das Famílias. 6. ed. Rev. Atual . Editora
Saraiva. 2017.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 26. ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
FIUZA, César. Direito Civil. Curso Completo. 17.Ed. Revista dos Tribunais, 2004.
1400 p.
FREITAS, Douglas Philips. Alimentos gravídicos:
n. 11.804/2008 – 3. Ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2011.
5

comentários

a

Lei

GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito
Civil: Responsabilidade Civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva 2008.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9 ed. rev. São Paulo: Saraiva,
2016, pág. 05.
PEREIRA Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010.
PINTO, Cristiano Vieira Sobral Pinto. Direito Civil Sistematizado. 11 ed. Ed.rev.
atual. Salvador, Juspodvim, 2019.
VITAL, Rafael Pontes. Responsabilidade civil da genitora pelo recebimento
indevido
dos
alimentos
gravídicos,
07/07/2010,
disponível
em:
< http://jus.com.br/artigos/16927/responsabilidade-civil-da-genitora-pelorecebimento-indevido-dos-ali... > acesso em 25 de outubro de 2019.

Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora de Direito da
Faculdade Serra do Carmo. Advogada. E-mail: prof.karinemota@fasec.edu.br.
[1]

513

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

514

www.conteudojuridico.com.br

ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS
LUMARA

BRITO

GOMES:

Graduanda do curso de Direito da
Faculdade Serra do Carmo – Fasec.

KARINE ALVES GONÇALVES MOTA [1]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

RESUMO: O maior empecilho na adoção por casais homossexuais na sociedade
atual é sem dúvida alguma o preconceito. Mas com a evolução tecnológica e a
concepção contemporânea acerca da liberdade de orientação sexual e o respeito a
diversidade, aos poucos estão sendo rompidas as barreiras do preconceito e
garantidos direitos iguais aos casais homoafetivos. Também importante que se leve
em consideração aspectos atinentes à efetividade e aos interesses da criança. Por
isso e dentre os princípios arrolados na Constituição Federal de1988, aquele que
mais se destaca é o Princípio do melhor interesse da Criança, sendo esse o mais
importante para o instituto da adoção, devendo ser o mais bem analisado no
momento da legalização ou deferimento daquele ato por qualquer pessoa,
homoafetivo ou não. O presente trabalho buscou verificar a possibilidade de
adoção por casais homoafetivos, a partir dos direitos garantidos pelos princípios
5
constitucionais e da legislação vigente. E como metodologia, foi utilizado o método
de abordagem descritiva e exploratória, com análise bibliográfica em textos, artigos,
legislações.
Palavras-chave: Adoção; Casais Homoafetivos; Princípios Constitucionais.
ABSTRACT: The biggest obstacle in adopting homosexual couples in today's
society is undoubtedly prejudice. But with technological developments and the
contemporary conception of freedom of sexual orientation and respect for diversity,
the barriers of prejudice are gradually breaking down and guaranteeing equal rights
for same-sex couples. It is also important to take into consideration aspects related
to the effectiveness and interests of the child. For this reason and among the
principles listed in the Federal Constitution of 1988, the one that stands out most is
the Principle of the best interest of the Child, which is the most important for the
adoption institute, and should be better analyzed at the time of legalization or
deferral of that. act by anyone, homoaffective or not. The present work sought to
verify the possibility of adoption by homosexual couples, based on the rights
guaranteed by constitutional principles and current legislation. And as a
methodology, the descriptive and exploratory approach method was used, with
bibliographical analysis in texts, articles, legislations.
Keywords: Adoption; Homosexual Couples; Constitutional principles.
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SUMÁRIO: 1.Introdução 1.1. A Família na Constituição de 1988 e no Código Civil
de 2002. 2. Evolução Histórica e Legislativa do Instituto da Adoção: 2.1. Adoção na
Legislação Brasileira e sua Evolução; 3. Constituição de Entidade Familiar e
Requisitos para Adoção; 4. Adoção por Casais Homoafetivos e o Posicionamento
do STF 5. Princípio da Isonomia no Direito e no Processo de Adoção. 5.1. Dados
Estatísticos Sobre Casamentos Homoafetivos. 5.2. CNA – Cadastro Nacional de
Adoção; 6. Conclusão. 7. Referência.
INTRODUÇÃO
A adoção por casais homoafetivos ainda é algo novo para o direito e a sociedade,
apesar de todo o progresso, da modernidade e da cultura atual, é um assunto
polêmico e tratado por muitos ainda com algum tipo de preconceito.
Mas, devido ao avanço que ocorre na sociedade atual, com diferentes
transformações acontecendo a cada momento e por se tratar de um fenômeno
social, a adoção por casais homossexuais é de grande importância no âmbito do
Direito.
E, como a lei surge de fatores sociais, das relações entre seres humanos, esses
aspectos gerais acabam se impondo perante o Direito, que necessita se adaptar a
eles. Portanto, negar a adoção a um casal simplesmente porque eles são
considerados diferentes pelas regras culturais, por preconceito religioso ou ainda
padrões estabelecidos pela sociedade, tal fato deve ser encarado como um ato de
discriminação.
Essa forma de tratamento é proibida pela Constituição Federal brasileira, que tem
como objetivos fundamentais em seu artigo 3º, a construção de uma sociedade
justa e solidária, bem como a promoção do bem-estar de todos, sem prejuízo ou
preconceito de qualquer espécie, além de qualquer outra forma de distinção.
Assim sendo, a pesquisa teve por objetivo geral verificar a possibilidade de adoção
por casais homoafetivos, a partir do exercício da cidadania e dos direitos garantidos
pelos princípios constitucionais, além da legislação vigente.
Também como objetivos específicos o presente artigo debate sobre a possibilidade
de adoção por caiais homoafetivo diante da legislação vigente.
Ainda, apresentar a possibilidade legal de ser reconhecida a união homoafetiva
como entidade familiar, bem como de homoparentalidade e também entender os
requisitos legais para adoção.
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Por fim, como metodologia para o presente artigo, foi utilizado o método de
abordagem descritiva e exploratória, com análise bibliográfica em textos, artigos,
legislações e outro material doutrinário levantados a respeito do tema, em especial
no Direito Constitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Direito
Civil, procurando conceitos de apoio e desenvolvimento a pesquisa.
1 A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E NO CÓDIGO CIVIL DE 2002
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No antigo Código Civil de 1916, que regulava sobre a família, o mesmo trazia
estreita e discriminatória visão da família, que a limitava ao casamento, com
impedimento quanto a sua dissolução, além de fazer distinções entre seus membros
e trazia qualificações discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e aos filhos
havidos dessas relações. (DIAS, 2015, p. 32).
E, quando fazia referências em relação aos vínculos extramatrimoniais e aos filhos
ilegítimos, isso era feita de forma punitiva e que servia somente para excluir direitos,
na inútil tentativa da preservação da família constituída pelo casamento. (DIAS,
2015, p. 32).
Com as mudanças extraordinárias pela inclusão de diversos direitos fundamentais
5
aos cidadãos, ocorridas com as transições da CF 67/69 para a Constituição
promulgada em 05 de outubro de 1988 e para se adequar à nova realidade, onde
em seu texto busca garantir um Estado Democrático de Direito, assegurando os
direitos fundamentais e liberdades nunca antes admitidas, que possibilita a
dignidade da pessoa humana e seu integral desenvolvimento.
Na Constituição de 1988 foi dado um caráter fraternal ao Estado e o incumbiu de
garantir a cada indivíduo a justiça, segurança, desenvolvimento, tendo inclusive ares
pluralistas e sem preconceitos, buscando uma harmonia social (PEDROSA, 2011).
Quanto à Família, a Constituição Federal também definiu o fim da discriminação à
família e o casamento, que acarretou em mudanças nas estruturas do Direito de
Família, que passou a ter natureza extrapatrimonial e, portanto, personalíssima.
Com isso foi abandonado o conservadorismo e a Constituição vigente foi a forma
encontrada para reler as entidades familiares sob a ótica desta nova realidade que
se apresentava, buscando promover o desenvolvimento da dignidade dos membros
da família e, sobretudo, dar importância a igualdade de cada membro, baseandose exclusivamente no afeto, no amor, no carinho e na ética.
Nessa Lei, em seus Artigos 226 e seguintes, foi abolida a exclusão e foi adotada a
inclusão, onde se admite como entidade familiar não apenas aquela constituída
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através do casamento, mas também a constituída pelo afeto, e pela estabilidade.
Nesta, passou a ser reconhecida a União Estável, a Família Monoparental, a
igualdade entre os filhos (biológicos ou não), a dissolução do casamento através do
divórcio (Lei nº. 6.515/77), a assistência do Estado a todas as espécies de família, a
paternidade responsável (BRASIL, 1988).
Importante frisar que ficou notadamente alterado o conceito de família, deixandose de tratar-se de estrutura de casal apenas do homem e da mulher. Também, foi
abolida a preocupação exclusiva com o patrimônio e o afeto passou a fazer parte
do ordenamento, mesmo que implicitamente. Portanto, o amor, carinho e
solidariedade se tornaram os ditadores da Instituição Familiar, com regras abstratas
que inspiram o Direito de Família.
Conforme afirma Maria Berenice Dias (2015, p.90): "O amor está para o Direito de
Família, assim como o acordo de vontades está para o Direito dos Contratos".
Ainda, Maria Helena Diniz (2010 apud Pedrosa, 2011, p.5) a autora explica da
seguinte forma:
[...] Deve-se, portanto, vislumbrar na Família uma
possibilidade de convivência marcada pelo afeto e pelo amor,
fundada não apenas no casamento, mas também no
companheirismo, na adoção e na Monoparentalidade. É ela o
núcleo ideal do pleno desenvolvimento da pessoa. É o
instrumento para a realização integral do ser humano (DINIZ,
2010, p.13).
Portanto, após a Constituição de 1988, o foco do sistema jurídico deixou de ser o
Estado e passou a ser o indivíduo, onde primeiramente se pensou nos direitos
fundamentais do indivíduo e após em uma coletividade, onde a família ganhou
proteção do Estado, sendo percebida como a base da sociedade, já que trata-se do
local onde se forma a pessoa humana.
Já em consideração quanto ao caráter afetivo para a proteção do Estado, não basta
haver União Estável onde é previsto na Constituição em seu artigo 226, parágrafo
3° que: "Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre
homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento." (BRASIL, 1988).
A nova perspectiva de família engloba valores e princípios mais abrangentes,
alcançando direitos fundamentais, onde a dignidade da pessoa humana é a base
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da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), garantindo a afetividade, o
pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente
da criança e do adolescente (BRUNINI et al, 2017).
Já o texto da constituição traz para o Direito de Família, o Princípio da Igualdade
Jurídica entre cônjuges, onde em seu artigo 226, em seu parágrafo 5°, diz:
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Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção
do Estado [...] e, § 5º - Os direitos e deveres referentes à
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e
pela mulher (BRASIL, 1988).
A isonomia conjugal destrói o poder conjugal e o sistema de "encapsulamento" das
mulheres, limitado às tarefas domésticas e à procriação. Houve, portanto, a queda
do patriarcalismo, que não atende mais aos desejos do povo brasileiro, onde as
mulheres deixam a posição de subordinada para desempenhar o papel de
colaboradora (PEDROSA, 2011, p.6).
Desta forma, entre os cônjuges, o princípio da igualdade norteia, não apenas os
relacionamentos entre casais, como também o relacionamento após a dissolução
5
do casamento, pois que neste princípio, tanto a mulher quanto o homem podem
pleitear ação de alimentos sob a alegação de incapacidade financeira para sua
subsistência.
Já quanto ao princípio da paternidade responsável e planejamento familiar,
previstos no artigo 226, parágrafo 7º, da Constituição Federal, que trata de
assegurar que a procriação é, segundo a lei, de livre decisão do casal. Há que se
salientar que na atualidade, muitas famílias sequer consideram a possibilidade de
procriação.
Assim, em seu parágrafo 7º determina que:
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições
oficiais ou privadas (BRASIL, 1988).
Ainda sob essa mesma linha de pensamento, prevê o artigo 1.513 do vigente
Código Civil: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir
na comunhão de vida instituída pela família” (BRASIL, 2002).
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Portanto, pode-se considerar que o arranjo familiar moderno, assim como a família
atual é um produto cultural, que além de receber interferência de movimentos
sociais (Movimento Feminista, da Revolução Industrial, dos Movimentos da
Juventude), surgem novos valores, consequentes até da própria evolução da
medicina, que em certos casos intervém na organização familiar, nos
relacionamentos e consequentemente, em seu conceito.
Mas, importante frisar que ainda hoje, muitos dos dogmas e preconceitos são
mantidos, apesar das modificações econômicas que ocorrem e do dinamismo
social, da religião e comportamentos que são submetidos a esfera social, onde
inclusive forças tradicionais tentam manter uma estrutura rígida, com papéis
definidos para homens e mulheres. Mas não se pode negar que a cultura influenciou
em muito a atual legislação que considerava, a princípio, legítimo apenas a família
formada pelo casamento.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DO INSTITUTO DA ADOÇÃO
Na antiguidade a adoção era uma forma de perpetuar o culto doméstico e era muito
utilizada entre povos orientais, como se pode verificar junto aos códigos de Manu
e o de Hamurabi, e que já na Grécia tinha seu uso regular, como forma de eternizar
o culto familiar pela linha masculina, ou se houvesse a hipótese de falecimento
do pater familias, sem deixar herdeiro, pessoa capaz de continuar o culto aos
deuses-lares, a adoção supria essa finalidade. (MENDES, 2011).
Já sob a influência do Direito Canônico na Idade Média e que entendia ser a família
cristã apenas aquela oriunda do sacramento matrimonial, a adoção caiu em desuso
até desaparecer completamente. Mas, com a Revolução Francesa, porém, a adoção
voltou à pauta e, posteriormente, mesmo que timidamente, o Código de Napoleão
de 1804 incluiu-a em seu corpo. Importante frisar que a legislação francesa
influenciou diversas culturas, inclusive a brasileira (MOREIRA E MACHADO, 2009).
No Brasil, vigorou unicamente com o Código Civil de 1916 durante anos, que era
um sistema de adoção que privilegiava em dar filhos aos casais que não os podia
ter, sem dar muita ênfase aos direitos dos filhos adotivos, até o advento da
Constituição Federal de 1988 e, posteriormente o Estatuto da Criança e do
Adolescente que visa o melhor interesse da criança e do adolescente prevalecendo,
os direitos destes, acima de qualquer outro.
Mas, importante relatar que o duplo sistema de adoção que até o Código Civil,
dispunha de princípios tão díspares, que defini-los sob o mesmo prisma
praticamente se torna uma difícil missão. Cabe ressaltar que o Novo Código Civil
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(BRASIL, 2002) traz disposições sobre a adoção, mas que não revoga, expressa ou
tacitamente a Lei Nº. 8.069/90, o que acarreta em algumas divergências em sua
interpretação (BRASIL, 1990).
2.1 ADOÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E SUA EVOLUÇÃO
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O Código Civil brasileiro de 1916 regulava a adoção em seus artigos 368 a 378,
onde era denominada de adoção simples pelos seus efeitos que gerava e nesse
sistema, a adoção se dava através de uma escritura pública, não havendo
interferência judicial onde o filho adotivo não rompia o vínculo com sua família
biológica, e o mesmo podia inclusive, permanecer com o nome originário, assim
como com os direitos e deveres alimentícios em face dos pais consanguíneos.
O instituto da Adoção está previsto em vários dispositivos legais, devendo-se
mencionar, em primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, §
5º e 6º, se prevê o direito à convivência familiar, mas que também está disposto na
Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
em seus artigos 17, 18 e 19 e seguintes, como um dever da família, da sociedade e
do Estado, o direito à dignidade e ainda o direito ao respeito (MOREIRA e
MACHADO, 2009).
5
A Constituição de 1988, em seu artigo 227, faz menção em colocar as crianças e
adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, abrindo com isso a possibilidades para a adoção.
Pela Constituição Federal de 1988, o vínculo existente entre pais e filhos adotivos é
de natureza civil, porque a relação que os une é determinada e regulada pela lei.
Assim, no Brasil, e a CF, trata da família em seus artigos 226 e seguintes. E, já em
seu artigo 227, parágrafo 5º dispõe que: "A adoção será assistida pelo Poder
Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por
parte dos estrangeiros".
Também importante salientar que as leis que atualmente determinam e regulam
esse parágrafo são do Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 39 a
52 e ainda o Código Civil, em seus artigos 1.618 a 1.629. (BRASIL, 1990 e BRASIL,
2002).
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069/1990 é reconhecido
internacionalmente como um dos mais avançados Diplomas Legais dedicados à
garantia dos direitos da população infanto-juvenil (DIGIÁCOMO, 2017, p.1).

521

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Nele, está consubstanciado no princípio da proteção integral à criança e ao
adolescente, considera seus destinatários como sujeitos de direito, contrariamente
ao Código de Menores que os considerava como objetos de direito.
Dessa forma, entre os diversos direitos incluídos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), dispõe
que a criança ou adolescente tem o direito fundamental de ser criado no seio de
uma família, seja esta natural ou substituta e, entre as modalidades de colocação
em família substituta, se encontra a adoção, que é considerada como uma medida
de caráter excepcional, mas irrevogável, que concede a condição de filho ao
adotado, impondo-lhe todos os direitos e deveres inerentes à filiação (BRASIL,
1990).
Mas, importante ressaltar que a adoção é uma modalidade artificial e excepcional
de filiação de acordo com o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela
qual se aceita como filho, de forma voluntária e legal, a criança ou o adolescente
estranho ao seio familiar (MOREIRA e MACHADO, 2009).
Desta forma, o vínculo nascido pela Adoção tem o intuito em imitar a filiação
natural, ou seja, aquele oriundo de sangue, genético ou biológico, razão pela qual,
também é conhecida como filiação civil.
3 CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR E REQUISITOS PARA A ADOÇÃO
Na Constituição Federal quanto a família ao protegê-la, apresenta em seu art. 226,
no §3°, traz um amplo conceito, envolvendo a chamada união estável entre homem
e mulher:
Art. 226: A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado [...]
§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre homem e mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Também, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) tem como princípio informador dos
direitos fundamentais à dignidade humana. Assim, em seu art. 5°, caput, estabelece
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”.
Além disso, de acordo com Maria Berenice Dias (2019, p. 4)
A Constituição, ao outorgar proteção à família,
independentemente da celebração do casamento,
522

www.conteudojuridico.com.br

vincou um novo conceito de entidade familiar, mas que
é meramente exemplificativo o enunciado constitucional
ao fazer referência expressa à união estável entre um
homem e uma mulher e às relações de um dos
ascendentes com sua prole (DIAS, 2019, p.4).
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E conforme preceitua Paulo Lôbo, (2011, p.5): “O caput do art. 226 é
consequentemente, cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir
qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e
ostensibilidade. (LÔBO, 2011).
Já, com o intuito de se adequar à disciplina completa da adoção, consoante dispõe
o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi proposto o seguinte acréscimo ao
dispositivo na Lei n. 8.069/90, Art. 50:
Art. 1.619. O adotante há de ser pelo menos dezesseis anos
mais velho que o adotado. A autoridade judiciária manterá em
cada comarca ou foro regional, registro de menos em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas
na adoção.5 O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia
consulta aos órgãos técnicos competentes, ouvido o
representante do Ministério Público, com o acatamento dos
requisitos legais.
De acordo com o Código Civil de 2002, tratando do assunto a partir do artigo 1.618,
onde estabelece que apenas pessoa maiores de 18 anos podem adotar, mas de
acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, em seu artigo 42,
mencionava que somente os maiores de 21 anos poderiam adotar, o que estava em
contradição, mas para sanar este problema, este artigo foi modificado pela Lei nº.
12.010 de 3 de agosto de 2009, em seu artigo 42, onde também estabelece a idade
de 18 anos.
Já no artigo 1.619 do Código Civil, para se adotar maiores de 18 anos, o interessado
na adoção tem que ser no mínimo 16 anos mais velho que o adotando (art.42, §3º),
e de acordo com o ECA, em seu artigo 40, é fixada a idade máxima para o adotando
de 18 anos.
Portanto, a diferença de idade entre adotante e adotado estabelecida neste artigo
é a mesma que era estatuída no Art. 42, § 3º do Estatuto da Criança e do
Adolescente e no Art. 369 do Código Civil de 1916.
4 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS E POSICIONAMENTO DO STF
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Para os casais homoafetivos, o maior impedimento legal para a adoção está no
artigo 1.622 do CC, onde diz que: “Ninguém pode ser adotado por duas pessoas,
salvo se forem marido e mulher, ou se viverem em união estável”. (BRASIL, 2002).
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No Brasil, em março de 2015, a Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal
Federal, concedeu o direito de adoção a um casal homossexual pela primeira vez
no Brasil (SANTOS et all, 2018).
E, por considerar que a decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva como
um núcleo familiar como qualquer outro, a ministra manteve decisão que autorizou
um casal gay a adotar uma criança, independentemente da idade. (ROVER, 2015).
Já no STF, o Ministério Público alegou que a decisão contraria o artigo 226,
parágrafo 3ª da Constituição Federal, que diz que para efeito da proteção do
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar. (ROVER, 2015).
Porém, a ministra não deu razão ao recorrente, negando seguimento ao Recurso
Extraordinário, porque para a Ministra o acórdão recorrido está em harmonia com
a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua decisão, aludiu
sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.277 e a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 em que nessas duas
ações foram julgadas em conjunto em maio de 2011.
Naquela ocasião, por votação unânime, o STF deu interpretação conforme ao
artigo 1.723 do Código Civil, “para dele excluir qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar, entendida está como sinônimo perfeito de família.
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva”. (ROVER, 2015).
Para sua decisão, a ministra cita trecho do voto do ministro Carlos Ayres Britto, que
foi o relator do julgamento ocorrido em maio de 2011, que disse o seguinte:
Sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá
para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou
ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da
própria técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial
praticamente aberto que sempre portou como realidade do
mundo do ser. (ROVER, 2015).
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Portanto, com o aumento do número de adoções, ao conceder a permissão para os
casais homoafetivos, resolveria grande parte do problema das crianças órfãs de
nosso país, visto que há um enorme contingente de menores abandonados, que
poderiam ter uma vida com conforto, educação e carinho.
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Entretanto, o preconceito faz com que a sociedade pereça e muitas crianças sejam
privadas de ter um lar, afeto, carinho, atenção, sendo necessário que se rompa a
barreira da discriminação, permitindo que o desejo da adoção, seja por casais
homossexuais ou não, torne-se um instrumento efetivo na resolução dos problemas
com as crianças que não têm lar, nem identidade.
O projeto de Lei da Deputada Federal Marta Suplicy de n.º 1.151/95, que "Disciplina
a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências", teve como
objetivo assegurar aos homossexuais o reconhecimento da união civil, visando
principalmente a proteção dos direitos à propriedade (MONTE e OLIVEIRA, 2011).
Ela também foi autora do Projeto de Lei do Senado (PLS) 612/2011, que altera o
Código Civil para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas
do mesmo sexo. (MONTE e OLIVEIRA, 2011).
5

Já a Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013, foi aprovada durante a 169ª Sessão
Plenária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que trata sobre casamento civil
entre pessoas do mesmo sexo, onde estabelece que cartórios de todo o Brasil não
poderão recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou
deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva.
Essa Resolução foi divulgada no dia 15 de maio no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e entraria em vigor no dia 16 de maio, nos termos da Lei n. 11.419/2006, § 3º e
4º do art. 4º (BRASIL, 2006), que considera como data de publicação o primeiro dia
útil seguinte ao da disponibilização da informação, iniciando-se a contagem dos
prazos processuais no primeiro dia útil ao considerado como data de publicação.
O texto aprovado pelo CNJ portanto proíbe as autoridades competentes de se
recusarem a habilitar ou celebrar casamento civil ou, até mesmo, de converter união
estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.
E portanto, caso haja descumprimento por algum cartório dessa Resolução do CNJ,
o casal interessado poderá levar o caso ao conhecimento do juiz corregedor
competente para que ele determine o cumprimento da medida, podendo ser
também aberto processo administrativo contra a autoridade que se negou a
celebrar ou converter a união estável homoafetiva em casamento.
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Portanto, não há qualquer impedimento no Estatuto da Criança e do Adolescente,
pois a capacidade para a adoção nada tem a ver com a sexualidade do adotante,
sendo expresso o art. 42, onde deve prevalecer o princípio do art. 43: "A adoção
será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotado e fundar-se em
motivo legítimo"(ECA, 1990).
E, como preceitua o artigo 43 do ECA e o artigo 1.625 do CC, que a adoção será
deferida observando-se sempre a melhor alternativa para o menor adotando, onde
ao ser proposto pedido de adoção por uma família, seja ela hetero ou homoafetiva,
deverá o Juízo competente anotar prazo de estágio de convivência, com
acompanhamento das equipes de psicólogos e assistentes sociais (ECA, 1990).
Vê-se que ao menos um pouco do preconceito já foi superado por alguns
magistrados. Porém, ainda há muito que se fazer, não apenas pelos juízes ou
desembargadores, mas também pelos legisladores, doutrinadores e por cada
cidadão do país. Cabe principalmente ao estudioso e profissional de Direito a tarefa
de tomar a iniciativa em tratar os homossexuais da mesma forma que os outros,
encarando com naturalidade as nuances de uma opção não tradicional e
estigmatizada.
5 PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO DIREITO E NO PROCESSO DE ADOÇÃO
Não só foi a família alvo de profunda transformação, mas também as relações
paterno filiais e os valores que hoje se apresentam em uma unidade familiar
(ALMEIDA, 2003, p. 179 apud DIAS, 2005, p. 50). Assim, o prestígio à afetividade fez
surgir uma nova figura jurídica, a filiação socioafetiva, que acabou se sobrepondo à
realidade biológica.
O grupo familiar exerce uma profunda e decisiva importância na construção da
identidade e estruturação da personalidade da criança. Sem dúvida, quando
falamos dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, a questão mais
polêmica certamente se dará sobre o instituto da adoção, o que merece profunda
análise por vários ramos, principalmente pela psicologia, muito mais que pela
ciência jurídica (OLTRAMARI, 2005).
Conforme Luís Carlos de Barros Figueiredo (2006, apud Lapola, 2007):
Adoção é a inclusão numa nova família, de forma
definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio de
filiação de uma criança/adolescente cujos pais
morreram, aderiram expressamente ao pedido, são
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desconhecidos ou mesmo não podem ou não querem
assumir suas funções parentais, motivando a que a
Autoridade Judiciária em processo regular lhes tenha
decretado a perda do pátrio poder (FIGUEIREDO, 2006).
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Desta forma, fica equiparado o filho adotivo ao biológico, possibilitando com que
uma mesma pessoa passe a gozar do estado de filho da outra, independentemente
do liame biológico. Em outras palavras, a adoção é uma ficção jurídica que cria o
parentesco civil.
O maior empecilho na adoção por casais homoafetivos na sociedade atual é sem
dúvida alguma o preconceito. Mas, com a evolução natural dos costumes e da
sociedade, veio a favorecer cada vez mais a aceitação desse tema inovador. E, ainda
com a influência dos meios de comunicação é mostrado que a tendência, para o
tema, é de se levar em consideração aspectos atinentes à efetividade e aos
interesses da criança.
Como se observa, a adoção por casais homoafetivos é delicado, pois envolve
regramento que sobressai à seara do Direito. No entanto, fundamental o seu
estudo, pois a homossexualidade
5 compõe as relações hodiernas, e por isso, precisa
ser observada no processo de adoção determinado pela legislação.
Não obstante, a adoção por pessoas que possuem uma relação homoafetiva,
também levanta a análise dos direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal, em especial, o da isonomia, de um lado, e da proteção integral da criança
e adolescente, do outro.
5.1 DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE CASAMENTOS HOMOAFETIVOS
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2017, desde que a
Resolução n. 175/2013 do CNJ entrou em vigor, com a obrigatoriedade dos
cartórios a realizarem casamento entre casais do mesmo sexo, ao menos 15 mil
casamentos homoafetivas foram realizados no Brasil (BRASIL – CNJ, 2017).
E, se comparando com dados entre 2016 e 2017, o número de casamentos entre
pessoas do mesmo sexo cresceu 10% no Brasil, sendo também resultados
apontados pela pesquisa "Estatísticas do Registro Civil 2017", divulgada no dia 31
de outubro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).
De acordo com essa pesquisa, o número de registros totais de casamentos em
2017 foi de 1,7 milhão, com uma queda de 2,3% em relação a 2016. No recorte de
união entre pessoas do mesmo sexo, houve um aumento de 10%, totalizando um
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crescimento de 5.354 para 5.887 de uniões civis realizadas oficialmente. (IBGE,
2017).
Quanto as mulheres, para o aumento deste número foi significativa, onde
casamentos entre cônjuges do sexo feminino representaram cerca de 57,5% das
uniões civis em 2017. E, segundo ainda o IBGE, mostrou que registros de uniões
entre homens cresceram 3,7%, os casamentos entre cônjuges femininos cresceram
15,1%, e portanto, no total houve 2.500 casamentos entre homens e 3.387 entre
mulheres em 2017.
Importante frisar que enquanto o número de casamentos totais caiu, os registros
de divórcios aumentaram 8,3%, cerca de 2,48 divórcios para cada mil pessoas até
20 anos de idade. Pela pesquisa, a Região Sudeste apresentou o maior percentual
geral de divórcio, 2,99% e que nos últimos 10 anos, o tempo médio entre o tempo
entre o casamento e o divórcio caiu de 17 para 14 anos.
Vale lembrar que o instituto de pesquisa justifica que o levantamento analisa o
retrato fiel das mudanças da sociedade brasileira e podendo colaborar para a
elaboração de políticas públicas.
5.2 CNA – CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO
Inicialmente, importante relatar um breve histórico sobre o Cadastro Nacional de
Adoção e como era seu funcionamento em seus primórdios.
O CNA foi criado com a finalidade de consolidar dados de todas as comarcas do
Brasil referentes a crianças e adolescentes disponíveis para adoção, foi criado o
Cadastro Nacional de Adoção (CNA).
Esse Conselho foi criado há 11 anos pela Resolução 54/2008 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), estando ainda está em fase de atualização, com um novo sistema
já em fase de teste, que deve ser ampliada em âmbito nacional, com a migração
para o servidor do CNJ. (BRASIL – CNJ. 2019).
Também tem como finalidade em ter dados concretos dos pretendentes à adoção
que moram tanto no Brasil assim como no exterior, que estão devidamente
habilitados para a adoção.
O órgão tem uma resolução responsável em prever a promoção e o estímulo, por
parte do Poder Judiciário, com campanhas incentivando a reintegração de crianças
e adolescentes à família de origem ou inclusão em família extensa, onde a adoção
só ocorre quando está esgotada a possibilidade de reintegração familiar.
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Portanto, o CNA busca garantir a segurança jurídica, dando mais transparência aos
processos de adoção de crianças e adolescentes, bem como a ampliação das
possibilidades de encontrar famílias para as mais de 9,5 mil crianças cadastradas.
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De acordo com dados do sistema, atualmente, há 45.923 pretendentes cadastrados
e 9.566 crianças e adolescentes disponíveis, e nos últimos 10 anos, mais de doze
mil adoções foram realizadas por intermédio do CNA no Brasil e que com a
implantação do CNA, o número de adoções foi crescente onde apenas no primeiro
ano de utilização, o Cadastro viabilizou 82 adoções. Já no final de 2018, mais de
duas mil adoções tinham sido efetivadas.
Quanto ao seu projeto-piloto, o mesmo começou a ser aplicado em 2018 pelas
Varas de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ/ES) e por
duas varas em cada um dos estados parceiros do projeto – Paraná (TJ/PR), Bahia
(TJ/BA), São Paulo (TJ/SP), Rondônia (TJ/RO) e Alagoas (TJ/AL) e com base no
sistema utilizado pelo TJ/ES, e junto aos demais parceiros, o CNJ trabalhou para
transformar a linguagem do novo sistema, com uma base de dados única para o
Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas
(CNCA).
5

Pela Resolução CNJ 54/2008, as Corregedorias-Gerais da Justiça e os juízes eram os
responsáveis pela alimentação diária do sistema, onde estão dados com estatísticas
públicas alimentada em tempo real, com os dados nacionais de adoção e
acolhimento.
Mas, conforme a Resolução n. 289 de 14 de agosto de 2019, por decisão plenária
no Ato Normativo n. 0005538-25.2019.2.00.0000, na 294ª Sessão Ordinária,
realizada em 6 de agosto de 2019, foi revogada a Resolução CNJ 54/2008.
Na Resolução n. 289/2019, em seu Art. 1º, estabelece que:
O Conselho Nacional de Justiça implantará o Sistema
Nacional de Adoção e de Acolhimento – SNA, cuja
finalidade é consolidar dados fornecidos pelos Tribunais
de Justiça referentes ao acolhimento institucional e
familiar, à adoção, incluindo as intuitu personae, e a
outras modalidades de colocação em família substituta,
bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros
habilitados à adoção.
O Conselho Nacional de Justiça implantará o Sistema Nacional de Adoção e de
Acolhimento (SNA), que tem como finalidade em consolidar dados fornecidos pelos
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Tribunais de Justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção,
incluindo as intuitu personae, e a outras modalidades de colocação em família
substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à
adoção. (BRASIL, 2019).
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Em seu §1º dispões que a inserção de pretendentes domiciliados fora do território
brasileiro no SNA é de competência das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção
(CEJAS/CEJAIS) dos Tribunais de Justiça.
Também, que compete aos Tribunais de Justiça disponibilizar condições técnicas,
operacionais, além de pessoal para receber e processar os pedidos de habilitação
por pretendentes a adoção do exterior. (BRASIL, 2019).
Além disso, como administradores do SNA, ficou a cargo das Corregedorias dos
Tribunais e Justiça ou as Coordenadorias da Infância e Juventude, tendo como
competência cadastros e liberação ao acesso aos usuários, além do zelo pela correta
alimentação do sistema.
Quando a promoção de campanhas para o incentivo à reintegração à família
originária, ficou a cargo do Conselho Nacional de Justiça, das Comissões Estaduais
Judiciárias de Adoção, das Coordenadorias da Infância e Juventude e das
Corregedorias-Gerais dos Tribunais de Justiça.
Já o Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais tem a função em viabilizar a migração
dos dados armazenados no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e no Cadastro
Nacional de Crianças de Adolescentes Acolhidos (CNCA) para o SNA.
Importante ressaltar que após a conclusão dos dados para o SNA, os cadastros CNA
e CNCA serão extintos, em conformidade com a Lei n. 13.709, de 14/08/2018, ou
seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que esses dados ficarão disponíveis para
consulta até o dia 12 de outubro de 2019. (BRASIL, 2019).
Também, o público em geral tem acesso ao sistema, para acessar dados que não
sejam sigilosos, como dados de quantidade de pretendentes, crianças e instituições
acolhedoras, inclusive com mapas georeferenciais.
O Sistema Integrado possui um sistema de alertas para o vencimento de prazos;
acompanhamento do início ao fim da vida de cada criança; envio de e-mails
(sistema push) para os pretendentes; vinculação automática da criança ao
pretendente com perfil, inclusive com ampliação do perfil em um ano para mais ou
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menos; pré-cadastro/cadastro dinâmico de pretendentes; gerenciamento das
adoções; e as estatísticas em tempo real.
Portanto, o sistema possibilita uma melhor administração do quadro de crianças e
adolescentes que estão em condições de adoção, maior celeridade na solução dos
processos e também viabilizam às Varas, Tribunais e ao CNJ estabelecer políticas
para a Infância e Juventude, além de agilizar as adoções interestaduais, que antes
eram feitas por meio de busca manual.
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CONCLUSÃO
O instituto da adoção passou por importantes transformações nas últimas décadas,
tornando-se um meio seguro de colocação da criança e do adolescente para o seio
de uma família substituta.
Portanto, a adoção é a modalidade mais adequada e segura quando o assunto se
refere a crianças e adolescentes que não possuem mais a possibilidade de
retornarem para as suas famílias, por isso a adoção dá uma nova oportunidade para
a criança ou o adolescente seja colocado novamente no seio familiar como um filho,
com todos os direitos e deveres aos filhos biológicos, não ocorrendo nenhuma
5
ressalva pelo fato da mesma ser adotada.
Assim, no presente artigo foi efetuado um levantamento geral sobre a adoção na
legislação vigente, assim como a sua evolução no decorrer do tempo no Brasil. Pode
ser observado que com essa legislação o centro da adoção passou do adotante
para o adotando, pois anteriormente a adoção era visto como um processo que
ocorria para satisfazer uma situação particular de quem adotava, e que na
atualidade o que é mais importante, estando em primeiro plano, é assegurar à
criança e ao adolescente um direito que lhe é benéfico, onde terá um lar adequado
para a sua formação pessoal e social.
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(Orientador)
RESUMO: A pesquisa teve por objetivo a análise da evolução sistemática do
casamento, bem como das formas de sua dissolução. Como forma de delimitação
do tema, fora escolhido os aspectos teóricos, procedimentais e doutrinários acerca
do divórcio extrajudicial para a mulher em condição gestacional. Esta pesquisa foi
subsidiada por revisão bibliográfica e legal, utilizando o tipo de pesquisa descritiva.
Buscou-se identificar as teorias de aquisição da personalidade jurídica, bem como
fazendo adendo aos requisitos para a possibilidade de realização do divórcio
extrajudicial. Nesta senda, para obtenção do resultado da presente pesquisa partiuse de duas variáveis, quais sejam:5 (I) Aquisição da personalidade jurídica pela teoria
natalista, portanto só adquirida à personalidade jurídica com nascimento com vida
e consequentemente a possibilidade da realização do divórcio extrajudicial para a
mulher gestante; (II) Aquisição da personalidade jurídica pela teoria concepcionista,
nesta a personalidade jurídica é adquirida no momento de confirmação gestacional
e por seguinte a impossibilidade da realização do divórcio extrajudicial.
Palavras-chave: Divórcio; Extrajudicial; Gestante; Teorias da Personalidade.
ABSTRACT: This article aims to analyze the systematic evolution of marriage, as
well as the ways of its dissolution. As a way of delimiting the theme, the theoretical,
procedural and doctrinal aspects about extrajudicial divorce for women in
gestational condition had been chosen. This research was supported by
bibliographic and legal review, using the type of descriptive research. We sought to
identify the theories of acquisition of legal personality, as well as adding to the
requirements for the possibility of extrajudicial divorce. In this way, to obtain the
result of the present research, two variables were derived, namely: (I) Acquisition of
legal personality by the Natalist theory, therefore only acquired to legal personality
with live birth and, consequently, the possibility of extrajudicial divorce. for the
pregnant woman; (II) Acquisition of legal personality by the conceptionist theory, in
which the legal personality is acquired at the moment of gestational confirmation
and then the impossibility of the extrajudicial divorce.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DA EVOLUÇÃO DO CASAMENTO E DO DIVÓRCIO.
2.1 DISTINÇÃO ENTRE SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIVÓRCIO. 3. PAPEL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI NAS AÇÕES DE FAMÍLIA. 4. TEORIAS
DE AQUISIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADOTADAS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO VIGENTE. 5. O DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL DA MULHER GRÁVIDA FRENTE
AOS DIREITOS DO NASCITURO. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
O tratamento da Legislação Pátria quanto à intervenção Ministerial nas Ações
de Família ocorreu devido ao Princípio Constitucional da dignidade da pessoa
humana, haja vista que a família é um ambiente ideal para que o Estado garanta a
todos pela eficácia quanto a aplicação dessa principiologia.
Com advento da Lei que implantou o procedimento do Divórcio Extrajudicial,
a intenção do Legislador fora no sentindo de manter a ampla liberdade dos pais,
contudo, esta liberdade no sentido estrito, visto que há algumas limitações a essas
autonomias concedidas aos cônjuges, uma delas é ao se tratar de interesse de
incapazes.
Assim, o houve uma simplificação no procedimento do divórcio, pois foram
extintas algumas fases, possibilitando mais liberdade ao casal.
Nesse diapasão a Lei n° 11.441/07 sob a óptica procedimental facilitou a
dissolução da sociedade conjugal, permitindo que estas possam ser efetivadas pela
via extrajudicial, conferindo aos cartórios poderes para tanto, haja vista a valoração
que a lei dá as escrituras públicas, também de forma que pudessem efetivar
transferências de propriedades, alterações de sujeito passivo em caso de tributos,
bem como alteração do nome de casado.
Não se perde de vista que a autonomia da vontade tem seus limites e que
no presente estudo seus limites são delineados pela garantia de direitos ao
nascituro desde sua concepção, entretanto, percebe-se que embora haja a garantias
de direitos, estas são geralmente condicionadas ao nascimento com vida, o que
difere o nascituro, do filho incapaz.
Desta feita apesar das divergências doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao
fim do instituto da separação judicial, esta ainda subsiste no ordenamento
brasileiro, pois a Emenda Constitucional 66/10 apenas extinguiu os prazos para que
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se proceda ao divórcio, sendo perfeitamente possível, que caso desejem as partes,
procedam previamente à separação judicial.
Contudo, não há consenso acerca do início da personalidade jurídica das
pessoas naturais, havendo argumentos e respaldos normativos tanto para a teoria
Natalista (onde a personalidade se inicia com o nascimento com vida) quanto para
a teoria Concepcionista (que considera a personalidade existente desde a
concepção).
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Nesta senda, o nascituro goza de proteção no Direito Brasileiro, seja com a
presunção de filiação, com a garantia de alimentos desde a concepção, ou mesmo
com a garantia de direitos sucessórios que no caso de nascimento com vida,
retroagem desde a abertura da sucessão.
Assim, a Lei 11.441/07 manifesta tendências do Direito Brasileiro, como a
simplificação dos procedimentos, primazia da autonomia privada na dissolução dos
vínculos matrimoniais e da sociedade conjugal e desburocratização dos
procedimentos com o consequente desafogamento do Poder Judiciário.
No mais, o presente trabalho foi desenvolvido utilizando o método dedutivo
5
e abordando o problema por meio de pesquisa qualitativa que se resume em uma
análise descritiva e comparativa sobre o tema.
Por fim, além da introdução, considerações finais e referências, este artigo
está organizado em três seções principais, sendo a primeira relativa evolução do
casamento e divórcio, passando pela participação do Ministério Público nas ações
de família, logo após, passou-se para a análise das teorias natalista e concepcionista,
enquanto na última seção tratará da discussão sobre a possibilidade ou
impossibilidade do divórcio extrajudicial para mulher em condição gestacional.
2. DA EVOLUÇÃO DO CASAMENTO E DO DIVÓRCIO
Por muito tempo, o casamento por ser uma entidade extremamente
protegida pela Igreja Católica, possuía apenas uma finalidade, que era de constituir
família, independente de interesse ou sentimento da parte.
Neste sentido Silvio de Salvo Venosa destaca:
Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e
patriarcal, guardando traços profundos da família da
Antiguidade. A mulher dedicava-se aos afazeres domésticos e
a lei não lhe conferia os mesmos direitos do homem. O
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marido era considerado o chefe, o administrador e o
representante da sociedade conjugal. (VENOSA, 2010, p. 14)
Naquela época o atual Poder Familiar era concentrado exclusivamente nas
mãos da figura paterna, tanto que antes era denominado Poder Pátrio, originário
do poder do pai. Com isto, conforme anteriormente exposto, o casamento não
possuía a livre disposição dos nubentes, bem como não era obrigatória à
observância dos demais deveres inerentes ao casamento. Cristiano Chaves de Farias
destaca:
Daí a impossibilidade de dissolução do vínculo, pois a
desagregação da família corresponderia à desagregação da
própria sociedade. Era o modelo estatal de família, desenhado
com os valores dominantes naquele período da revolução
industrial. (FARIAS/ROSENVALD, 2015, p. 40)
Nesse contexto, com a evolução social, novas realidades foram surgindo, e
consequentemente produzindo diversas mudanças na estrutura social. Nesse
diapasão, a Constituição de 1988 alargou o conceito de família para além do
casamento.
Com isto, a Constituição de 1988 representou grande marco na evolução do
direito de família e consequentemente, outras formas de entidade familiar.
É que, em seu artigo 226 traz a proteção à família tanto fundada no
casamento, quanto a família natural, a família adotiva e a união de fato:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
(Regulamento)
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
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§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após
prévia separação judicial por mais de um ano nos casos
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
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§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições
oficiais ou privadas. Regulamento
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
5
a violência no âmbito de suas relações.
(BRASIL, Constituição Federal, 1988).
Observa-se do texto constitucional que houve alterações acerca dos tipos de
casamento admitidos em nosso ordenamento jurídico, desde os mais formais, aos
informais. O texto Constitucional trouxe alguns deveres dos nubentes ao
casamento. Com isto foi assegurado o direito à igualdade em todas as uniões.
Carlos Roberto Gonçalves destaca sobre a possibilidade das novas formas de
constituição familiar:
A Constituição Federal de 1988 “absorveu essa transformação
e adotou uma nova ordem de valores, privilegiando a
dignidade da pessoa humana, realizando verdadeira
revolução no Direito de Família, a partir de três eixos básicos”.
(GONÇALVES, 2016. p. 33).
Assim, o art. 226 afirma que “a entidade familiar é plural e não
mais singular, tendo várias formas de constituição”. O
segundo eixo transformador “encontra-se no §6 do art. 227. É
a alteração do sistema de filiação, de sorte a proibir
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designações discriminatórias decorrentes do fato de ter a
concepção ocorrida dentro ou fora do casamento”. A terceira
grande revolução situa-se “nos artigos 5º, inciso I, e 226, §5º.
Ao consagrar o princípio da igualdade entre homens e
mulheres, derrogou mais de uma centena de artigos do
Código Civil de 1916. (GONÇALVES, 2016. p. 34).
O Divórcio no Brasil somente foi inserido no contexto do Direito de Família
a partir da Emenda Constitucional n° 09/1977 (EC 09/77) e, posteriormente com a
Lei do Divórcio (Lei 6515/1977).
Anteriormente a isto, não era admitido o divórcio, a única forma de
dissolução do casamento era o desquite, atualmente conhecido como separação
judicial, o qual dissolvia a sociedade conjugal, mas não colocava fim ao vinculo
matrimonial.
Ao estudarmos historicamente a evolução do Divórcio, observamos uma
especial atenção do Legislador quantos aos direitos fundamentais e em razão disso
uma série de mudanças de modo que esses direitos possam ser utilizados da forma
mais plena possível. Com advento do Código Civil de 2002 este apenas trouxe um
aprimoramento as legislações já existentes de forma ampla.
Como a conversão da separação judicial em divórcio, bastaria o prazo de um
ano decorrido do trânsito em julgado da sentença que determina a separação
judicial ou da concessão da medida cautelar de separação de corpos.
2.1 DISTINÇÃO ENTRE SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIVÓRCIO
É imperioso destacar as diferenças entre a separação judicial e divórcio no
vinculo matrimonial. É que, salvo em caso de falecimento ou anulação do
casamento, somente o divórcio é capaz extinguir o vínculo existente.
Na separação judicial, quem era separado não poderia contrair novas
núpcias, pois ainda existia vínculo matrimonial, sendo esta prerrogativa somente
conferida aos divorciados. Antes da emenda o divórcio era o meio que se conhecia
para romper definitivamente o vinculo existente entre os cônjuges.
Para sua ocorrência era necessário que se passasse um ano da separação
judicial ou, no caso da separação de fato, dois anos. Esse tempo era necessário, pois
no transito da separação muitos casais restabeleciam a união conjugal.
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A finalidade da dissolução da sociedade conjugal, independente de manter
ou não o vinculo matrimonial entre os cônjuges era a separação de corpos e dos
respectivos patrimônios e a disciplina em relação aos filhos.
Segundo Arnaldo Rizzardo:
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Pondo termo à sociedade conjugal, a separação elimina os
deveres, quer recíprocos, quer específicos, derivados do
casamento. Vale afirmar que o homem e a mulher não
desfazem o vinculo. Perdura o casamento. Unicamente a
sociedade conjugal termina, e, com ela, os deveres de
coabitação e fidelidade, e mais o regime de bens instituído.
(RIZZARDO, 2009, p. 227)
Carlos Roberto Gonçalves também se manifesta sobre o tema em voga:
A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e
fidelidade recíproca e ao regime de bens”. Permanecem,
porém, os outros três deveres impostos pelo art. 1566 do
Código Civil: mútua assistência; sustento guarda e educação
5
dos filhos; respeito e consideração mútuos. (GONÇALVES,
2016, p. 208)
A Lei do Divórcio (Lei n° 6515/77), não houve possibilidade de retirar o
desquite do ordenamento jurídico pátrio. De fato, o que ocorreu, foi uma alteração
terminológica: o era chamado de desquite pelo código civil, foi denominado como
separação pela Lei do Divórcio.
Com a possibilidade do divórcio, surgiram duas formas de extinguir o
matrimonio. Primeiro através da separação judicial, posteriormente convertida em
divórcio. Segundo, o divórcio direto, que era possível em caráter emergencial.
A intenção era aceita-lo para dar solução às circunstancias de que já se
encontrava separado de fato, sendo necessárias três condições: (a) estarem os
cônjuges separados de fato há cinco anos; (b) ter esse prazo sido implementado
antes da alteração constitucional, ocorrida no dia 28 de junho de 1977; e (c)
comprovar a causa da separação.
Com os novos segmentos e disposições legais acerca do Divórcio, tem-se
que não há mais necessidade das partes se submeterem ao procedimento da
separação judicial, ou a quaisquer sanções decorrentes do ajuizamento da ação,
bem como demonstrar culpa com o rompimento dos laços matrimoniais.
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Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves:
Podemos dizer, desse modo, que a modalidade de divórcio
existente no país tem características de divórcio-remédio, pois
não admite qualquer discussão sobre a culpa. Quem
pretendesse, anteriormente, a condenação do outro cônjuge
ao pagamento ou perda d alimentos deveria propor ação
autônoma de alimentos. Os juízes, entretanto, por economia
processual, vinham admitindo tais pedidos, mas para os
efeitos mencionados, e não para a decretação do divórcio.
(GONÇALVES, 2016, p. 306)
Desse modo, a separação é uma modalidade de extinção da sociedade
conjugal que põe fim aos deveres de coabitação, fidelidade e ao regime de bens. Já
o divórcio extingue o casamento e reflete diretamente sobre o estado civil da
pessoa. Nesta senda, atualmente não há mais a necessidade das partes se
submeterem a quaisquer imposições para se divorciarem, mas tão somente o
ajuizamento da ação de divórcio ou procedimento administrativo.
3. PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI NAS AÇÕES DE
FAMÍLIA
O Ministério Público é o órgão incumbido de tutelar o interesse público, que
compreende os interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, e a ordem
jurídica, na relação processual.
O tratamento da Legislação Pátria quanto à intervenção Ministerial nas ações
de família, ocorreu devido ao princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, haja vista que a família é um ambiente ideal para que o Estado garanta a
todos pela eficácia quanto à aplicação desse instituto.
Nesse diapasão, com advento da lei que implantou o procedimento do
divórcio extrajudicial, a intenção do Legislador, é no sentindo de manter a ampla
liberdade as partes, contudo, esta liberdade no sentido estrito, visto que há algumas
limitações nas autonomias concedidas aos cônjuges, uma delas é ao se tratar de
interesse de incapazes.
Assim destaca Elpídio Donizetti:
Não há, portanto, necessidade de intervenção obrigatória do
órgão ministerial em todas as ações de família, mas somente
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quando houver interesse de incapaz. Em outras palavras,
exige-se que o Ministério Público se amoldasse ao novo perfil,
sendo imperiosa, no caso concreto, a necessidade da
presença do interesse público revelado pelo fenômeno da
indisponibilidade. Esta é justamente a ideia inserida no novo
Código de Processo Civil. (DONIZETTI, 2017. pág. 927)
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Vale consignar, que o casamento é um direito potestativo e incondicionado,
sendo que realização depende exclusivamente da vontade das partes. Assim, o
casamento deixou de ser regido por normas cogentes, limitadas a vontade do
Estado, passando a ser um direito privado, partindo da premissa da vontade das
partes.
Nesta toada, a Lei n° 11.441/07 sob a óptica procedimental facilitou a
dissolução da sociedade conjugal, permitindo que esta possam ser efetivadas pela
via extrajudicial, conferindo aos cartórios poderes para tanto, haja vista a valoração
que a lei dá as escrituras públicas, também de forma que pudessem efetivar
transferências, alterações de sujeito passivo em caso de tributos, bem como
alteração do nome de casado.
Em

5

vista disso, nesses casos fora afastada a participação
do Parquet, sobrepondo a vontade das partes e as tratando como normas privadas,
sendo condicionado apenas em caso de impugnação aos impedimentos para a
celebração do casamento. Com isto não há por que o Ministério Público intervir nas
Ações que visem romper o enlace matrimonial, ressalvados os casos em que exista
interesse de menores.
A participação do Ministério Público nas ações de família é justificada nesses
casos, pela necessidade de fiscalização da ordem jurídica, devido a seu papel
constitucional, para garantida da fiel aplicação da Lei.
4. TEORIAS DE AQUISIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADOTADAS NO
ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE
A personalidade jurídica, em suma, é a capacidade genérica, conferida a todo
cidadão, para contrair direitos e obrigações na órbita civil. Esta aptidão é
diretamente ligada a pessoa, e independe de sua vontade.
Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves:
O conceito de personalidade jurídica está umbilicalmente
ligado ao de pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna543
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se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta é,
portanto, qualidade ou atributo do ser humano. É
pressuposto para inserção e atuação da pessoa na ordem
jurídica. (GONÇALVES. 2016. Pág. 94)
De acordo com o sistema brasileiro adotado, tem-se que, a personalidade
jurídica é adquirida com o nascimento com vida. Respeitam-se, porém os direitos
do nascituro, desde a sua concepção. É o que preleciona o art. 2º do Código Civil:
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
Adotou-se sistema em que se tem como início da
personalidade jurídica o nascimento com vida, mas respeitam
os direitos do nascituro, desde a concepção, ou seja, quando
formado o novo ser. Conforme esse entendimento, ficam sob
condições da vinda a lume os direitos do nascituro,
considerando como tal exalação o primeiro sopro de vida
após afirmação de nova existência, diversa da genitora,
cabendo daí, pois, ao filho todos os direitos reconhecidos à
pessoa humana no plano jurídico. (BITTAR. 2015, pág. 79).
No entanto, há quem defenda que a personalidade jurídica se inicia na
concepção, é dizer, enquanto o embrião ainda encontra-se no útero da mãe.
Repise-se, no entanto que esta teoria não foi à adotada como regra pelo legislador
pátrio, contudo, existem aspectos na legislação que se adota claramente a teoria
concepcionista, é o caso da lei de alimentos gravídicos.
Contestando a teoria natalista, a utilizada pelo código civil, há doutrinadores
que assim defendem:
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, 2012, p. 8).
Nesse sentido, a teoria concepcionista assim é tratada por Silvio Rodrigues:
O nascituro não é ainda pessoa, não é um ser dotado de
personalidade jurídica. Os direitos que se lhe reconhecem
544

www.conteudojuridico.com.br

permanecem em estado potencial. A lei não lhe concede
personalidade, a qual só lhe será conferida se nascer com vida.
Mas como, provavelmente nascerá com vida, o ordenamento
jurídico desde logo preserva seus direitos que, com muita
probabilidade, em breve serão seus. (RODRIGUES. 2009. Pág.
36)
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Porquanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI
nº 3530 a qual tinha por objeto a lei de biossegurança, haja vista que permite a
utilização para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células troncas
embrionárias, produzidas por vertilizações in vitro. Na oportunidade o Ministro
Carlos Ayres Britto, proferiu seu voto com a seguinte lição:
As pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que
sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o artigo 2º
do Código Civil denomina personalidade civil, assentando que
a CF, quando se refere à ‘dignidade da pessoa humana’ (art.
1º,III), aos ‘direitos da pessoa humana’ (art. 34, VII, b), ao ‘livre
exercício dos direitos (...) inviduais’ (art. 85, III) e aos ‘direitos
e garantias5 individuais’ (art. 60, § 4º, IV), estaria falando dos
direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa
primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer
estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas
da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque
nativiva, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5º diria
respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado. (STF.
ADI 3530. Relator: Ministro Carlos Ayres Britto).
Dessume-se, pois, que o referido Ministro do Supremo Tribunal Federal,
esposou o entendimento no sentido que, o nascituro é despersonalizado.
É preciso mencionar que a matéria acerca de qual teoria é adotada pelo
ordenamento jurídico vigente não é maciça na doutrina, de modo, que esta
discussão se perpetra, vez que cada estudioso, defende e aponta suas ideias,
contudo, sem entendimento uníssono.
Assim o presente trabalho científico adotou o entendimento esposado pela
doutrinadora Maria Helena Diniz, corroborada por Flávio Tartuce, segundo a qual,
a personalidade jurídica é dividida em dois aspectos, a personalidade jurídica
formal, eis que em que pese existir direitos como a integridade física, a vida, que já
são garantidos desde a concepção, aos nascituros ainda não são concedidos
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direitos patrimoniais, insurge daí, a personalidade jurídica material, por meio da
qual ao nascituro só lhe é conferido direitos patrimoniais com o nascimento com
vida.
Nesse contexto, é imperioso colaciona a ideia da autora Maria Helena Diniz:
“Para quem o nascituro tem personalidade jurídica formal–relacionada com os
direitos da personalidade; mas não personalidade jurídica material–relacionada
com os direitos patrimoniais, o que somente é adquirido com o nascimento com
vida. (DINIZ. 2005. Pág. 08)”.
Flávio Tartuce corrobora o entendimento esposado pela doutrinadora
supramencionada. Nesse sentido:
Superados esses argumentos dos entendimentos doutrinários
expostos, entendemos ser perfeita a construção de Maria
Helena Diniz, para quem o nascituro tem personalidade
jurídica formal – relacionada com os direitos da
personalidade; mas não personalidade jurídica material –
relacionada com os direitos patrimoniais, o que somente é
adquirido com o nascimento com vida. (TARTUCE. 2012. Pág.
20)
Em arremate, é imperioso observar que, o nascituro adquire direitos
patrimoniais somente com a ocasião do seu nascimento com vida, sem descurar
que ainda no ventre de sua mãe, possui direitos básicos, inerentes a dignidade da
pessoa humana.
De saída, a teoria de personalidade jurídica material é corroborada pelo
legislador civilista, ao dispor que, no caso de doação, assinalada no art. 542 do atual
Código Civil, é mesmo o caso de doação condicional. É dizer, está condicionada a
um evento futuro e incerto, que no caso é o nascimento com vida daquele que foi
concebido.
5. O DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL DA MULHER GRÁVIDA FRENTE AOS DIREITOS
DO NASCITURO
Na linha do exposto, tem-se que nos casos em que existam filhos menores
ou incapazes, aos cônjuges existe um impedimento, para realizar o divórcio pela via
extrajudicial. Todavia, a lei não dispõe claramente, no que atine a possibilidade ou
não de realizar-se este procedimento extrajudicial nos casos da mulher em
condição gestacional.
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O tema em espeque, não é constantemente enfrentado pela doutrina, de
modo que, até a própria lei do divórcio não é interpretada corretamente.
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O art. 733 do Código de Processo Civil estabeleceu ser
proibida a realização da escritura de separação e do divórcio,
quando existirem filhos menores ou incapazes do casal.
Assim, cumpre questionar se é possível escriturar a separação
ou o divórcio, quando a mulher estiver grávida (CASSETTARI,
2007, p.32).
Nesse sentido:
Na hipótese da mulher encontrar-se em estado de gravidez,
pela sistemática legal, não haveria a possibilidade de
proceder-se à separação extrajudicialmente, até porque o
nascituro faz jus a alimentos, não pleiteados por aquela
via. Assim, existe a possibilidade da separação e do divórcio
por escritura pública quando embora haja filhos menores ou
incapazes, já tenham sido encaminhadas ao judiciário as
questões acerca
da guarda, alimentos e visitação dos filhos
5
enquanto menores incapazes. (DIAS, 2009, p.311).
Para Rolf Madaleno (2011, p.404) “não há como vetar o divórcio
administrativo se, por intermédio de outras demandas, ou por distintos acordos
judiciais, o casal já encaminhou a solução dos interesses indisponíveis dos seus
filhos menores ou incapazes”.
Este argumento fundamenta-se, por analogia, no direito do nascituro de
receber os alimentos gravídicos instituídos pela lei 11.804/08, que adota
nitidamente a teoria concepcionista acerca do início da personalidade jurídica.
Entretanto, é preciso considerar que embora o ordenamento resguarde o direito do
nascituro aos alimentos gravídicos, não haverá prejuízo quanto a eles em caso de
divórcio extrajudicial.
Desse modo, a fixação de alimentos gravídicos independe da existência do
casamento ou até mesmo da presunção de paternidade, quando o filho é concebido
na constância dele, bastando apenas indícios de paternidade. É dizer, não é razoável
o impedimento do divórcio por escritura pública baseando-se no argumento de
que tem o nascituro direito aos alimentos.
O que precisa ficar assente, é que embora o ordenamento proteja o direito
do nascituro, como se vê no caso dos alimentos gravídicos, é imperioso destacar
547

www.conteudojuridico.com.br

que não haverá prejuízo quanto a eles em caso de divórcio realizado pela via
extrajudicial.
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Nesse contexto, é imperioso ressaltar que, para a fixação dos alimentos
gravídicos é adotado o procedimento assinalado em legislação própria, de modo
que não segue a mesma sistemática de fixação de alimentos de filhos incapazes,
tanto é que há previsão de fixação de alimentos gravídicos independentemente de
prova da paternidade e existência de casamento.
Para (CALDEIRA. 2010), a obrigação alimentar é percebida pela gestante, em
benefício do nascituro, custeado pelo “suposto pai”, tal obrigação decorre apenas
de indícios da paternidade.
No caso do divórcio judicial não serão, necessariamente pleiteados os
alimentos gravídicos, razão pela qual pode-se afastar este impedimento para a
realização do procedimento extrajudicial. Repise-se, pois, que não é razoável o
impedimento do divórcio por escritura pública baseando- se no argumento de que,
tem o nascituro direito aos alimentos.
Tecidas estas considerações, tem-se que com espeque no procedimento
administrativo, muito embora não exista previsão legal, maior parte da doutrina
sustenta a impossibilidade, somente poderá ser adotado com respeito às normas
contidas no Art. 733 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a adoção do
aludido procedimento somente nos casos de inexistirem nascituros ou filhos
incapazes do casal.
Neste sentido preleciona Carlos Roberto Gonçalves:
Em princípio, pois, a existência de nascituro ou de filhos
incapazes impede a dissolução do casamento mediante
escritura pública, devendo ser observado o procedimento
judicial, mais demorado. Por isso, os interessados no
procedimento mais célere devem fazer prova, perante o
tabelião, com a certidão de casamento e as certidões de
nascimento dos filhos, de que estes são maiores ou
emancipados. (GONÇALVES, 2016, pág. 252)
Nesse diapasão, fazendo um adendo com as informações supra discutidas,
com espeque na teoria adotada pelo Código Civil a personalidade civil começa do
nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro (CC art. 2°).
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De fato, existem direitos que não dependem do nascimento com vida. É o
caso do direito à vida, integridade física, à saúde, aos alimentos, direito de ser
reconhecido e direito sucessório.
Todavia, conforme exposto em capítulo oportuno, o Código Civil adota como
regra a teoria natalista de aquisição da personalidade jurídica, muito embora
salvaguarde alguns direitos ao nascituro.
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Nesse sentido, não é sempre que o nascituro não pode ser entendido como
o menor ou incapaz de que trata a lei, mesmo porque, conforme o
supramencionado, só adquirirá a personalidade jurídica, contraído todos os direitos
e obrigações da órbita civil após o nascimento com vida.
Sob outra óptica, muito se questiona também acerca da realização do
procedimento extrajudicial em casos de mulheres em condição gestacional, no que
toca participação do Ministério Público nos procedimentos familiaristas, que
envolva interesses de menores, conforme assinalado pelo Código de Processo Civil,
ou seja, questiona-se acerca da obrigatoriedade ou não da participação do
Ministério Público, no divórcio da mulher grávida, pois caso necessitasse a partição
do ente, o procedimento extrajudicial
estaria impossibilitado, como ocorre no caso
5
de filhos menores ou incapazes.
É que, ao Ministério Público é incumbido a defesa, perante o judiciário, dos
interesses públicos e indisponíveis da sociedade e a fiel observância da Constituição
e das Leis como bem define o artigo primeiro da Lei Complementar Federal n. 40/81.
Nesse diapasão, nos caso de interesse de incapazes, o confere o Ministério
Público intervir no processo, seja civil ou penal, o objeto de sua atuação é sempre
o interesse público, que é derivado do interesse social e individual indisponível.
Qualquer que seja o interesse justificador da intervenção do
Ministério Público incumbe ao órgão, precipuamente, a
defesa da ordem jurídica. A atuação é no sentido de tutelar a
ordem jurídica ou interesses sociais e individuais
indisponíveis. Pouco importa figure num dos polos um
incapaz ou a Fazenda Pública. (DONIZETTI. 2017. pág. 353)
Nesse espeque, não se questiona pelo presente trabalho a participação do
Ministério Público nos processo que envolvam interesses de incapazes, pela via
extrajudicial ou judicial, onde, obrigatoriamente o Ministério Público deverá intervir
para proteger os direitos indisponíveis dos menores e incapazes.
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O que precisa ficar assente, é que, o procedimento extrajudicial será adotado
tão somente quanto aos aspectos patrimoniais das partes, e repise-se, não tratará
de decisões no que toca a prole eventual.
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Ademais, considerando que a lei civil dispõe que, somente com o nascimento
com vida se adquire a personalidade jurídica não há razões para existir
impedimento das partes operarem pela via administrativa, somente no que
concerne a parte patrimonial que não envolva interesse de menores e incapazes.
Para Carlos Roberto Gonçalves: “Se o pacto não versar sobre eventuais
direitos dos filhos, que são indisponíveis, o casal poderá deliberar a separação ou o
divórcio por meio de escritura pública, assim, fraciona-se a dissolução do
casamento.” (GONÇALVES, 2016, pág. 253).
É preciso compreender que, a realização do divórcio pela via extrajudicial,
não serão decididos ou suprimidos direitos no que toca o incapaz, ficando
resguardados seus direitos para momento oportuno e com a efetiva participação
do membro do Ministério Público.
Na linha do exposto, difere do que ocorre no procedimento do inventário e
partilha, haja vista que decidem assuntos evidentemente patrimoniais, enquanto no
divórcio, o que se discute é tão somente a homologação do fim da sociedade
conjugal, tendo em vista o não interesse de prosseguimento com a vida em
conjunto.
Desse modo, no que toca aos filhos e os direitos aos alimentos, por exemplo,
não haverá qualquer transação no procedimento extrajudicial, dispondo acerca
destes direitos. Sendo cognoscível, acaso necessário, a discussão posterior ao
nascimento do incapaz, na via judicial, questões sobre alimentos, regulamentação
de visita, guarda, o que justifica a participação do Ministério Público e notadamente
a adoção do procedimento judicial.
De saída, conforme mencionado em item oportuno, a corrente defendida por
Maria Helena Diniz, divide a personalidade jurídica em formal e material, o que
corrobora o entendimento de que inexistem impedimentos para a realização do
divórcio extrajudicial para mulher em condição gestacional.
É que, pelo procedimento extrajudicial não terá como objeto qualquer
matéria de interesse da criança, mas tão somente interesse patrimonial dos pais,
bem como a desconstituição do casamento. Sendo plenamente cognoscível, acaso
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necessário, pleitear judicialmente outros assuntos de interesse da criança, como
alimentos, regulamentação de visita e guarda.
Não é demais dizer que, antes do nascimento, à luz da teoria sustentada
neste trabalho, não há direitos patrimoniais a ser defendidos, vez que estes estão
condicionados ao nascimento com vida.
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Dessume-se, portanto, pelas explanações postas, que não existem
impedimentos para a realização de divórcio extrajudicial para mulher em condição
gestacional. Porquanto, é imperioso ressaltar que, como resta evidente dos
argumentos aqui delineados, nada obsta a possibilidade do divórcio extrajudicial.
Vale consignar que, não se fala em tutela de direitos de incapazes, mas tão
somente dispor acerca de impedimento para adoção do divórcio extrajudicial,
somente nos casos em que se tratarem de interesses de incapazes.
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração do presente trabalho verificou-se que o Código Civil
brasileiro adotou a teoria natalista segundo o qual a personalidade jurídica é
adquirida com nascimento com 5vida. Todavia, durante vários pontos de estudo da
Legislação inerentes ao nascituro tem-se a preocupação do legislador no que
concerne a preservação dos direitos do nascituro. Isto é clarividente ao analisarmos
a Lei de Alimentos Gravídicos.
Na exploração da presente pesquisa, com enfoque na doutrina, é forçoso
concluir que a preocupação ao impedir o procedimento extrajudicial é tão somente
em salvaguardar os direitos do nascituro, de forma que fosse possível a participação
do Ministério Público no feito.
Nesse contexto, pela pesquisa realizada, tem-se, ao nascituro é conferida a
personalidade formal, a qual lhe confere direitos inerentes à dignidade da pessoa
humana, dentre eles, o direito a vida, integridade física. Porquanto, existe ainda, a
personalidade jurídica material, segundo a qual, só se adquire direitos patrimoniais,
com o nascimento com vida.
Em vista disso, tem-se que não há óbice legal para adoção do procedimento
do divórcio extrajudicial da mulher com condição gestacional. Pois, a lavratura da
escritura não versará sobre direitos do nascituro.
Contudo, é cognoscível ainda o caso em que o casal de manifeste de forma
extrajudicial pela não mantença do casamento, adotando o procedimento previsto
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na lei do divórcio extrajudicial, é possível prosseguir pela via judicial, após o
nascimento, tão somente no que atine aos alimentos gravídicos, bem como em
relação ao interesse dos incapazes, assegurando com isto, a participação do
Ministério Público, sem quaisquer nulidades.
Por fim, não há impedimento para realização do divórcio extrajudicial, haja
vista que a escritura pública tratará tão somente sobre o fim do casamento, bem
como possíveis aspectos patrimoniais, sem, contudo, suprimir ou tratar acerca de
quaisquer interesses da prole concebida, pois, repise-se, ao nascituro só se confere
direitos patrimoniais, após o nascimento com vida, segundo entendimento
esposado pela personalidade jurídica material.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar o reconhecimento jurídico
das uniões paralelas e seus efeitos jurídicos. Atualmente pode-se ter uma
perspectiva de família diferente, isso decorre de um processo longo no que se
propõe na construção da funcionalidade da família historicamente, onde a cada
intervalo de tempo da sociedade, no trato com a cultura, a família e os membros
vivenciaram um papel crucial e de suma importância. A metodologia utilizada na
pesquisa será dedutiva, tomando como base as doutrinas e a legislações. Família
paralela é aquela que de alguma forma funcionar de maneira diferente a
monogamia, ou seja, um dos parceiros possui e/ou participa de maneira paralela
entre duas famílias. Com isso, concluiu-se que essa constante evolução desde os
primórdios dos relacionamentos familiares até a introdução com o mundo em que
vive-se na contemporaneidade, é conveniente com a presença cada vez mais
reincidente, os relacionamentos com essência poligâmica em nossa realidade
social, principalmente pelo desacordo de conquistar uma explicação jurídica para a
problemática perante aos parâmetros da sociedade da atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Direito da Família. União Paralela. Reconhecimento e Efeito
Jurídico. União Poliafetiva. Casamento.
ABSTRACT: This work has as main objective to analyze the legal authenticity of
certain sets, as parallel unions and mainly as legal actions. Nowadays, one can have
a different family perspective, which is a long process that is not allowed in the
construction of family resources historically, where a time interval of society is not
treated with a culture, a family and the members lived. a crucial and very important
role. A methodology used in the research will be deductive, based on doctrines and
legislations. Parallel family is one that somehow works differently in monogamy, ie
one partner owns and / or participates in parallel between two families. With this,
he concluded that this constant evolution from the beginning of family relationships
to the introduction into the world in which he lives nowadays, is convenient with
the increasingly recurrent presence, the relationships with the polygamous essence
in our social reality, mainly due to the disagreement of each other. gain a legal
explanation for a problem related to the parameters of today's society.
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1 INTRODUÇÃO
Com o intuito de buscar a felicidade, as uniões paralelas tem sido recorrente em
todos os povos, e isso acontece desde os primórdios da civilização, e
independentemente dos preceitos, conceitos e ensinamentos que as religiões e das
legislações de toda a sociedade, que de maneira geral tenta restringir uma das
aspirações, onde o ser humano busca em ser feliz.
A sociedade vem de uma evolução constante, e com isso o direito a acompanha,
com o principal objetivo de reparar as significativas divergências, de maneira a
permitir uma organização melhor de nossa sociedade, na construção assim da
5
dissolução e resolução de conflitos dos seres humanos e principalmente seus
anseios e interesses, e de toda a sociedade em seu entorno, prometendo assim a
sua permanência. O trabalho é demonstrado a seguinte problemática: Existem
efeitos jurídicos de correntes do reconhecimento de União Paralela no Direito
Brasileiro?
A justiça brasileira iniciou o reconhecimento sobre a competência de
responsabilidades sobre as consequências jurídicas, com as uniões paralelas. Uma
realidade onde o indivíduo é inserido em um contexto d duas ou mais uniões
estáveis. Duas famílias, duas casas, duas entidades familiares com todas as
características legais.
A necessidade de acelerar o entendimento, a presente pesquisa busca pelo conceito
da união paralela, passando por progresso do princípio da dignidade do ser
humano é visto como princípio constitucional importantíssimo, e a cada dia vem
sendo orientado como um dos mais significativos principios da República
Federativa Brasileira, posteriormente o princípio que deva ser considera é o de boafé, que também é um princípio fundamental dos direitos privados, onde sua
principal prerrogativa está em afirmar padrões da ética e da conduta,
principalmente para as partes dos relacionamentos obrigacionais, quanto ao hábito
realizado pelas partes quanto ao parceiro, e consideravelmente da ignorância por
pessoas que agem com boa-fé em relacionamentos paralelos, e para finalizar o
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princípio que precisa ser considerado é da afetividade, que tem sua busca no que
se refere as relações familiares, baseando-se nos relacionamentos de amor e afeto.
O presente artigo tem como objetivo analisar os aspectos jurídicos que permeiam
o reconhecimento jurídico das uniões paralelas e seus efeitos jurídicos. Diante da
evolução dos relacionamentos que são sacramentadas pela Constituição do ano de
1988, alguns relacionamentos de maneira informal existente, no entanto antes eram
vistos com determinado desprezo, a margem da sociedade, nos dias atuais
pudemos perceber certo reconhecimento estabelecido pelo Estado.
A metodologia adota no presente trabalho é um método dedutivo, por sua vez,
realiza-se por meio do desenvolvimento de um raciocínio lógico, que tem por ponto
de partida uma idéia geral, da qual decorrerão preposições particulares. O
raciocínio, neste caso, parte de uma idéia geral para conclusões particulares.
Diante exposto o artigo foi estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo é
demonstrado introdução acerca do trabalho. No segundo capítulo trabalhamos o
desenvolvimento da pesquisa. O terceiro capítulo contém as conclusões, o quarto
apresenta o resumo em língua estrangeira e finalizando as referências acerca da
pesquisa.
2. DIREITO DAS FAMÍLIAS: A CONSTRUÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAQUELES
QUE VISAM UMA RELAÇÃO AFETIVA DE CUNHO FAMILIAR
Tratar sobre o assunto família na atualidade remonta a imagem de país e filhos
reunidos dentro de um lar em harmonia com um ambiente de fortes laços, respeito
e cuidado. No entanto, essa visão que hoje de família decorre, na verdade, de um
longo processo de construção e reconstrução da função da família na história, pois
a cada momento vivido pela sociedade, de acordo com a respectiva cultura, a
família e seus membros tiveram um papel e uma importância.
Com isso, olhando por essa ótica, pudemos entender que é de suma importância
dos familiares e está ligada à própria sociedade, onde o surgimento das civilizações
e da sociedade como um todo originados da célula-mãe, ou seja, da família. Até
mesmo frente ao grupo familiar que nada mais é do que o núcleo social mais básico,
o qual determina-se não somente as características genéticas, mas principalmente
sua cultura.
O que devemos compreender basicamente é que a família em uma civilização que
ocorre de maneira comum e natural, está associado entre indivíduos que se
entrelaçam, unindo-se por meio de características e laços sanguíneos, ou
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afinidades, agregando-se ao meio familiar, enquanto que outros são de origem da
descendência.
Deste modo o conceito de família é relativo, altera-se continuamente, renovandose como ponto de referência do indivíduo na sociedade e, assim, qualquer análise
não pode prescindir de enfocar o momento histórico e o sistema normativo em
vigor. A família, antes de tudo, é uma realidade, um fato natural, uma criação da
natureza, não sendo resultante de uma ficção criada pelo homem.
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A partir da análise deste núcleo de pensamento Ferrarini (2010, p.78) diz que:
A família, fundada no casamento, não é mais a única
consagrada pelo Direito Constitucional Brasileiro. A
Constituição Federal de 1988 harmonizou as normas com os
“fatos da vida”, definindo como entidade familiar também a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes (família monoparental). Da mesma forma, o
constituinte reconheceu a união estável como entidade
familiar.
5

Por meio das mudanças sociais e culturais nas civilizações, ocorreu evolução na
história das famílias com rompimentos ideais que antes eram simbolizados, podem
citar com um exemplo claro, a transição pelo matrimonio que convenientemente e
com determinada frequência é organizado e realizados pelos pais, frente a um
realizado pelo amor, com livre escolha pelos principais envolvidos, ou seja, os
noivos, os próprios parceiros.
Uma importantíssima modificação que precisa ser considerada, olhando por essa
ótica também foi a quebra de paradigmas nas famílias quanto aos elementos que
ajudam a compor a estrutura básica familiar.
Em busca de elementos que legitimem as novas roupagens da organização
“família”, os seus membros passaram a se vincular livremente por meio do exercício
de sua autonomia de vontade, assumindo publicamente a intenção de constituir
família e invocando para si a responsabilidade por seus atos (LOBO, 2012, p.56).
O jurídico atual ordena que partindo da Constituição Federal (CF) datada do ano de
1988 alavancou como fundamento primordial do Estado Democrático de Direito o
princípio básico da dignidade do ser humano, onde passou a dar diretrizes básicas
em todas as questões jurídicas, principalmente àquelas relacionadas ao Direito
sobre aquelas famílias caracterizadas como paralelas.
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Nessa perspectiva a Constituição Federal de 1988, adotou no seu o ordenamento
jurídico brasileiro o princípio do pluralismo das entidades familiares. Assim, perante
as mudanças sociais sofridas com o passar do tempo, as quais refletiram nas formas
de relações familiares, a Carta Marga passou compreender a liberdade na forma de
construção familiar.
O Código Civil de 2002, mesmo após os ajustes realizados a fim de adequá-lo ao
ordenamento constitucional, tal como a carta democrática, deixa de reconhecer as
famílias paralelas e as relações homoafetivas, ao adotar o sistema heterossexual e
monoparental como parâmetro de entidade familiar (OLIVEIRA; BASTOS, 2017,
p.13).
De encontro com esta análise, surgiu o princípio do pluralismo das entidades
familiares, que obrigado o Estado a reconhecer a existência de várias possibilidades
de arranjos familiares além das uniões matrimonializada, as quais deixam de ser a
única base da sociedade, aumentando-se, assim, o espectro da família (DIAS, 2006,
p.56).
Nesta sua contribuição o autor vem ao encontro de Muniz (2007, p.16) em suas
colocações:
A família à margem do casamento é uma formação social
merecedora de tutela Constitucional porque apresenta as
condições de sentimento da personalidade de seus membros
e à execução da tarefa de educação dos filhos. As formas de
vida familiar à margem dos quadros legais revelam não ser
essencial o nexo família matrimônio: a família não se funda
necessariamente no casamento, o que significa que
casamento e família são para a Constituição realidades
distintas, a Constituição apreende família por seu aspecto
social (família sociológica). E do ponto de vista sociológico
inexiste um conceito unitário de família.
Destaca-se que essas unidades familiares possuem fins idênticos aos estabelecidos
no casamento e na união estável, visando à constituição da família, à obtenção de
direitos e deveres recíprocos, mútua assistência, lealdade, respeito, fidelidade, vida
em comum no domicílio conjugal e obrigação de guarda, sustento e educação dos
filhos.
Fazer negativa a legalização dessa relação paralela seria como se tivesse
prestigiando uma família e não a outra, que também existe. Com isso, Dias (2010,
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p.44) acrescenta em suas pesquisas que mais de uma família tem um indivíduo em
comum entre as famílias, é necessário fazer uma espécie de apreensão jurídica das
realidades existentes, no caso de duas famílias, são duas realidades, e assim
sucessivamente. De forma que repercutem juridicamente, pois os parceiros
convivem de certa forma, e as vezes possuem herdeiros, e existe uma certa
construção de patrimônio em conjunto.
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Em território Brasileiro, segue o que já está consolidado em outros países que são
de maioria católica, as relações coexistentes ainda permanecem quase que sem
nenhuma proteção juridicamente, sendo consideradas, muitas das vezes, relações à
margem da sociedade, ou seja, marginalizadas.
O Direito das Famílias e das Sucessões, interligado ao Direito Civil, atravessou
significativas mudanças de paradigmas nos últimos anos ao fazer certo
reconhecimento nos mais diversos institutos. Entretanto, a compreensão que cerca
as famílias paralelas não possuem uma uniformidade, de maneira que são
encontrados bastante divergências e conflitos de entendimento tanto na doutrina
quanto no que tange a jurisprudência (CALDERÓN, 2013, p.18).
A respeito das falas apresentadas,
5 verifica-se, que não cabe ao Estado imiscuir-se
na função de definir o que deve ou não ter respaldo dentro do âmbito das relações
familiares, no que concerne à sua configuração. Isso porque as pessoas possuem a
capacidade de decidirem pela forma de convivência que melhor for conveniente.
Entretanto, mesmo que todas as novas formas de entidades familiares não estejam
ainda previstas em nosso ordenamento jurídico, negar-lhes reconhecimento seria
fechar os olhos às exigências da constante mudança social da humanidade.
3. CONCEITO JURÍDICO DE UNIÃO PARALELA
A família ocidental tem como base a monogamia. O Código Penal, em seu art. 235,
tipifica a bigamia – quando um indivíduo casado contrai matrimônio com outra
pessoa – como conduta criminosa, sob pena de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis)
anos. O Código Civil, em seu art. 1.723, §1º54, a partir de uma interpretação
analógica, vai mais além, proibindo a formação – ou ao menos o reconhecimento
por parte do Estado – de uma união estável se ocorrem um dos impedimos do art.
1.521, do referido diploma legal.
Aparentemente pode ser tratado como um tema recente, mas a definição de união
paralela é meio complicada de se estabelecer de maneira correta. A sua melhor
definição podia ser de modo básico e bem simplório, a união que decorre de alguns
ou vários parceiros e/ou afetos. Uniões paralelas são caracterizadas como as que
ocorrem de maneira simultânea, ou seja, quando um membro desta família passa a
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compor duas famílias ao mesmo tempo, de outra forma é a situação onde uma
pessoa passa a possuir duas famílias de maneira simultânea, mas uma iniciou-se de
uma forma e primeiro, enquanto que a outra teve início depois.
Do ponto de vista de Ryzeck (2006, p.6) caracteriza o fenômeno da simultaneidade
familiar de forma a englobar todas as circunstâncias em que uma pessoa se coloca
como componente de duas ou mais entidades familiares diversas entre si. Sendo
assim, esta conceituação abrangeria diversas hipóteses que se exprimem desde a
pluralidade pública e estável de conjugalidades até aquelas situações envolvendo
filhos de pais separados, que mantém o íntegro relacionamento com ambos os pais.
Faz-se necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos
arranjos familiares, devendo-se buscar a identificação do elemento que permita
enlaçar no conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem
em um elo de afetividade, independentemente de sua conformação (DIAS, 2007,
p.41).
Por outro lado, a monogamia se mostra um sistema familiar pelo qual o homem
possui uma só esposa ou companheira e a mulher apenas um único marido ou
companheiro. Sobre está ótica a partir do conhecimento desse sistema, é possível
a conceituação do que seria no direito de família atual a concepção de família
paralela. Família paralela é aquela que se opõe ao princípio o conceito da
monogamia, a qual um dos cônjuges participa paralelamente a primeira família,
como cônjuge de outra família.
A CF relaciona de forma bem clara que a entidades familiares: como a união estável,
casamento, assim como a família monoparental, a interpretação constitucional no
que se refere a diversidades constituinte ao pluralismo familiar sem dúvida alguma,
leva a crer que devemos considerar que há diversas formas e entidades familiares
na sociedade brasileira de maneira implícita.
De maneira a contribuir na construção desses preceitos Farias (2006, p.66) explana
em suas pesquisas que:
“é preciso ressaltar que o rol da previsão constitucional não é
taxativo, estando protegida toda e qualquer entidade familiar,
fundada no afeto, esteja, ou não, contemplada expressamente
na dicção legal”.
Desta forma, família de união paralela conceitua-se de forma a abranger as
entidades familiares que são caracterizadas artigo 226 da Constituição Federal (CF),
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e da mesma forma todas as famílias que de alguma forma possuem um junção
afetivo e buscam objetivos em suas vidas de maneira comum. Nessa mesma ótica,
o Direito da Família, onde que de certa forma, há uma pluralidade e diversidade,
com isso, carrega como princípios que norteiam também com pluralismo as
entidades familiares, que principalmente buscam por meio afetividade, a efetiva
dignidade da pessoa humana.
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Partindo desta análise, as atuais ordenações familiares têm primordialmente a
afetividade e principal pela busca de sua dignidade da pessoa humana. Então devese considerar que a monogamia, ou seja, quando a pessoa tem apenas um parceiro,
é amparado constitucionalmente e tem certa superioridade aos demais, aplicáveis
também ao Direito de Família, e isso contraria o fundamento primordial jurídico que
é da dignidade, assim como as inerentes pretensões da sociedade.
Dentre esses elementos, destacam-se a vontade de construir uma família, a boa-fé,
assim como os a afetividade, um dos principais princípios que cuja perspectiva é
amplamente utilizada no que se refere ao seu sentido.
Contribuindo de maneira significativa com essa perspectiva Dias (2010, p.51) em
seus estudos afirma que “a lei recrimine
várias formas com relação as pessoas que
5
descumprem com a fidelidade, dessa forma não existe a possibilidade de considerar
a monogamia como o único princípio constitucional, até mesmo porque a
Constituição não a contempla”.
Por isso, o que pode ser visto é que os atuais conjuntos familiares são de alguma
forma estabelecidos de comum acordo com alguns princípios da dignidade da
pessoa humana e de certa forma da afetividade, buscando assim por uma realização
de cada um de seus membros. Princípios esses que ao serem comparados com os
da monogamia, acaba que temos conflitos, pois são incompatíveis, não havendo a
possibilidade de caminharem juntos no atual Direito de Família. Dessa forma, há
certa necessidade de ter que optar entre a de fato realização do ser humano, que
busca por sua dignidade, e o valor quanto ao afeto, ou melhor dizendo pelo
cumprimento das regras morais estabelecidas da sociedade, auxiliando o querer do
Estado.
O direito primordial no que tange à igualdade, traz de alguma forma uma requisição
para que não exista discriminação entre os mais diferentes conjuntos, se assim
podemos denominar, de entidades familiares, endossando assim os direitos de
ambas as partes de famílias, não havendo uma lógico-racional que lhe prenda.
Sendo assim, considerando-se a falta de existência de uma determinada motivação
lógico-racional, de maneira que possa fundamentar determinada discriminação das
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uniões poliafetivas em relação às relações monoafetivas, de maneira que se tem por
inconstitucional de fato o seu não reconhecimento.
Em outras palavras, a nossa legislação tem se mostrado incapaz de acompanhar a
evolução, a velocidade e a complexidade dos mais diversos modelos de núcleo
familiares que se apresentam como verdadeiras entidades familiares, embora o não
reconhecimento legal. Esta inércia do legislativo brasileiro tem sido oposta a um
proficiente ativismo do Poder Judiciário, cuja atuação eficiente tem estabelecido o
liame imprescindível entre as expectativas sociais e o ordenamento jurídico,
principalmente para garantir a dignidade dos membros de tais arranjos familiares e
o alcance da justiça.
Na opinião de Silva (2013, p.292):
A inexistência de hierarquia entre as diversas formas de
entidades familiar, na perspectiva do direito civilconstitucional, parece ser uma decorrência necessária da
função que à família é Atribuída. Se ela não é tutelada como
um valor em si, não parece razoável que uma determinada
família, em razão da valorização de sua estrutura, receba
maior apreço jurídico do que outra. Partindo da premissa de
que todas as entidades familiares são iguais, inexistindo
hierarquia entre elas, impõe-se a pergunta: que razão poderia
ser invocada para justificar o reconhecimento jurídico de uma
e a negação da existência e efeitos a outra? A funcionalização
das famílias à realização de um fim dez desaparecer a
hierarquização de entidades familiares, tornando-as todas
merecedoras de especial tutela do Estado, desde que, e na
medida em que, realizem sua função o de promover a
dignidade, felicidade e autor realização de seus integrantes.
A partir dos discursos apresentados, evidencia-se que o direito fundamental à
liberdade significa o direito de fazer tudo àquilo que não prejudique terceiros. Logo,
a liberdade não se limita a um conceito puramente legalista, de se fazer tudo que a
lei não proíba, conceito este positivado no art. 5º, II, da CF/88. Assim, considerando
o fato de as pessoas se unirem em uniões poliafetivas não prejudica ninguém, pode
ser caracterizado como uma violação a liberdade destas pessoas, sendo uma
discriminação do Estado contra este legítimo projeto de vida.
È importante registrar que o que se defende é a tutela dos indivíduos envolvidos
na relação de união paralela, fruto de uma sociedade globalizada, dinâmica e cada
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vez mais complexa. Enquanto seres dotados de dignidade, liberdades merecem um
olhar, uma proteção, embora se reconheça que de acordo com o direito positivo,
voltado para o reconhecimento entre homem e mulher, apresenta-se inviável uma
flexão de número ainda que a flexão de gênero já tenha sido viabilizada com os
reconhecimentos das uniões homoafetivas pelo Poder Judiciário.
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Essas premissas apontam que na aplicação da Súmula 380 do Supremo Tribunal
Federal (STF) para abordar a união concubinária, uma vez que consiste em um
tratamento que viola a dignidade humana dos envolvidos e desconsidera a
importância da afetividade para a caracterização de uma entidade familiar.
Esclarece-se que conforme a referida Súmula “Comprovada à existência de
sociedade de fato entre concubinas, é cabível a sua dissolução judicial, com a
partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.
Pertinente explicar, que, a Súmula, representou, inicialmente, uma importante
evolução no ordenamento jurídico à época em que foi editada, uma vez que veio a
conferir uma tutela legal às famílias constituídas sem casamento, permitindo
alguma proteção patrimonial a mulheres abandonadas por seus companheiros,
após anos de convivência afetiva (LÔBO, 2011, p.67).
5

Entretanto, com a Constituição de 1988, o que era um avanço passou a configurar
um retrocesso, uma vez que a Súmula considera as relações afetivas como relações
exclusivamente patrimoniais, afastando do direito de família as uniões
concomitantes constituídas pelos laços da afetividade.
Dentro destas perspectivas Albuquerque Filho (2002, p.24) diz que:
Não cabe a um Estado Democrático de Direito, em que a
dignidade da pessoa humana consiste em condição
fundamental da república, predispor quais entidades
familiares podem ser constituídas, mas apenas outorgar-lhes
proteção, sendo-lhe de dever assegurar a toda e qualquer
união constituída pela afetividade, incluindo-se as famílias
simultâneas.
Portanto as uniões paralelas se apresentam como resultado de um caminho aberto
e pluralizado, se mostrando um desafio tratar de tal assunto, todavia, o que se
defende é que o Estado não pode fechar os olhos às realidades existentes,
realidades estas complexas e vivenciadas por pessoas dotadas de liberdade,
capacidade, autonomia e principalmente dignidade, e que não podem ser deixadas
de lado, como se formassem – a espelho da Revolução Francesa – burgos de uma
sociedade pós-moderna.
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4. EFEITOS PATRIMONIAIS DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO PARALELA
O novo direito das famílias só pode de alguma forma adquirir certa funcionalidade
quando estão inseridos em tempos atuais na sociedade, quando realizar uma
análise de maneira profunda analisando os operadores do direito, de forma que a
abstração da lei não contempla aplicabilidade da regra de maneira automática, nos
relacionamentos familiares. Tendo assim certa importância dos princípios
constitucionais e a sua compreensão nas tratativas das normas, de forma que seja
aliada com a realidade na busca por quebras de paradigmas.
Partindo desta análise, onde baseia-se o princípio da dignidade da pessoa humana,
pela procura no que se refere a de alguma forma suprir determinada brecha da
legislação a respeito das implicações que os patrimônios resultantes das ligações
paralelas e a aplicação do princípio de maneira a vedar o melhoramento sem causa,
por meio de uma ótica diferente, pluralista do conceito de família.
Os conflitos existentes das uniões paralelas são problemas que devem ser debatidos
nos tribunais, onde essas parcerias de alguma forma acabam por se tornar invisíveis
para a lei, mesmo assim, não se pode ficar a parte no que se refere ao âmbito do
direito de família.
A estrutura familiar tem mostrado de maneira clara uma em constante evolução,
vivendo assim realidades paralelas diferentes, mesmo que em certas oportunidades
o direito não acompanhou esse prosseguimento. Dessa forma Dias (2010, p.26)
afirma em seus trabalhos que: “(..) a realidade precede o direito, os fatos e atos
acabam tornando-se jurídicos parte do agir dos indivíduos de modo reiterado”.
Em virtude dos fatos mencionados, o Código Civil (CC) atual sobrepuja tal
posicionamento, negando certo reconhecimento ao conjuge concubino. Dessa
forma, o direito atual teve de dar passadas, considerando as mudanças sociais
significativas que aconteceram de forma a atingir o direito de família.
Diante do exposto, com o intuito de segurança quanto as formações, e
rompimentos de laços afetivos, onde há ausência de uma proteção do Estado, de
forma em que não enxerga a realidade existente de outros tipos de união, que não
tem os mesmos conceitos e direitos das outras uniões. Com isso, o princípio da
dignidade da pessoa humana, acaba forçando a uma concepção diferente ao
julgador pelas análises existentes, principalmente quanto ao reconhecimento
dessas formas de famílias e seus direitos constituídos, cabendo assim uma maneira
de hermenêutica jurídica, ou seja, um grande avanço que proporcionaria a casos
deste tipo.
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De maneira que os mesmos diligentes partindo dos trechos seguintes do acórdão
de nº 82.826 da quinta Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJE-PR),
no julgamento das apelações cíveis 200730004740 e 2007300-04740-PA, na qual os
apelantes R.E.M. e C.L.R.F. conseguiram recorrer da sentença de forma que
considerou a realidade de uma sociedade de fato entre eles com base no
patrimônio que foi com o passar do tempo conseguido por meio do empenho
comum, pelo período de 24 anos de construção familiar e patrimônio, tendo em
vista que R.E.M é casado de maneira formal com uma outra pessoa, diante do
levantamento dos fatos, C.L.R.F. e R.E.M, onde formaram uma união paralela ao
casamento de R, onde originou-se quatro filhos.
Diante do exposto, a Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento, relatou
que era inviável o reconhecimento de uma união estável, por que o R.E.M já se
encontrava casado, ou seja, tratava-se de um elemento impedia uma nova entidade
familiar, entretanto, não poderia impedir que fosse de fato reconhecida como uma
sociedade.
Sem dúvidas alguma, à análise de fato de que ambos possuíam determinado
vínculo familiar por cerca de mais de 20 anos, obtendo quatro filhos, a relatora do
processo, atualiza o entendimento,
em razão principalmente de, manter os afetos
5
aos elos familiares, onde concluiu com existência dos relacionamentos no modelo
de uma entidade familiar, e mais ou menos aos tópicos patrimoniais, entendendo a
aplicabilidade do regime de comunhão de maneira parcial dos bens, por estimulo
do artigo 1.725, do Código Civil, onde a união estável, salvo o contrato realizado
pelos companheiros, aplicam-se as ligações patrimoniais, no que se fizer necessário,
o regime da comunhão parcial de bens.
Perante o exposto, a aplicabilidade do art. 1.725 do Código Civil, igualando a
sociedade de fato na partilha pelos dois, ou mais com uma união caracterizada de
maneira mais estável, quando usual esta não seria identificada como entidade
familiar, pois não tinha os pré-requisitos necessários. Entretanto, o julgador ao
utilizar-se do recurso da hermenêutica jurídica, para elucidar o caso com a Carta
Magna, optou-se pela quebra de paradigmas e procurou por uma decisão mais
adequada com a realidade social existente.
Diante da análise do princípio da Dignidade da Pessoa Humana é fato que o
reconhecimento das famílias caracterizadas como simultâneas ocorre, mesmo que
para alguns indivíduos possam funcionar como afronta da base monogâmica na
qual foi formada a sociedade, pois o bem maior aqui é a dignidade da pessoa
humana e seu direito a viver juntamente com sua afetividade. Dessa forma, o Estado
de fato e de direito, deve de alguma forma conceber o reconhecimento social e ter
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um melhor entendimento quanto aos ganhos patrimoniais ao indivíduo concubino
de maneira a assisti-lo, principalmente no que tange aos direitos fundamentais e
segurança.
Entretanto, de maneira clara é necessário a intervenção do julgador ao utilizar a
hermenêutica jurídica para elaborar os fundamentos nas decisões em comum com
a Constituição e todo o princípio lógico que estabelece as bases normativas, de
maneira que sua ausência empobrece o discurso, torna-o o discurso simplório, frágil
e concebendo assim uma segurança jurídica básica necessária para realizar a quebra
de paradigmas (SILVA, 2012, p.174).
Acerca do direito à sucessão, podemos ter melhor compreensão com embasamento
a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível
nº 70010787398, onde o poder judiciário não pode recusar-se de forma alguma a
obter o devido reconhecimento do direito sucessório das famílias paralelas,
baseando-se apenas na formalidade do direito, devendo enxergar-se além da letra
da lei. No que se refere à sucessão, o Tribunal de maneira clara procurou
reconhecer a existência de famílias paralelas, onde esta dissolução não deve ser em
próprio benefício ou de uma de suas companheiras.
Dessa forma, o legislador pode se omitir quanto ao reconhecimento da
simultaneidade e/ou união paralela, em alguns resultados judiciais não concordam
com as grandes evoluções da humanidade e dos direitos das famílias, com isso,
cabe ao judiciário introduzir ao processo, a igualdade entre os cônjuges, de maneira
que a afetividade é, e sempre foi o principal componente do vínculo familiar. Em
resumo, existindo divisão econômica daquela que de alguma forma vivia com o de
cujus em uniões paralelas, configurando assim o requisito para realizar o rateio da
pensão com a esposa e cônjuge.
Sendo assim, as resultantes dos processos para partilhar patrimônio em virtude de
união simultâneas/paralela ficam relacionados à esfera obrigacional, capacidade
pela qual não reproduz no Direito das Famílias e muito menos no Direito
Previdenciário.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos o conceito de família sofreu inúmeras transformações desde a
sua construção original, neste contexto o ordenamento jurídico não pode ser
colocado alheio ficar as metamorfoses sociais pela qual a sociedade passa. Nesse
cenário, sob o amparo legítimo da Constituição Federal de 1988, o reconhecimento
das uniões estáveis paralelas é uma medida legal, pois vai conceder a proteção no
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âmbito do Direito de Família, para com as famílias que estão vivendo nestas
condições, tendo como exemplo os aspectos da família em sentido literal,
apresentando a união entre homem e mulher através do casamento já não pode
ser aceita como verdade única.
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No decorrer do presente trabalho, fica evidente que a legislação vigente deve ser
constituída não apenas para limitar o comportamento do ser humano, mas para
atuar na adaptação, Não fechando os olhos para a realidade, não podendo negá-la
e ponderando sobre a melhor solução combatendo as injustiças e não deixando os
indivíduos a margem da lei.
Diante disso, é necessário concluir que cada situação é digna de análise meticulosa
e cautelosa, para com reconhecimento da união paralela como entidade familiar,
onde mérito da segurança jurídica não pode abandonar o princípio da dignidade
da pessoa humana.
Sendo assim, este trabalho foi construído com finalidade de produzir um
interessante debate, sobre o reconhecimento da união paralela, para que seja
tomado como uma reflexão, sobre os direitos elementares, de cada ser humano.
Nesse contexto, a construção das5 famílias simultâneas está fundamentada sobre um
ponto de vista de felicidade, amor e afetividade, que estão ligados essencialmente
ao princípio da dignidade da pessoa humana, princípio essencial no ordenamento
jurídico brasileiro.
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RESUMO: Este artigo é produto de uma pesquisa que se desenvolveu por meio de
abordagem dedutiva e qualitativa e teve por objetivo geral realizar o estudo sobre
a família e sua evolução histórica e legislativa, a afetividade nas relações parentais
e o surgimento da parentalidade e multiparentalidade socioafetiva. Diante dos
princípios contidos na Constituição Federal de 1988 foi possível verificar uma
transformação na forma de interpretar e aplicar as leis vigentes quanto ao ramo do
Direito de Família, em resposta aos anseios sociais no tocante à necessidade de
relativização da ideia de consanguinidade ante a formação da família, bem como
5
em razão da ampliação do conceito
de parentalidade, com o surgimento dos
vínculos multiparentais. Desta forma, para uma compreensão geral acerca do
assunto, a pesquisa se baseou em revisão bibliográfica, utilizando doutrinas e
artigos científicos, legislação e o posicionamento jurisprudencial do STF e STJ.
Palavras-chave: Conceito de Família; Evolução histórica e legislativa; Parentalidade
e multiparentalidade socioafetiva.
INTRODUÇÃO
Este artigo tem a finalidade de apresentar o resultado de uma pesquisa
acerca do âmbito jurídico referente a entidade “família” mediante aos novos
modelos contextualizados pelo afeto na contemporaneidade.
Ressalta-se, que historicamente a estrutura tinha como modelo a patriarcal
originada no direito romano ao que atualmente foi concebido pelo Código Civil de
2002, na qual essa conceituação de família no ordenamento jurídico brasileiro
sofreu consideráveis transformações, aquilo que antes era delimitado pela
parentalidade formada por laços consanguíneos hoje também é reconhecida a sua
instituição por meio do afeto.
Com a instituição do princípio da afetividade abriu espaço para o surgimento
de novos modelos de família na contemporaneidade como formações que
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promovem discussão mediante as concepções e paradigmas formulados na
historicidade do formato da família.
A concepção histórica sobre família apontou que o modelo tradicional se
encontrava fundamentada no paradigma de formação após o casamento entre um
homem e uma mulher, na qual o homem era incumbido de ser o provedor familiar
e a mulher ficava na responsabilização dos cuidados com o lar, desenvolver
atividades de corte e costura, aplicar os conceitos educativos a serem aplicado aos
filhos.
Porém, houve uma evolução nesse conceito, principalmente, no que tange
aos aspectos inerentes aos hábitos, aos costumes, aos valores, o respeito e os
direitos humanos e as formas afetivas pelas quais as famílias se constituem.
Nesse sentido, os novos modelos familiares são constituídos pelo lugar onde
cada sujeito se desenvolve e se sente acolhido, independentemente do elo de
ligação entre os membros. Ademais, os laços familiares independem da identidade
de gênero e da orientação sexual, mas no direito humano de ser reconhecido como
família.
Diante do exposto a presente estudo discutiu através de aspectos legais e
jurídicos respostas que pudessem dilucidar o problema da pesquisa: quais as
garantias legitimadas com o surgimento da parentalidade e multiparentalidade
socioafetiva?
Assim, a pesquisa teve por objetivo geral o estudo sobre a família e sua
evolução histórica e legislativa, mediante a afetividade nas relações parentais e o
surgimento da parentalidade e multiparentalidade socioafetiva.
Sendo que, do objetivo geral buscou-se os objetivos específicos em:
descrever a história dos modelos familiares no Brasil; evidenciar as legislações
existentes do direito da família e o reconhecimento da parentalidade e
mulltiparentalidade socioafetiva
A pesquisa foi realizada por meio revisão bibliográfica através de livros,
artigos, sites, legislações, jurisprudências que alcançassem o tema, e
posteriormente descreve um recurso extraordinário julgado em 2016 sobre o objeto
desse trabalho.
Diante do exposto, este artigo apresenta uma contextualização na qual o
futuro leitor possa compreender a conceituação acerca da família, bem como os
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aportes legais e jurídicos mediante quatro seções intituladas: evolução histórica da
família; os novos modelos familiares, a família e a legislação, e por fim alguns
registros de multiparentalidade no Brasil.
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA
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Durante toda a evolução social e histórica da humanidade, ocorreram
mudanças significativas em aspectos religiosos, sexuais, culturais, profissionais e
normativos, que geraram reflexos na noção de família, a qual é construída de acordo
com valores atuantes no tempo e espaço (PIRES, 2015, p. 17).
Porém, ao nascer enquanto ser humano têm-se como escopo de pilar social
a família, essa instituição é considerada a célula mãe das sociedades, pois ela é a
primeira entidade não qual o homem tem o primeiro contato e ensinos para o
exercício da sua cidadania.
Entretanto, o surgimento da palavra família se deu na Roma Antiga,
conhecida em latim como “fâmulos”, que significava o conjunto de empregados de
um senhor, esse atributo era dado devido a exploração de escravos, entendia-se
que o termo família era legalizado somente ao casal e seus filhos (TORRINHA, 1998,
5
p. 326).
Porém, para Kobner (2008, p. 26), a família tinha como estrutura familiar o
paternalismo, todos os poderes se concentravam sobre o chefe, que era o paterfamília.
Nessa época a família era correlacionada pela religião doméstica e também
pelo o culto, a mulher renunciava tudo ao casar e passava a ser a responsável pelos
afazeres da casa, dos filhos, a cultuar a religião e a dedicação ao marido, assim, a
família se constituía pelo matrimônio.
Seguidamente, a autora ressalta sobre a família medieval que tinha como
estrutura familiar a autoridade do pai.
Este administrava os bens da família, sendo que a mulher e os
filhos deveriam obedecê-lo. A primeira virtude a ser ensinada
às meninas era a obediência, acreditava-se que as mulheres
foram feitas para obedecer, não convinha ao sexo frágil
aprender a ler ou escrever. A vida das mulheres medievais não
era fácil, de acordo com a classe social a que pertenciam, suas
funções variavam, nas classes mais altas, as mulheres
tomavam conhecimento em política, economia e até em
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disputas territoriais, as mulheres dos senhores feudais eram
responsáveis pela organização do castelo, e as mulheres não
tinham muitas opções: ou se casavam, ou iam para os
conventos (KOBNER, 2008, p. 29).
Ademais, a família desempenhava nesse contexto histórico um papel
significativo para o desenvolvimento de cada indivíduo, visto o processo formativo
do sujeito para a sua concepção de ser humano e preceitos da importância da
criação da instituição chamada família.
Segundo Araújo Júnior (2017, p. 01), o conceito de família encontrava-se
pautado “na entidade formada por duas ou mais pessoas, unidas pelo casamento
ou em razão de união estável (marido e mulher; marido, mulher e filho; marido e
filho; mulher e filho; companheiros; companheiros e filho etc.) ”.
Contudo a constituição familiar no passado tinha em suas diretrizes apenas
a liderança de uma única pessoa denominada o patriarca. Esse líder era o
responsabilizado para prover os bens patrimoniais, econômicos e culturais para os
seus familiares, era considerado o símbolo da estrutura social e todos os membros
deveriam segui-lo e respeitá-lo como aquele que tinha em sua identidade a
efetivação das tomadas de decisões e ninguém poderia discutir o que fosse
acatado.
Nesse sentido, confere a família uma significação de núcleo fundamental
para organização de uma sociedade, isso se deve a base sólida e princípios morais
que asseguram o desenvolvimento de seus membros, e também pela construção
cultural e social.
Para a compreensão, se faz importante contextualizar alguns pontos em que
a família é conceituada no perfilar da história.
De forma sucinta Coulanges (2004, p. 72-75) discorre como era a família na
Grécia antiga:
A família era similar à dos romanos, girando em torno do culto
aos ancestrais e também assentada firmemente sobre o
casamento. Com a finalidade de impedir que as famílias se
extinguissem e com isso a religião, havia leis proibindo o
celibato e punindo aqueles que não se unissem formalmente,
uma vez que os filhos ilegítimos não poderiam herdar nem
dar continuidade ao culto.
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Seguidamente, pode-se enfatizar que algumas mudanças referentes ao
modelo de família foram acrescidas com a Reforma Lutera quando o casamento
passou a ser interesse direto do Estado no sentido de aumentar a ingerência estatal.
De acordo com Scalquette (2014, p. 03), conceituar família “não é questão
das mais simples, não temos, em qualquer diploma legislativo, a definição do que
deve ser entendido como família”.
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Visto que em termos histórico-legislativos se observa que a ideia de família
sempre esteve ligada à idealização de um casamento civil.
Dessa forma Vasconcellos (2014, p. 18) enfatiza que o modelo de família
contemporâneo se iniciou a partir do século XIX, e foi precedido pelas Revoluções
Francesa e Industrial, quando, àquela época, o mundo vivia em constante processo
de crise e renovação.
Dialogando com Vasconcellos, Sarti (2007, p. 24) afirma que o período PósRevolução Industrial foi marcado por diversos avanços tecnológicos e descobertas
científicas, especialmente no que tange à reprodução humana.
5
Com esse avanço significativo,
alguns desses modelos familiares foram
sendo apresentados para a sociedade como a nova forma familiar adotada, sendo
conceituada em alguns momentos como uma construção social constituída pelo
afeto entre os seus membros.

Todavia, Gagliano e Pamplona Filho (2014, p. 39), mencionam que não é
possível apresentar um conceito único e absoluto de família, apto a
aprioristicamente delimitar a complexa e multifária gama de relações socioafetivas
que vinculam as pessoas, tipificando modelos e estabelecendo categorias.
Afirma Vasconcellos (2014, p. 14), que o termo família é denominado como
sendo um grupo de pessoas ligadas por relações de parentesco ou afetividade, que
segundo a Declaração dos Direitos Humanos (1948), a família é o elemento natural
da sociedade e tem direito a proteção da própria sociedade e do Estado.
Contudo a jurista Maria Helena Diniz (2008, p. 9), enfatiza a existência
doutrinária de três acepções dos pressupostos do vocábulo familiar, que são o
sentido amplíssimo, o sentido lato e a acepção restrita:
A família no sentido amplíssimo seria aquela em que
indivíduos estão ligados pelo vínculo da consanguinidade ou
da afinidade. Já a acepção lato sensu do vocábulo refere-se
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àquela formada “além dos cônjuges ou companheiros, e de
seus filhos, abrange os parentes da linha reta ou colateral,
bem como os afins (os parentes do outro cônjuge ou
companheiro) ”.
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Por fim, Tartuce (2019, p. 26), discorre a “família como sendo um núcleo
existencial integrado por pessoas unidas por um vínculo afetivo, teleologicamente
vocacionada a permitir a realização plena dos seus integrantes”
Ademais quando chegou no contexto atual, pensar a família requer não
apenas pensar a diversidade do formato familiar e na dinâmica de seus
relacionamentos, mas inclui também analisar sua relevância para o
desenvolvimento da individualidade.
Assim, compreende-se que o termo família encontra-se interligado ao lugar
no qual os indivíduos estão inseridos por laços afetivos ou consanguíneos, e que
doravante terão a sua personalidade e caráter formados. Se fazendo essencial
entender que a cada fase específica da história encontramos um modelo
correspondente de família.
Nesse sentido, é importante apresentar os novos modelos para o
entendimento de aspectos a serem considerados, visto que dentre as mudanças
sociais e jurídicas ocorridas na contemporaneidade, as que mais sofreram alterações
ao longo dos tempos foram as questões que envolvem o objeto da pesquisa.
2. OS NOVOS MODELOS DE FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE
Alguns arranjos familiares com o perpassar dos tempos foram sendo
apresentados para a sociedade como a nova modelagem na forma familiar adotada
na contemporaneidade, sendo conceituada em alguns momentos como uma
construção social constituída pelo afeto entre os seus membros.
Essa afirmativa é feita posteriormente por Vasconcellos (2014, p. 19) quando
enfatiza:
As sucessivas transformações legislativas nesta instituição
iniciaram na metade do século passado, com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, momento em que se falou
pela primeira vez no Brasil sobre o Direito de Família e que
trouxe nova base jurídica para auferir o respeito aos princípios
constitucionais, tais como a igualdade, liberdade e dignidade
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da pessoa humana. Esses princípios também foram
transportados para a seara do Direito de Família, e a partir
deles foi transformado o conceito de família, que passou a ser
considerada uma união pelo amor recíproco.
Nessa contextualização pode-se municiar que tanto as famílias como o
mundo estão modificando de maneira célere e dramática nas últimas décadas a
forma de viverem e se relacionar.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Segundo Walsh (2016, p. 16) muitos tradicionalistas argumentam que:
As famílias devem se adequar a um modelo – ajustando-se a
um padrão cultural de “família normal” – para serem felizes e
criarem bem seus filhos. As famílias ficaram cada vez mais
variadas com o curso da vida, por isso nossas concepções de
normalidade devem ser examinadas e a definição de “família”
precisa ser expandida para abranger um amplo espectro e a
remodelação fluida dos padrões relacionais e domésticos.
Dentre os novos formatos frisa-se que o conceito de família com o perpassar
5
dos tempos foram se redefinindo por quesitos influenciadores, dentre os quais
destacam-se os sociais, culturais, econômicos e políticos.
Segundo Dias (2017, p. 66):
Alargou-se o conceito de família, que, além da relação
matrimonializada, passou a albergar tanto a união estável
entre um homem e uma mulher como o vínculo de um dos
pais com seus filhos. Para configuração de uma entidade
familiar, não mais é exigida, como elemento constitutivo, a
existência de um casal heterossexual, com capacidade
reprodutiva, pois dessas características não dispõe a família
monoparental.
A autora ainda acrescenta:
A família atual não é mais identificada pelo casamento e pela
diferença de sexo, o elemento distintivo da família, que a
coloca sob o manto da juridicidade é a presença de um
vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos
de vida e propósitos comuns, gerando comprometimento
mútuo (DIAS, 2017, p. 42).
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Assim, o cenário da vida familiar contemporânea contextualiza-se alguns
modelos que colaboram nesse entendimento conceitual e ao mesmo tempo
reflexivo acerca da diversidade existente no que tange a família, pois entende-se
que essa composição deve ser realizada através da religião, união estável, da
autoridade parental, formada pelas decisões do direito e pela afetividade.
Para Walsh (2016, p. 16) esses fatores das mudanças podem ocorrer em meio
à uma turbulência, na qual as pessoas e seus entes queridos forjam novos e variados
padrões de relacionamento dentro das famílias enquanto se esforçam para
construir laços de afeto e comprometimento.
Diante dessa afirmativa de Walsh, Lôbo (2002, p. 02) acrescenta-se as
unidades de vivências encontradas no Brasil:
a) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos
biológicos;
b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos
biológicos e filhos adotivos, ou somente com filhos adotivos,
em que sobrelevam os laços de afetividade;
c) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos
(união estável);
d) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos e
adotivos ou apenas adotivos (união estável);
e) pai ou mãe e filhos biológicos (comunidade monoparental);
f) pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou apenas
adotivos (comunidade monoparental);
g) união de parentes e pessoas que convivem em
interdependência afetiva, sem pai ou mãe que a chefie, como
no caso de grupo de irmãos, após falecimento ou abandono
dos pais;
h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver
em caráter permanente, com laços de afetividade e de ajuda
mútua, sem finalidade sexual ou econômica;
i) uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual;
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j) uniões concubinárias, quando houver impedimento para
casar de um ou de ambos companheiros, com ou sem filhos;
l) comunidade afetiva formada com “filhos de criação”,
segundo generosa e solidária tradição brasileira, sem laços de
filiação natural ou adotiva regular.
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Dentro dessas mudanças ocorridas no âmbito social, deve-se se observar
principalmente que o Direito de Família representa o ramo do direito privado que
mais vem se alterando nas últimas décadas, principalmente na seara legislativa,
notadamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento do
Código Civil de 2002, apesar de ainda existir muitas lacunas (VASCONCELLOS, 2014,
p. 20).
O afeto tem sido o alicerce para dirimir os estereótipos vinculados aos
modelos de família do passado.
E é com base nesse vínculo de afetividade que a família, independente do
arranjo sob o qual esteja caracterizada, deve receber proteção estatal, uma vez
gerado um lugar privilegiado para a boa convivência e para a dignificação de seus
5
membros (GAMA, 2008, p. 189-190).
Essa nova forma que envolve a afetividade como ponto primordial para
constituição familiar independe do sexo, da religião, da classe social, elas estão se
reunindo para formar uma base feita por amor e companheirismo de forma mútua,
na qual os seres humanos se completam e se respeitam.
Não importa se é biológica ou socioafetiva; casamentária ou união estável;
monogâmica ou poligâmica; anaparental, monoparental, biparental ou
multiparental; desconstituída ou recomposta; real ou virtual; nuclear ou binuclear;
não importa o termo, os novos arranjos existentes comprovam as profundas
mudanças implementadas e a multiplicidade de modelos viáveis que fazem jus a
uma nova tutela jurídica adequada à complexidade contemporânea (PIRES, 2015, p.
20).
2.1

A família matrimonial

Em sua concepção a família matrimonial é definida pelos laços matrimoniais
de forma monogâmica, sendo efetivada através do casamento civil como ato
formal, no qual se faz necessária a habilitação em Cartório de Registro Civil,
mediante a publicação de proclamas com determinado tempo de antecedência e
realizado pela composição de atos solenes e formais. Trata de um tipo de
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casamento vinculado as normativas legais do Estado para a efetivação exequível
dessa comunhão, pois em seu regimento compete aos cônjuges viver em igualdade
de direitos e deveres.
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Esse modelo encontra-se legalizado e reconhecido no Art. 226 da
Constituição Federal de 1988, quando enfatiza que “a lei deverá facilitar a conversão
da união estável em casamento, de certa forma” (BRASIL, 1988).
A família nessa concepção pode-se afirmada como um ato realizado através
de um contrato especial das prerrogativas legais do Direito e regulado pelo Código
Civil.
2.2

União Estável

A sua formação se dá mediante a informalidade pública, sem documentos
que tenham que comprovar a união, nesse formato não existe a necessidade de um
casamento com atos solenes para consagrar a convivência e construir uma família.
Essas famílias são compostas pelas relações entre homens e mulheres sem
amparo constitucional. Existe nessa família a relação entre homens e mulheres que
não possuem nenhum impedimento para efetivação do casamento, porém, vivem
na informalidade e sem registro.
Todavia para que ocorra essa união estável, tanto o homem quanto a mulher
não podem apresentar impedimentos jurídicos para o casamento.
A expressão união estável, adotada pela atual Constituição Federal conforme
a autora menciona, veio substituir a expressão concubinato. Podemos dizer, então,
que união estável era o concubinato não adulterino, ou puro. E o concubinato
aquele adulterino, impuro ou desleal, que não recebeu proteção do Estado como
uma forma de família, em razão do princípio da monogamia (PONZONI, 2008).
Ressalta-se que nesse tipo de família não ocorre a existência legal do direito
aos alimentos, aos direitos sucessórios ou até mesmo o direito à meação, visto que
a sua apresentação configura em uma espécie de sociedade, diferente da
preconização de família.
2.3

Família Monoparental

A família monoparental caracteriza-se pela forma desvinculada da ideia
formalizada no tradicionalismo, na qual a família deve ser composta por um casal e
seus filhos.
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Nesse formato existe a presença de uma inter-relação de um dos genitores,
essa composição se deve às vezes por questões da perda de um integrante ou por
fatores interligados às questões de divórcio, uma separação judicial, adoção
unilateral, a falta de reconhecimento de uma das partes dos pais, casos de
inseminação artificial ou como na maioria das vezes pela opção de constituição
independente.

2.4
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Explicita-se que esse modelo de composição familiar denominado
monoparental têm amparo legal na Constituição Federal de 1988, no Artigo 226, §
4º ao delimitar que: “entende-se, também, como entidade familiar a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 1988).
Família Anaparental

Ao contrário da família monoparental, existe a família anaparental, sua
definição consiste na relação de parentesco entre si e que decorram da comunhão
para uma convivência familiar, como exemplo dois irmãos.
Trata de uma constituição feita por pessoas sem diversidade de gerações,
contendo um vínculo horizontal entre eles (FREIRE, 2015).
5

Ela pode ser formada por vínculo sanguíneo ou não. Nesse formato de
família não existe a vinculação por sexo, as pessoas iriam conviver por afinidade,
pelo companheirismo, afetividade e às vezes por questões oriundas de falecimento,
divórcio, distanciamentos da família matrimonial.
2.5

Família Multiparental (Pluriparentais ou mosaico)

As famílias multiparentais ou chamadas de pluriparentais e as vezes de
mosaico, são descritas pela formação do método de reprodução assistida, ou pelo
vínculo organizado pela afetividade no qual o sujeito terá a figura de dois pais e/ou
duas mães como referência familiar.
Trata de uma formação na qual os membros advém de outras famílias
compostas anteriormente.
Esse formato é feito por pessoas que compõem filhos de outros
relacionamentos, e em dando momento se reúnem e formam uma família, com
multiplicidade de vínculos.
Os casais trazem para essa nova família os seus filhos independentemente
se existe parentesco biológico ou não, o importante é o vínculo afetivo e a
solidariedade que será a base para a convivência.
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Essa formação decorre do significativo aumento de divórcios e dos novos
casamentos. Aliás muitas famílias vivem dessa forma, porém, desconhecem a
nomenclatura.
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As famílias multiparentais são conhecidas nos demais países como famílias
patchwork (Alemanha), famílias ensambladas (Argentina), step-families (Estados
Unidos), familles recomposées (França), sendo essas um grande desafio para o
Direito de Família (GOUVEIA, 2010, p. 46).
2.6

Família Homoafetiva

Uma constituição familiar que não tem respaldo jurídico na Constituição
Federal de 1988 e nem no Código Civil de 2002.
São consideradas as famílias por relações homoafetivas, as que são
organizadas por casais do mesmo sexo. Essa união apesar de ser muito configurada
na contemporaneidade, ela não surgiu agora.
Relação entre dois homens, ou duas mulheres sempre existiu, porém com o
decorrer do tempo essas uniões foram aumentando, e com isso ganharam forças
para buscar os seus direitos da mesma forma como as outras espécies de família
tem assegurado o respectivo amparo legal, ou seja, os casais homossexuais
começaram a lutar para terem assegurados os direitos inerentes a sua formação
familiar (VASCONCELLOS, 2014, p. 51).
2.7

Família Eudemonista

A expressão eudemonista advém da palavra eudaimonia, de origem grega, a
qual significa “felicidade”. A doutrina eudemonista defende a ideia de que a
felicidade é o objetivo primordial da vida humana e que a família tem por finalidade
a busca da realização plena de seus membros. Assim, é caracterizada pela
comunhão de afeto, consideração e respeito mútuos entre os membros que a
compõe, independentemente da presença do vínculo biológico (PIRES, 2015, p. 19).
Esse modelo familiar encontra em sua concepção uma formação efetivada
mediante a parentalidade socioafetiva.
Freire (2015, p. 01) menciona que:
A felicidade passou a ser o que o ser humano mais procura,
por isso, a família eudemonista é o conceito mais inovador de
família. Esse novo modelo busca a felicidade individual da
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pessoa, onde o “constituir família” promove uma felicidade do
indivíduo, ou seja, a pessoa realizará um vínculo afetivo
familiar para se tornar mais feliz. Então, aqui não se protege a
família por si própria, mas sim cada um de seus membros.

3.
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O eudemonismo busca a formação da família para buscar a felicidade e os
valores morais. O vínculo ocorre por consanguinidade ou afinidade dos
companheiros, filhos, ou até mesmo por parentes da linha reta ou colateral, ou de
parentes do outro companheiro.
A FAMÍLIA E A LEGISLAÇÃO

Se a articulação entre o universal e o individual recai sobre as famílias, as
condições para que os indivíduos venham a se tornar sujeitos de direitos
dependem, sobretudo, da ingerência estatal na elaboração de leis de proteção à
individualidade e de políticas sociais que elevem o sujeito de direitos ao estatuto
de cidadão (SIERRA, 2011, p. 01).
Entretanto, hodiernamente transformações sociais e culturais foram
ocorrendo e o conceito de família passou por diversas mudanças que foram se
5
adaptando à realidade estipulada pela sociedade contemporânea, pois, juntamente
com esta evolução as doutrinas jurídicas foram progredindo de forma que a família
tradicional reconhecida pelo casamento recebeu outras formas, como união estável
prevista no Artigo 226, § 3º da Constituição Federal de 1988, a saber: “a família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada,
heteroparental, biológica, institucional vista como unidade de
produção cedeu lugar para uma família pluralizada,
democrática, igualitária, hetero ou homo parental, biológica
ou socioafetiva, construída com base na afetividade e de
caráter instrumental (BRASIL, 1988).
A mudança começou a ficar explícita a partir do modelo monoparental,
surgido com a prosperidade feminina na sociedade, quando a mulher passou a
assumir determinados papéis e ser chefe de suas famílias no que se refere ao
sustento das mesmas.
O modelo foi modificado e precisa ser aceitado, visto que existem famílias
compostas por marido, mulher e ambos terem filhos de casamentos anteriores e
ainda possuírem filhos em comum, por mães solteiras, pais solteiros, famílias
compostas por dois pais e duas mães, duas mães e um pai, dois pais e uma mãe,
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que não são desconsiderados legalmente por não seguirem os aspectos tradicionais
e laços consanguíneos.
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Porém, antes de termos a Carta Magna de 1988, existiram outras
constituições que discorreram sobre a família no Brasil.
As constituições de 1824 e 1891 são marcadamente liberais e
individualistas, não tutelando as relações familiares. Na
Constituição de 1891 há um único dispositivo (art. 72, § 4º)
com o seguinte enunciado: "A República só reconhece o
casamento civil, cuja celebração será gratuita". Compreendese a exclusividade do casamento civil, pois os republicanos
desejavam concretizar a política de secularização da vida
privada, mantida sob controle da igreja oficial e do direito
canônico durante a colônia e o Império (LOBO, 2008, p. 06).
Percebe-se que no momento da promulgação dessas constituições
supracitadas existia uma grande influência religiosa sobre o formato familiar no que
tange aos registros civis dos casamentos.
Outro ponto a ser destacado no campo da legislação brasileira para as
garantias da família menciona-se o primeiro Código Civil instituído em 1916.
Somente em 1916 foi promulgado o primeiro Código Civil no
país, o qual manteve diversos resquícios cristãos e romanos,
tais como o casamento como única forma instituidora da
família legítima, a indissolubilidade do vínculo matrimonial, a
distinção entre os sexos com supremacia masculina, e a
discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos. Pode-se
dizer, inclusive, que o conceito de família se confundia com o
de casamento, que tinha um nítido aspecto contratual (PIRES,
2015, p.12).
Todavia, esse código mantinha um escopo na qual a sociedade se resumia
em uma representatividade individualista, patrimonial na qual os homens eram
soberanos, visto que apresentou apenas em 03 (três) concepções na qual existia um
contrato, a propriedade e família, que dependiam exclusivamente do homem como
o contratante, dono de terras e esposo.
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Apesar da delimitação desse modelo legislativo, já existiam pluralidades nos
arranjos familiares, porém, este formato não recebia uma proteção do Estado e não
era considerado pela sociedade existente.
Chegando no ano de 1942, inseriu-se na ordem jurídica brasileira a
permissão para realização do divórcio que era chamado de desquite, podendo ser
este de forma amigável ou judicial, com fins de dissolver o casamento.
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Entretanto, as Constituições de 1967 e de 1969, por sua vez, não trouxeram
significativas inovações para o direito de família, porém, mantiveram os direitos
promulgados nas Constituições anteriores.
Somente com o advento da Constituição Federal de 1988, teve-se a
legitimação efetiva sobre a família no capítulo VII do Título VIII (Da Ordem Social)
nos art. 226 a 230.
Outro ponto destacado na CF de 1988, refere-se a quebra da chefia conjugal
masculina, tornando a sociedade conjugal compartilhada em direitos e deveres pelo
homem e pela mulher, com o fim da diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos,
reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990,
5
que os define como ‘sujeitos de direitos’, bem como com o exame de DNA, que
comprova a paternidade, qualquer criança nascida de uniões consensuais ou de
casamentos legais pode ter garantidos seus direitos de filiação, por parte do pai e
da mãe (SARTI, 2007, p. 24).
4.
RECONHECIMENTO
E
REGISTRO
MULTIPARENTALIDADE SOCIOAFETIVA

DA

PARENTALIDADE

E

A multiparentalidade como já mencionado anteriormente, consiste na
situação de se ter três ou mais pais no registro de nascimento. Não se confunde
com a socioafetividade, que significa o vínculo afetivo criado com a pessoa que tem
como filho, e que poderá ensejar a multiparentalidade, quando esse filho já possuir
pais registrais. Há possibilidade das modificações da multiparentalidade e
parentalidade no Registro Civil das Pessoas Naturais, tal possibilidade do
reconhecimento socioafetivo voluntário da paternidade ou maternidade perante o
oficial de registro civil das pessoas naturais se deu com o advento do Provimento
nº 63 do Conselho Nacional e Justiça em 14 de novembro de 2017.
O provimento estabelece que se o filho a ser reconhecido for menor de 18
anos, dependerá de anuência expressa da mãe, caso o filho a ser reconhecido seja
maior de 18 anos, o mesmo terá que anuir com o referido reconhecimento. O
requerimento poderá ser dirigido a qualquer Oficial de Registro Civil, ou seja, ainda
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que diverso do local de registro de nascimento. Caso seja em registro civil diverso,
o oficial que processar o pedido fará remessa ao Registro Civil onde se localiza o
registro para prática dos atos necessários, a saber: averbação (inciso II, do art.10 do
Código Civil) e emissão de certidão.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Diante do exposto, a proteção jurídica referente as famílias brasileiras vêm
se transformando e colocando a frente “o afeto, a solidariedade e a dignidade como
norteadores de um novo ordenamento ético-jurídico” (PENA JUNIOR, 2008, p. 01).
Vive-se em tempos na qual valoriza-se no contexto social a união efetivada
pelos laços afetivos, na qual a antiga concepção de pensar em unir por interesses
financeiros, acordos ou conveniências familiares já não existem no mundo das
urgências emergências, tais fatos colaboram para que a intencionalidade de
relações das mais diferentes maneiras, gerando conflitos psicológicos e emocionais
de culpa nos membros familiares por deixar de seguir o modelo padrão e
idealizado.
Porém, foi por meio da promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, a família auferiu um capítulo específico no direito de
família, onde alcança a família, a criança, o adolescente e o idoso (SANTANA, 2015,
p. 08).
Santana ainda menciona que:
Não existe unanimidade na doutrina moderna, nem ao menos
na jurisprudência brasileira, havendo duas vertentes distintas
sobre a temática. Onde uma compreende que apenas as
entidades familiares estabelecidas no mencionado dispositivo
possuem amparo constitucional, formando-se deste modo, o
art. 226 como puramente taxativo, contudo, a outra vertente
compreende que nenhuma espécie de entidade familiar deve
ficar fora do amparo constitucional, deste modo entendendose que este dispositivo é meramente exemplificativo (2015, p.
09).
Nesse diálogo epistemológico Lobo (2002, p. 04) discorre que:

O art. 226 direciona-se a amparar somente as três espécies de
entidades
familiares,
determinadas
explicitamente,
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constituindo um numerus clausus. Tal compreensão é seguida
tanto por doutrinadores antigos quanto entre os modernos,
mesmo que estes últimos lamentem o fato de que o
dispositivo não tenha mencionado outros modos de
formação familiar, fato este que tem acarretado respostas
legais impróprias ou de absoluto desprezo as demais
instituições familiares.
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Apesar de uma legislação, as Constituições precedentes da Carta Magna de
1988, apenas regulamentam direitos a família constituída através do ato solene do
casamento, vigorando o sistema “patriarcal” onde o chefe de família (homem)
comanda e mantêm sua família, sendo vedado qualquer outra forma de
constituição familiar, havendo inclusive grande repúdio a relações
extramatrimoniais, inclusive tratando como ilegítimos os filhos advindos fora do
casamento (VASCONCELLOS, 2014, p. 58).
Nesse sentido, discutir a multiparentalidade como uma união familiar
baseada na afetividade no campo jurídico precisa ser estudada e analisada por
juristas e doutrinadores que trabalham na defesa e proteção dos direitos das
famílias contemporâneas.
5
Chaves e Rosenvald (2010, p. 28), apontam que ao tratar da afetividade é
imprescindível respeito à peculiaridade de cada um de seus membros, preservando
a imprescindível dignidade de todos. Isto é, a família é o refúgio das garantias
fundamentais reconhecidas a cada um dos cidadãos.
Entendendo que a multiparentalidade encontra-se na situação na qual o
sujeito tem mais de um pai e/ou mais de uma mãe, que também precisa de efeitos
jurídicos para consubstanciar essa relação familiar.
Ao tratar desta questão Dias (2017, p. 432) explica que:
Para o reconhecimento da filiação basta flagrar a presença do
vínculo de filiação com mais de duas pessoas. É reconhecida
sob o prisma da visão do filho, que passa a ter dois ou mais
novos vínculos familiares. Coexistindo vínculos parentais
afetivos e biológicos, mais do que apenas um direito, é uma
obrigação constitucional reconhecê-los, na medida em que
preserva direitos fundamentais de todos os envolvidos,
sobretudo o direito a afetividade.
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Os quesitos biológicos não apontam na multiparentalidade as prerrogativas
para formar os laços familiares, porém categorizam a afetividade como fim para
estabelecer uma relação de paternidade ou maternidade, com direito de requerer
a identificação em sua documentação de nascimento.
No ano de 2016, precisamente no dia 21 de setembro, o Superior Tribunal
Federal aprovou a tese de Repercussão Geral nº 622, que assumia naquele
momento um ato revolucionário no âmbito do Direito de Família que julgava: a
paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, o que não impedia
o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem
biológica, com os efeitos jurídicos próprios.
Tendo como relator do Recurso Extraordinário o Senhor Ministro Luiz Fux:
RE 898060 / SC - SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator (a): Min. LUIZ FUX
Julgamento: 21/09/2016 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E
BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO DE
FAMÍLIA:
DESLOCAMENTO
PARA
O
PLANO
CONSTITUCIONAL. SOBRE PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES
LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS.
DIREITO.
À
BUSCA
DA
FELICIDADE.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO
DO ORDENAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS
PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO
CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL
(ART. 226, § 3º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226,
§ 4º, CRFB).
VEDAÇÃO. À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE
ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB).
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PARENTALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA.
NECESSIDADE
DE
TUTELA
JURÍDICA
AMPLA.
MULTIPLICIDADE
DE
VÍNCULOS
PARENTAIS.
RECONHECIMENTO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE
RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, CRFB). RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A
CASOS SEMELHANTES (BRASIL, STF, 2016).
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Ao realizar a análise percebe-se que notoriamente o recurso RE 898060
apresenta um marco no ordenamento jurídico brasileiro ao frisar a possibilidade de
uma dupla parentalidade do filho, na qual estão envolvidos os pais biológicos e os
afetivos apresentando como resolução o reconhecimento do fenômeno da
multiparentalidade no direito de família mediante a filiação socioafetiva.
Ressalta Oliveira (2019, p. 346), sobre as narrativas iniciais do Ministro Luiz
Fux:
O relator do processo, o Ministro Luiz Fux, iniciou a
fundamentação
do seu voto, cujo acórdão foi disponibilizado
5
no site do STF, discorrendo acerca da grande revolução que a
Constituição de 1988 realizou no Direito de Família, ele citou
as transformações que a família passou ao longo dos anos,
antes, centrada no casamento, hoje, marcada pela formação
de novos arranjos familiares como as uniões estáveis, as
coabitações concubinárias, as famílias monoparentais, entre
outras.
Nessa contextualização o autor ainda acrescenta:
O Ministro explicou acerca do princípio da dignidade da
pessoa humana, disposto no artigo 1°, III, da Carta Magna, o
qual exerce um papel importante no ordenamento jurídico
brasileiro, em que as pessoas m sendo o principal objetivo o
direito à busca da felicidade. Acrescentou que trazendo para
as tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar
em modelos pré-concebidos pela Luiz Fux esclareceu que,
atualmente, vigora a concepção eudemonista de família, de
forma que não é mais o indivíduo que existe para a família e
o casamento, mas a família e o casamento que existem para
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o indivíduo, na sua busca pela felicidade (OLIVEIRA, 2019, p.
346).
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Ao terminar o julgado na elencada data, dos dez Ministros que se faziam
presentes naquela sessão efetivada no dia 21 de setembro de 2016, oito decidiram
por seguir o voto do relator Luiz Fux.
Assim, a partir do recurso, todos os julgamentos de casos semelhantes estão
seguindo a respectiva decisão para o reconhecimento da filiação socioafetiva no
país.
Todavia, Gonçalves (2016, p. 304) comenta que:
Efetivamente, o deferimento da multiparentalidade deve ser
reservada para situações especiais, de absoluta necessidade
de harmonização da paternidade ou maternidade
socioafetivas e biológicas, pelo menos até que a
jurisprudência tenha encontrado, com o passar dos anos,
solução para as consequências que fatalmente irão advir
dessa nova realidade [...].
Nessa perspectiva o reconhecimento da multiparentalidade deverá seguir
como solução jurídica a tese aprovada da Repercussão Geral nº 622, somente em
casos a definir qual a paternidade no que consiste a questão genética ou
socioafetiva.
CONCLUSÃO
Ao concluir o artigo percebe-se que a constituição familiar sofreu inúmeras
mudanças, sendo elas de quesito econômico, histórico, social ou até mesmo
cultural, porém ela ainda é formada por questões afetivas independentemente do
modelo escolhido na contemporaneidade.
Outro importante a ser destacado é o marco jurídico iniciado no dia 21 de
setembro do ano de 2016, com a aprovação da tese da Repercussão Geral nº 622
para legitimar os casos de multiparentalidade no país mediante o elo formado pela
afetividade.
Por fim, ressalta-se que a família é uma entidade legal na qual a sua
formação deve ser baseada em diretrizes que promovam a segurança, os direitos
sociais dos indivíduos, bem como o amor, o cuidado, o zelo mediante os valores
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que todo ser humano deve ter para o exercício de sua cidadania na sociedade em
que está inserido.
REFERÊNCIAS
ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática no direito de família. 9. ed. São
Paulo: Atlas, 2017.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília. 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso: 10 de
set. 2019.
CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2010.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
DIAS, Maria Berenice Dias. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito
Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ed. São
5
Paulo: Saraiva, 2008.
FREIRE, Kaíque. Atuais Modelos de Entidades Familiares. 2015. Disponível em:
https://kaiquefreire3.jusbrasil.com.br/artigos/323450404/atuais-modelos-deentidades-familiares. Acessado em 18 de set. 2019.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil.
Parte Geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios Constitucionais de Direito de
Família: guarda compartilhada à luz da Lei n. 11.698/08 - família, criança,
adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 189-190.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: direito de família, volume 6.
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
GOUVEIA, Débora Cansoni. A autoridade parental nas famílias reconstituídas.
Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2010.
KOBNER, Silmara Opalinski. As relações familiares ao longo da história. Programa
de Desenvolvimento Educacional – PDE. Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Piraí do Sul, 2008.
589

www.conteudojuridico.com.br

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do
numerus clausus. Revista IBDFAM, 12, jan, fev, mar 2002. p. 40-55
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

OLIVEIRA, Nathalie Celestino Ribeiro de. Reconhecimento Jurídico da
Multiparentalidade. Revista Direito Diário. 4ª ed. Fortaleza. V. n. 1. abr/jun. 2019.
PENA JUNIOR, Moacir César. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2008.
PIRES, Nadjara das Neves. Multiparentalidade. Novas Perspectivas para os
Arranjos Familiares Atuais. Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Direito.
Florianópolis, 2015.
PONZONI, Laura de Toledo. Famílias Simultâneas: União Estável e Concubinato.
Instituto Brasileiro de Direito da Família- IBDFAM, 2008.
SANTANA, Clara Vanessa Maciel de Oliveira e Rocha. A família na
atualidade: Novo conceito de família, novas formações e o papel do IBDFAM
(Instituto Brasileiro de Direito de Família). Curso de Direito da Universidade
Tiradentes – UNIT. 2015.
SARTI, Cynthia A. Famílias Enredadas. In: ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália
Faller (Orgs.). Família: redes, laços e políticas públicas. 3º Ed. São Paulo: Cortez,
2007.
SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Família e sucessões. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SIERRA, Vânia Morales. Família: teorias e debates. São Paulo: Saraiva, 2011.
TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. v. 5. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019.
TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino Português. 8 ed. Portugal: Porto Editora,
1998.
VASCONCELLOS, Ana Carolina Esteves. A Evolução do Conceito de família na pós
modernidade. Curso de Direito da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha.
Marília: 2014.
WALSH, Froma. Processos normativos da família: diversidade e complexidade.
Tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa. 4. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2016.
590

www.conteudojuridico.com.br

Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora de Direito da
Faculdade
Serra
do
Carmo.
Advogada.
email: prof.karinemota@fasec.edu.br. Artigo a apresentado com requisito parcial a
obtenção de grau de bacharel em Direito. Aprovado em 24/11/2019.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[1]

5

591

www.conteudojuridico.com.br

A AUSÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS
LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02
GUILHERME

DE

LIRA

SOBRINHO:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Bacharelando em Direito pela Faculdade Serra
do Carmo.

RESUMO: O presente estudo objetivou apresentar as espécies, as semelhanças e as
diferenças das sanções administrativas existentes na Lei Geral de Licitações (Lei nº
8.666/93) e na Lei Geral do Pregão (Lei nº 10.520/02), de modo a analisar a
existência ou não de antinomias, bem como a sua aplicabilidade nas contratações
públicas. Os administradores públicos, pregoeiros, presidentes de Comissão, e
todos os demais envolvidos, direta ou indiretamente nos processos de contratações
públicas, por vezes, não sabem aplicar a sanção no caso concreto, haja vista, que há
previsão sancionadora tanto na Lei Federal nº 8.666/93, quanto na Lei do Pregão, e
estas diferem entre si. O intuito deste artigo, portanto, é demonstrar a ausência de
conflitos ou contradições entre as sanções previstas nas legislações
retromencionadas, considerando tratar-se de modalidades licitatórias distintas, e
com procedimentos diferenciados. Estabelecer a interpretação adequada acerca
das sanções administrativas, possibilita que o gestor público atue em seu poder
sancionador de modo justo e ao encontro com os princípios norteadores da
Administração Pública, notadamente o da Legalidade. A pesquisa é fundamentada
em doutrinas, legislação e artigos científicos que tratam da matéria em apreço e
utilizou método dedutivo de pesquisa.
PALAVRA CHAVE: Sanção Administrativa. Licitação. Pregão.
ABSTRACT: The present study aimed to present the species, similarities and
differences of the administrative sanctions existing in the General Bidding Law (Law
No. 8.666 / 93) and the Pregão General Law (Law No. 10.520 / 02), in order to analyze
the existence or not antinomies, as well as their applicability in public procurement.
Public administrators, auctioneers, Commission presidents, and all others directly or
indirectly involved in public procurement processes, sometimes do not know how
to apply the sanction in the specific case, given that there is sanctioning provision
in both Federal Law No. 8.666 93, as in the Law of the Auction, and these differ from
each other. The purpose of this article, therefore, is to demonstrate the absence of
conflicts or contradictions between the sanctions provided for in the retrogressive
legislation, considering that they are distinct bidding modalities, and with
differentiated procedures. Establishing the proper interpretation about
administrative sanctions enables the public manager to act in his sanctioning power
in a fair manner and in accordance with the guiding principles of Public
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Administration, notably that of Legality. The research is based on doctrines,
legislation and scientific articles dealing with this subject under consideration and
used a deductive research method.
KEYWORDS: Administrative Sanction. Bidding. Pregon.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Aspectos Gerais das Sanções Administrativas. 1.1
Princípio do Devido Processo Legal. 1.2. Os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade na Aplicação das Sanções Administrativas. 1.3. O Contraditório e
a Ampla Defesa no Processo Sancionador. 2. As Sanções Previstas na Lei nº
8.666/93. 3. As Sanções Constantes na Lei nº 10.520/02. 4. A Ausência de Antinomia
entre a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02. 5. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
As contratações e aquisições públicas no Brasil, são efetivadas, consoante
ordenamento jurídico vigente, por meio de Licitação Pública, conforme se verifica
do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal (CRFB/88), que assim dispõe:
“XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as
5
obras, serviços,
compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigação de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.”
Nesse sentido, visando regulamentar a matéria tratada no inciso acima, foi
promulgada em 1993, a Lei Geral de Licitações – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que fixou além dos procedimentos e modalidades licitatórias aplicáveis, as
condições e as regras para se firmar o contrato administrativo dela decorrente.
(Brasil, 93)
Na mesma linha, com intuito de salvaguardar o interesse público, a Lei
Federal nº 8.666/93, fixou a possibilidade de se aplicar sanções à empresa
contratada pela Administração Pública que inadimplir com os termos consignados
no respectivo Contrato. Estas sanções, se configuram similares às de natureza penal,
sujeitando-se a regime jurídico senão idênticos, ao menos semelhantes (JUSTEN
FILHO, 2009, p. 846)
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Posteriormente à Lei Geral de Licitação, foi instituído por meio da Lei 10.520
de 17 de julho de 2002, uma nova modalidade licitatória: o Pregão. Assim como na
Lei Geral de Licitações, a Lei do Pregão estabelece sanções por descumprimento
contratual, no entanto, as penas estabelecidas nas respectivas legislações diferem
entre si. (Brasil, 2002)
Isto gera uma insegurança aos operadores do processo licitatório, haja vista
que ora observam-se editais de Pregão com a previsão de sanções administrativas
da Lei nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) cumuladas com a do Pregão e, ora,
somente às desta última. (BARCELOS, 2017).
Deste modo, é imperioso analisar as características, semelhanças e diferenças
destes dois diplomas legais, de modo a uniformizar entendimentos e estabelecer
interpretação jurídica adequada à matéria. Somente a partir da análise destas
características será possível identificar se há ou não conflito ou contradições entre
as normas referenciadas. (BARCELOS, 2017)
A motivação para a escolha desta pesquisa, se dá pelo fato de que ao
administrador não é dada a discricionariedade para apurar ou não a conduta do
contratado quando ocorrer o descumprimento de cláusulas contratuais. É um dever
legal a sua imputação. (CARVALHO FILHO, 2017)
Seguindo este raciocínio, pode-se afirmar que é necessário entender os
diferentes tipos de sanções, as situações em que serão aplicadas, e, principalmente,
quais deverão ser adotadas quando for realizado um Pregão, considerando a sua
diferença em relação às demais modalidades licitatórias. (BARCELOS, 2017)
A metodologia utilizada abarca a análise documental, levantamento
bibliográficos e artigos científicos atinentes à matéria em comento.
1. ASPECTOS GERAIS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O interesse tutelado na licitação pela Administração Pública é o da
coletividade, ou seja, o gestor público realiza um procedimento licitatório com a
finalidade de obter bens ou prestação de serviços que satisfaçam o interesse
público. (BORGES, 2005, p. 93)
Desta forma, considerando que o interesse público é indisponível, o
administrador tem o dever legal de apurar conduta do contratado, quando houver
descumprimento obrigacional. Não há discricionariedade neste tipo de decisão,
pois, trata-se de ato vinculado, em decorrência do poder sancionador da
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Administração Pública, neste sentido Santos (2011, p. 01), discorre sobre as
distinções entre o poder sancionador e o poder disciplinar:
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“[...] Grosso modo, poder-se-ia dizer que o poder sancionador
assemelha-se ao poder disciplinar, sim, com a diferença
fundamental de que, enquanto este é exercido dentro da
própria organização estatal, aquele é em face de sujeitos e
interesses não-estatais, mais precisamente, sujeitos e
interesses para-estatais, na medida em que o particular está
sujeito às sanções decorrentes do poder sancionador apenas
quando e enquanto contratado pela Administração Pública.”
De acordo com Ramos (2014, p. 02),
“[...] No que se refere especificamente aos contratos
administrativos, muito embora haja inicialmente uma relação
de coordenação entre os contraentes, aplicando-se
precipuamente as regras de direito privado, não podemos
afastar totalmente a aplicação do direito público, muito pelo
contrário. 5Mesmo no contexto contratual, a Administração
mantém algumas prerrogativas, podendo sujeitar o particular
ao seu poder de império. Essas prerrogativas contratuais da
Administração Pública configuram as chamadas cláusulas
exorbitantes, as quais sujeitam o contratado à aplicação das
penalidades contratualmente previstas, de forma a garantir
que o interesse público não esteja à mercê dos interesses
particulares. ”
Denota-se, portanto, que diante de infração ao Edital ou à execução do
contrato, o gestor tem o dever de verificar a conduta dos licitantes ou contratados
permitindo a abertura de processos de apuração de eventuais irregularidades
levantadas. (RAMOS, 2014, p. 02)
Não obstante o dever da Administração em apurar irregularidades, o gestor
deverá observar ainda, os principais princípios indispensáveis ao processo de
sanção administrativa: a) Princípio do Devido Processo Legal, b) Princípio da
Razoabilidade e da Proporcionalidade na aplicação das sanções e, c) Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa no processo sancionador. (MAZZA, 2016)
1.1 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
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O Princípio do Devido Processo Legal está expressamente previsto no
art. 5º, LIV da Constituição Federal, que assim estabelece:
“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:
(...)
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
(...)”
Para Mazza ( 2016, p. 127) o devido processo legal foi repartido em
um âmbito formal e em outro material (substantivo), assim compreendidos:
“Os dois aspectos clássicos do princípio
são válidos no Direito Administrativo: a) devido processo legal
formal: exige o cumprimento de um rito predefinido na lei
como condição de validade da decisão;
b) devido processo legal material ou substantivo: além de
respeitar o rito, a decisão final deve ser justa, adequada e
proporcional. Por isso, o devido processo legal material ou
substantivo tem o mesmo conteúdo do princípio da
proporcionalidade. Outro apontamento importante: nos
processos administrativos, busca-se a verdade real dos fatos,
e não simplesmente a verdade formal baseada apenas na
prova produzida nos autos. Nota-se que o princípio do devido
processo legal (due process of law, segundo a tradição do
direito norte-americano) integra três elementos relevantes: o
caráter “legal”, o “processual” e o “devido””.
Assim como os demais ramos do Direito, o Administrativo pressupõe
a fixação de um instrumento/rito para se apurar e esclarecer os fatos
suscitados, para que a decisão final imposta ao caso concreto seja válida.
(MAZZA, 2016, p. 127)
A licitação é um procedimento formal que tem por objetivo uma
finalidade específica que é a celebração de um contrato com o licitante que
apresentou a melhor proposta. Deste modo a aplicação do devido processo
legal não significa excesso de formalismo quando se trata de licitação pública
(OLIVEIRA, 2018, p. 35)
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O processo administrativo disciplinar decorrente de descumprimento
das normas licitatórias demonstra ao contratado que a apuração do fato
seguirá um rito determinado onde serão resguardados dos direitos e as
garantias jurídicas vigentes. Por isso, o devido processo legal é essencial nos
processos de contratações públicas. (OLIVEIRA, 2018, p. 35)
1.2 OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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Como visto anteriormente, a apuração de descumprimento de obrigação
constante no edital ou contrato, não está inserida no contexto de discricionariedade
do gestor público. Desta feita, ocorrendo descumprimento o processo de apuração
da conduta deve ser imediatamente instaurado. Uma vez confirmada a infração, a
aplicação da sanção deve ser permeada pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (OLIVEIRA, 2018)
O princípio da razoabilidade pressupõe dos administradores uma
atuação coerente, lógica e ponderada, e a proporcionalidade encontra-se embutida
neste contexto quando exige o equilíbrio entre os benefícios e os prejuízos obtido
com a prática desta atuação/ato5(MARINELLA, 2017, p. 110).
Neste contexto, Carvalho Filho (2017, p. 59), apresenta as seguintes
considerações:
“[...] Segundo a doutrina alemã, para que a conduta estatal
observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de
tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio
empregado na atuação deve ser compatível com o fim
colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por
necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou
oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido
é o que causa menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a
serem conquistadas superarem as desvantagens.”
As aplicações de sanções de maneira proporcional e razoável levam em
consideração o caso concreto, as cláusulas descumpridas e os prejuízos gerados
pelas falhas no cumprimento do edital ou na execução contratual. Assim,
descumprimentos graves são punidos com sanções de natureza grave. Já aqueles
descumprimentos de natureza leve devem ser punidos com sanções de natureza
compatível. (MARINELLA, 2017)
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Dessa forma, inexecuções totais de obras ou serviços, por exemplo, não
podem ser punidas com sanções consideradas leves, tendo em vista a gravidade do
descumprimento em que a empresa incorreu na execução contratual. Utilizando a
mesma linha de raciocínio, condutas de reprovabilidade baixa, relacionada a
descumprimentos obrigacionais que não comprometam diretamente à execução
contratual, não podem ser punidas com sanções de alta gravidade, que impeçam a
empresa de participar de outras licitações, por exemplo. (MARINELLA, 2017)
1.3. O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PROCESSO SANCIONADOR
O princípio do Contraditório e Ampla Defesa, derivado do devido processo
legal é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, e está estampado no art.
5º, LV da Constituição Federal (CRFB/88), que assim estabelece:
“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
De maneira similar, o art. 2º da Lei nº 9.784/99, também dispõe que:
“Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.’
Verifica-se da leitura dos diplomas legais supra, que a ampla defesa e o
contraditório, são mecanismos que permitem a manifestação da parte contrária no
processo instaurado. O cerceamento do direito a tais institutos configura
ilegalidade, gerando a nulidade dos atos praticados e a necessidade de reabertura
do contraditório e da ampla defesa à parte prejudicada. (CARVALHO FILHO, 2017)
O Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da
União (2019, p. 64), dispõe acerca do processo sancionador que:
“A lei de licitações foi bastante sucinta ao dispor sobre o rito
apuratório necessário à aplicação de sanções administrativas.
Basicamente, conforme se depreende do § 2º do art. 86, caput
do art. 87 e §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, impôs a
necessidade de instauração do devido processo
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administrativo, garantindo-se, ainda, prévia defesa e acesso a
recursos administrativos.
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Em razão de tal peculiaridade, a Administração Pública não
precisa seguir ritualística rígida e fechada, desde que sejam
observados, de forma plena, os ditames do contraditório e da
ampla defesa. Percebe-se, portanto, que nesta seara ganha
maior relevo o princípio do formalismo moderado. Pode,
também, a Administração se valer, por meio da regra da
analogia, de outros diplomas legais que disponham sobre
normas de processo administrativo, tais como a Lei nº
9.784/99 e a Lei nº 8.112/90.”
Com base no manual acima, o excerto indica que não há um rito processual
estabelecido na Lei de Licitações e Contratos para apuração de irregularidades. No
entanto, estabelece que a Administração Pública pode se valer de outras normativas
que disponham sobre processo administrativo. Sendo assim, pode-se afirmar que a
Administração Pública se manifesta frente a estes descumprimentos, por meio de
Processo Administrativo. (CGU, 2019)
5

De toda sorte, independentemente da forma como se tramitará este
processo administrativo, deve-se garantir plenamente o contraditório e a ampla
defesa ao licitante contratado, conforme esculpido no § 2º do art. 87 da Lei nº
8.666/1993, que estabelece: “as sanções previstas nos incisos, I, III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. ”. (CGU, 2019)
O gestor público não pode entender a faculdade mencionada no artigo
transcrito como mero ato discricionário. Em verdade, esta aparente faculdade, se
reveste de obrigatoriedade e jamais pode ser interpretada inversamente. (JUSTEN
FILHO, 2009)
O contraditório e a ampla defesa são um dos princípios constitucionais que
efetivamente garantem o acesso a um julgamento justo e de forma isonômica.
(JUSTEN FILHO, 2009)
Deste modo, a Administração Pública no âmbito Federal ao instaurar
processo administrativo de apuração de responsabilidade sob o prisma da Lei nº
9.784/99, deve obedecer rigorosamente à todas as fases processuais: instauração,
instrução, defesa prévia, relatório, julgamento ou decisão, recurso administrativo e
revisão administrativa. (JUSTEN FILHO, 2009)
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2. AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93
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A Lei 8.666 de 1993 contempla normas gerais de licitação, e na seara de
sanções esta prevê, nos termos dos artigos 86 e 87, quatro espécies de sanções
administrativas em decorrência de atraso, inexecução parcial ou total do contrato:

“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato. §1o A multa a que
alude este artigo não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções
previstas nesta Lei. §2o A multa, aplicada após regular
processo administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado. § 3o Se a multa for de valor superior
ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções: I – advertência; II – multa; III
- suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.”
A advertência é considerada uma espécie de sanção administrativa mais
branda, tendo efeito de natureza moral e de restrição de direitos. Isto é o que
preleciona Furtado (2003, p. 460), “para as pequenas infrações que não tenham
causado qualquer dano, a Administração deve aplicar a pena de advertência. ”
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A pena de Multa, segundo Simões (2013), é a “sanção pecuniária que atinge
o patrimônio do contratado, normalmente estabelecida em determinado
percentual do valor do contato e deve estar prevista no edital e no instrumento
contratual, sob pena de tornar inviável sua aplicação”.
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Já a suspensão temporária de participação em licitação quando aplicada,
proíbe o particular de participar de licitações e contratações futuras pelo prazo de
até dois anos. Esta é considerada sanção de alta gravidade, e, portanto, implica à
prática de infração proporcionalmente séria. (SIMÕES, 2013)
Segundo Justen Filho (2009, p. 425), a aplicação da referida sanção depende
de discriminação expressa dos pressupostos de sua aplicação, por meio de lei ou
ato convocatório. Sendo assim, “não se admite escolha discricionária por parte da
Administração Pública quanto a tais pressupostos”
Quando aplicada, pela autoridade máxima do Órgão, a suspensão de
participar de licitações e contratos, restrita ao âmbito da entidade administrativa
que aplicou a sanção, não produz efeito almejado pelo sancionamento a outros
órgãos e entidades da Administração Pública. (JUSTEN FILHO, 2009)
5

Já, em se tratando da declaração de inidoneidade, Pereira Junior (2012, p.
790) destaca esta como “a mais rigorosa das sanções, posto que afasta o apenado
das licitações públicas por prazo indeterminado (...)”. Apesar de não possuir prazo
determinado, passados dois anos da aplicação desta sanção, o licitante ou
contratado apenado poderá solicitar a sua reabilitação (FURTADO, 2003, p.460)
Conclui-se que a declaração de inidoneidade seria uma sanção de aspecto
retribuitivo e aflitivo, orientada a sancionar aquele que tivesse praticado uma
conduta por si reprovável, não seria assim, um instrumento destinado a levar o
sujeito a promover o adimplemento do contrato, ainda que, conforme explanado,
a eliminação dos efeitos nocivos de seu inadimplemento seja requisito para sua
reabilitação (JUSTEN FILHO, 2009, p. 996)
3. AS SANÇÕES CONSTANTES NA LEI Nº 10.520/02
As sanções administrativas atinentes ao Pregão estão inseridas no art. 7 da
Lei nº 10.520/02 (BRASIL, 2002), que assim estabelece:
“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
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mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais.”
Denota-se do artigo em comento, que o licitante ficará impedido de licitar e
de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos em
que, dolosa ou culposamente efetuar os atos discriminados no excerto supra, por
um período de até 05 (cinco) anos. Percebe-se que tal prazo, é superior ao
estampado no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 que trata da Suspensão
Temporária de Participação em Licitação. (BRASIL, 2002)
Outra diferença nos dois dispositivos é que a suspensão fixada na Lei Federal
nº. 8.666/93 é direcionada ao impedimento de contratar com a Administração, o
que claramente difere do rol elencado na Lei nº 10.520/2002 que traz o proibitivo
à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (BARCELOS, 2017)
Quanto a estes aspectos, Barcelos (2017), traz os seguintes esclarecimentos:
“Após revisar sua jurisprudência ampliativa que harmonizava
com o entendimento do STJ, o Tribunal de Contas da União
passou a considerar a suspensão temporária (Art. 87, III, LLC)
a mais branda das sanções comparadas e a indicar que seus
efeitos somente impossibilitam o apenado de participar de
licitações junto ao órgão ou entidade que a aplicou (cf.
Acórdãos 2242/2013-P e 842/2013-P).
Quanto à sanção de impedimento de licitar e contratar do art.
7º da Lei do Pregão, a jurisprudência do TCU é firme no
sentido de que tal penalidade “produz efeitos não apenas no
âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em
toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado
ou município ou Distrito Federal) (cf. Acórdãos 2242/2013-P e
2081/2014-P).
Por sua vez, a declaração de inidoneidade (Art. 87, IV, LLC) tem
abrangência sobre toda a Administração Pública, na forma do
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art. 6º, XI, da Lei nº 8.666/93, compreendida como a
“administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e das fundações por ele instituídas
ou mantidas”. No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal
de Justiça no REsp 520.553/RJ, publicado em 10.02.2011.”
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Nota-se que houve uma diferenciação do que seja Administração e
Administração Pública, tanto pelo legislador quanto pelo Tribunal de Contas da
União e Tribunais Superiores, o que impacta diretamente no alcance das sanções
impostas ao contratado, motivo pelo qual, se mostra extremamente relevante o
estudo das sanções e suas implicações nas diferentes modalidades licitatórias.
(BARCELOS, 2017)
4. A AUSÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE A LEI Nº 8.666/93 E 10.520/02.
Antes de adentramos diretamente ao conceito de Antinomia, é imperioso
contextualizar sobre a Teoria defendida por Dworkin e Alexy sobre a distinção entre
princípios e regras. Dworkin elaborou
esta teoria para fazer frente ao positivismo
5
apresentado, principalmente por Herbert Hart. (SOUSA, 2011, p. 95)
Para Dworkin, o positivismo fornecia um modelo de sistema jurídico
constituído exclusivamente por regras, e esta medida se mostra insuficiente para
solucionar casos difíceis. Sendo assim, propôs que o sistema jurídico não seria
composto somente por regras, mas também por Princípios. (SOUSA, 2011, p. 95)
Sousa (2011, p. 95) apresenta o seguinte detalhamento sobre a Teoria de
Dworkin:
“Dworkin identifica dois critérios para distinguir os princípios
das regras. O primeiro deles é o de que as regras se
diferenciam dos princípios a partir de um ponto de vista
lógico, em razão do tipo de solução que oferecem. As regras
operam de maneira tudo-ou-nada (“all-or-nothing-fashion”),
ou, o que é dizer o mesmo, as regras operam na dimensão da
validade. Se ocorre o suposto de fato comandado, proibido
ou permitido por uma regra, então ou (i) a regra é válida, e
então as suas consequências jurídicas são obrigatórias, ou (ii)
a regra não é válida, e então ela não deve ser aplicada, isto é,
e então as suas consequências jurídicas não contam em nada
para a decisão. Em outras palavras, ou a regra é aplicada em
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sua inteireza (por completo), ou ela deve ser por completo
não aplicada (deve ser não aplicada em absoluto). Os
princípios, por sua vez, não possuem a estrutura disjuntiva das
regras, pois não estabelecem claramente os supostos de fato
cuja ocorrência torna obrigatória a sua aplicação, nem que
consequências jurídicas devem surgir a partir de sua
aplicação, ou seja, os princípios não determinam por
completo uma decisão, pois apenas servem de razões que
contribuem a favor de uma decisão ou outra. ”
Esta distinção apresentada por Dworkin amplia a aplicação de outras formas
de interpretação ao caso concreto, tornando mais aberto o trabalho dos tomadores
de decisão. Na mesma linha de raciocínio, mas com uma maior precisão conceitual,
Robert Alexy desenvolve a tese dos princípios como Mandamentos de Otimização,
pressupondo que os princípios podem ser satisfeitos (concretizados) em vários
graus, e que esse grau de satisfação depende não só do que é faticamente possível,
mas também do que seja possível juridicamente. (OLIVEIRA, 2011, p. 96)
Conforme se observa destas teorias, o ordenamento jurídico não é composto
somente por normas e regras, ele é composto por princípios e outros institutos de
interpretação e aplicação do direito ao fato concreto. (OLIVEIRA, 2011)
É nesta seara, de um imenso arcabouço jurídico que frequentemente os
diversos ramos do Direito, se deparam com as Antinomias Jurídicas, que nas
palavras de Tartuce (2014, p. 53) compreende à “presença de duas normas
conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer
qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto (lacunas de colisão).
Isto porque não se pode admitir no Direito a existência de duas normas
incompatíveis (ou antinômicas), ou seja, não podem ser ambas válidas, somente
uma delas, sob pena de se tumultuar a convivência harmônica em sociedade.
(TARTUCE, 2014)
Como citado anteriormente, a Lei Geral de Licitações (8.666/93) e a Lei que
institui a modalidade Pregão (10.520/02) possuem sanções em seu bojo, distintas
entre si, voltadas àqueles que descumprirem com as obrigações assumidas, nos
processos licitatórios.
Embora sejam distintas, não há que se afirmar que as duas normas sejam
incompatíveis entre si. Elas possuem validade própria e produzem efeitos próprios.
O que ocorre é uma interação, como adiante restará claro. (BARCELOS, 2017)
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A Lei Federal nº 8.666/93 foi criada para regulamentar o art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, nela está consignada todo o procedimento para realizar as
aquisições e contratações públicas decorrentes de serviços, contendo em seu bojo
as modalidades e as hipóteses de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. (PEREIRA
JÚNIOR, 2012)
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Posteriormente, em 2002, foi promulgada a Lei nº 10.520/2002, que instituiu
uma nova modalidade licitatória denominada Pregão, no âmbito de todas as esferas
de governo, utilizada para a aquisição de bens e serviços considerados comuns.
(CARVALHO FILHO, 2017)
O art. 1º da Lei nº 8.666, de 1993 dispõe que “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”, como visto, esta norma
estabelece normas gerais sobre licitação. Já art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002, possui
a seguinte redação: “aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. ” (BRASIL, 1993)
A Lei do Pregão é uma5 norma especial, o que afasta a aplicação das
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, por força do art. 9º
supratranscrito. Isto porque, a Lei nº 8.666/93, somente será aplicada nos pontos
em que a Lei do Pregão for silente. (CARVALHO FILHO, 2017)
Com supedâneo em diversos posicionamentos acerca do tema, vislumbra-se
que a Lei nº 10.520/2002, apesar de sua natureza de norma geral, no sentido de ser
observada por todas as esferas de governo (municipal, estadual, distrital e federal),
é sim específica no que tange à matéria por ela tratada, tendo em vista sua aplicação
restrita ao pregão, ou seja, quando o objeto a ser adquirido/prestado tiver natureza
comum. (RIBEIRO, 2012)
Não há aplicação simultânea da norma ao mesmo fato, pois as sanções
previstas na Lei do Pregão somente serão utilizadas quando for adotada esta
modalidade, da mesma forma, quando forem adotadas as modalidades insertas na
Lei Federal nº 8.666/93, as sanções aplicadas neste caso, são as previstas no art. 87.
(RIBEIRO, 2012)
Corroborando tal assertiva, vê-se que o legislador previu expressamente a
utilização da Lei nº 8.666/1993, apenas em caráter subsidiário, quando se tratar da
modalidade licitatória denominada Pregão, o que demonstra que não se pretendeu
a aplicação “simultânea” das duas normas em apreço, mas apenas possibilitar a
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integração (eventual) da Lei do Pregão utilizando-se subsidiariamente a Lei de
Licitações. (RIBEIRO, 2012)
Ainda que houvesse antinomia entre as normas, o art. 2º do Decreto-lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
estabeleceu critérios legais aptos à solução destes conflitos, a saber: o critério
cronológico (norma posterior prevalece sobre a norma anterior), o critério
hierárquico (norma de grau superior prevalece sobre norma de grau inferior) e o
critério da especialidade (norma especial prevalece sobre norma geral). (TARTUCE,
2014)
Há que se esclarecer também, que não existe a possibilidade de aplicação
das penalidades insertas nos incisos II, III e IV do artigo 87 da Lei de Licitações na
esfera de um Pregão, sob pena de se incorrer em bis in idem. Isso por que, ao se
proceder à análise de tais espécies, arroladas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
observa-se, claramente, que a sanção de que trata o art. 7º da Lei nº 10.520, de
2002, acaba por se confundir com as sanções descritas nos incisos II, III e IV do art.
87 da Lei nº 8.666, de 1993 que também preveem ‘multa’ e suspensão (lato sensu)
como penalidade (RIBEIRO, 2012)
Não obstante a proibição de bis in idem, entende-se salutar que no Pregão
poderá ser aplicada a sanção de
“Advertência” prevista no art. 87, I da Lei
Federal nº 8.666/93, por ser uma penalidade mais branda, haja vista, que a Lei nº
10.520/2002 não possui este tipo de pena mais leve. Deste modo, atendendo ao
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, poderia o administrador aplicar
ao Pregão a pena de advertência prevista na Lei nº 8.666/93. (RIBEIRO, 2012)
O que se veda, portanto, é a simultaneidade das sanções previstas na Lei nº
8.666/93 e 10.520/2002, o que não se confunde com a aplicação de uma em
detrimento da outra quando esta se mostrar mais adequada. (RIBEIRO, 2012)
5. CONclusão
Infere-se das reflexões trazidas a lume, que as aquisições e contratações
públicas celebradas por meio de Licitação, revestem-se de formalismo e se
submetem aos regramentos e princípios que regem a matéria.
O mesmo raciocínio é utilizado quando há o descumprimento de obrigações
assumidas pelo contratado, em que a Administração Pública em respeito aos
Princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório e da Ampla Defesa, devem
proceder à abertura de processos administrativos de apuração/sanção, decidindo o
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caso concreto sob à égide dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Embora a Lei Federal nº 8.666/93 não traga expressamente o rito a ser seguido,
devem ser observados os princípios supramencionados.
A Lei Geral de Licitações (8.666/93) estabelece em seu art. 87, as sanções
aplicáveis quando do inadimplemento contratual, e da mesma forma, a Lei nº
10.520/2002 (Lei do Pregão) traz as hipóteses de sanção no seu art. 7º.
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Poderia estar-se diante uma antinomia de normas, haja vista, que existem
duas normas regulamentando as sanções nos processos licitatórios, entretanto, a
Lei do Pregão trata-se de uma norma especial, ou seja, somente poderá ser aplicada
a Lei nº 8.666/93, quando a Lei do Pregão for omissa acerca da matéria, não existe,
portanto, discricionariedade ou vontade do administrador em aplicar uma em
detrimento da outra.
Sendo assim, no que tange ao regime sancionador, quando se tratar de
objeto comum (modalidade Pregão), e de contratos decorrentes dessa sistemática,
a aplicação das sanções deverá seguir, em regra, o disposto no art. 7º da Lei nº
10.520/02.
5

No entanto, privilegiando o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade a Administração Pública poderá aplicar a pena mais branda,
disposta na Lei nº 8.666/93 ao Pregão, quando as infrações se mostrarem leves e
desproporcionais à pena fixada no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
De toda sorte, deve-se ter cuidado ao se fazer uma interpretação normativa
quando esta envolver limitação dos direitos de particulares, o melhor caminho é se
valer dos princípios norteadores da Administração Pública.
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RESUMO: O estudo em apreço tem o objetivo de trazer uma breve consideração
do Juizado Especial, pois é notório que o conflito geralmente origina-se da negação
da cooperação devido a divergências de interesse. Mas nem sempre esse conflito é
negativo, porém quando este gera uma pretensão resistida, e a competição impera,
por vezes, se faz necessário que as partes interessadas venham solucionar a lide por
via judicial. Por intermédio do artigo 98, da Constituição Federal/88, foi
regulamentado a criação do Juizado Especial, um microssistema processual célere
e eficiente, vinculado ao Poder Judiciário, por expressa determinação constitucional.
É uma justiça especializada em causas de menor complexidade, procurando
recompor o direito do cidadão lesado, de maneira pacífica, através da conciliação e
da arbitragem. São inúmeros os conflitos que passaram a ser levados ao
conhecimento do Poder Judiciário, devido a sua gratuidade, rapidez e
informalidade.
Palavras-chaves:. Juizado Especial, Justiça especializada, conciliação.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 1.1 Noções Gerais Sobre o Juizado Especial. 2
FUNDAMENTO LEGAL. 3 DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO. 3.1 Da
Competência
. 3.2 Da Composição. 4 DAS PARTES. 4.1 Legitimidade. 4.2
Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros. 5 PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS. 5.1 Princípio da Oralidade. 5.2 Princípio da Simplicidade e da
Informalidade. 5.3 Princípio da Economia Processual. 5.1 Princípio da Celeridade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.INTRODUÇÃO
1.1 Noções Gerais do Juizado Especial
O Juizado Especial é um órgão da Justiça Ordinária, criado pela União, no
Distrito Federal e Territórios, e pelos Estados, objetivando oferecer uma justiça
acessível, gratuita e célere à população, com a realização de conciliações,
julgamentos e execuções de causas cíveis de menor complexidade e de delitos
penais de pequeno potencial ofensivo, tratadas pela Lei 9.099/1995, permitindo,
através do acesso mais fácil, atingir uma solução satisfatória para as pequenas
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pretensões, que encontravam grandes dificuldades processuais e onerosidade na
justiça contenciosa.
Por ser os Juizados Especiais um conjunto de órgãos judiciais, estruturado para
promover a composição e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade
e de pequeno valor, através de princípios e procedimentos específicos, o rito
adotado é denominado procedimento sumaríssimo.
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Em meio à crescente demanda de ações no judiciário brasileiro, os Juizados
Especiais foram criados para auxiliar na solução de conflitos de menor
complexidade, proporcionando o acesso à justiça para todos, ampliando o acesso
do cidadão lesado ao Poder Judiciário, na busca da proteção aos seus direitos.
Contudo, para alcançar seu objetivo, o Juizado passa a ter um cunho de função
social mais intenso, e nesse contexto, mais social que individual, que o Juizado vem
atuando na autocomposição entre as partes, valendo-se da conciliação, deixando
de acolher o julgamento como finalidade principal.
A conciliação é o carro-chefe do Juizado Especial e vem se mostrando um
instrumento efetivo de pacificação social, bem como uma forma mais célere de
5
solucionar conflitos.
A autocomposição, sem dúvida é o melhor caminho para a resolução de
conflitos, uma vez que as partes de forma espontânea, podem decidir por meio de
um consenso, renunciando, uma das partes ou ambas, sua pretensão.
O Juizado Especial sob a ótica da Lei 9099/95, regulou tanto a função do
conciliador, como também previu sansões, na hipótese de as partes deixarem de
comparecer ´para a audiência de autocomposição. Tornando-se irrecorrível a
sentença homologatória de acordo.
2. DO FUNDAMENTO LEGAL
Constituição Federal/1988 - previsão constitucional da criação dos Juizados
Especiais. Por isso a principal fonte jurídica do Juizado Especial é a Constituição.
A Constituição Federal, em seu art. 24, X, regulamentou competência
concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre a criação,
funcionamento e processo dos Juizados Especiais.
Ademais, em seu art. 98, § 1, regulamentou a competência aos Estados para
criar Juizados Especiais no âmbito da Justiça Estadual e, à União, no âmbito da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
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Com o advento da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, regulamentou
a criação dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Estadual.
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Em março de 1999, a EC nº 22 previu os Juizados Especiais também no âmbito
da Justiça Federal.
2001 - regulamentação da Lei nº 10.259/01, o dispositivo constitucional que
previa a criação dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, passando a
ser compatível, as disposições da Lei n. 9.099/ 95.
2009 - regulamentação da Lei nº 12.153, prevendo a criação de Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
2012 – Lei nº 12.726 viabiliza a instalação dos Juizados Especiais Itinerantes.
(Enunciado 171 - FONAJE)
Enquanto que os juizados cíveis promovem a celeridade dos procedimentos
comuns, os juizados especiais criminais buscam formalizar e punir as pequenas
infrações, desprezadas pela falta de estrutura estatal.
O Juizado Especial é um órgão de um procedimento diferenciado para
as causas cíveis de menor complexidade, e o seu sistema consiste num conjunto de
normas que cuida de um mesmo instituto, cujo objeto, no campo cível, é a causa
de menor complexidade, regido por princípios e regras próprias (artigos 2º ao 53º
da lei 9099/95).
3. DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO
3.1 Da Competência
A competência do Juizado Especial se faz determinado pelos seguintes critérios.
1). Critério do Valor da Causa: Dispõe o artigo 3º, I, da Lei 9099/95:
“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo
e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
(...)”
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Na falta de regras da própria Lei 9099/95, prevalecerá a determinação
encontrada nos artigos 291 e 292 do NCPC.
Na esfera cível, causas de menor complexidade ou de menor relevância, são
aquelas com ajuizamento limitado até 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente.
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Na esfera Federal, as causas de menor complexidade, são aquelas que
conciliam e julgam causas de Justiça Federal com ajuizamento limitado até 60
(sessenta) vezes o salário mínimo vigente (Lei 10.259/01).
Na esfera criminal, as causas de menor complexidade são todas aquelas onde
ocorre julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, que
são: as contravenções penais e crime com pena máxima de 2 (dois) anos.
2). Critério da Matéria (ratione materiae): Dispõe o artigo 3º, II, III e IV, da Lei
9099/95:
“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo
e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
(...)

5

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil ;
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao
fixado no inciso I deste artigo.
(...)”
3). Do Critério das Causas Cíveis de Menor Complexidade: Enunciado 54,
FONAJE:
Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da
competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
Algumas causas não são pertinentes a competência do Juizado Especial.
Causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e
também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade
das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
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Outra causa não pertinente a competência do Juizado Especial, mas que criou
enormes debates doutrinários, por entender que esse dispositivo se tratava de um
artigo inconstitucional, é o referido art. 41 da Lei 11.340/06.
Recentemente, em sede do HC 106212, por unanimidade, o STF reconheceu a
constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), com o
argumento de que a violência contra a mulher é grave, e por isso não pode ser
postulado no Juizado Especial. Porém a exclusão do Juizado Especial Criminal para
o processo e julgamento desse tipo de crime, facilitará o transcurso do prazo
prescricional e, consequentemente, a extinção da punibilidade.
3.2 Da Composição
O Juizado Especial é composto por um juiz togado, os auxiliares comuns
(escrivão, escrevente, oficiais de justiça etc.), além de conciliadores e juízes leigos
(Lei nº 9.099, art. 7º).
Como já foi dito, a conciliação é o carro-chefe do Juizado Especial. O Juizado
Especial tem como meta solucionar conflitos se valendo da conciliação ou
transação, e o operador do Direito possui função social, buscando meios
alternativos de resolução de conflitos. E nessa justiça coexistencial, surge o papel
do conciliador frente aos litígios. O conciliador é um colaborador da justiça que
realiza um serviço público, geralmente voluntário, tendo como tarefa auxiliar o Juiz
na busca pela solução dos conflitos por meio de acordos. Assim, havendo uma lide
que envolva direitos disponíveis, é perfeitamente possível que a questão seja
dirimida sem a interferência direta do Juiz. O conciliador ou o Juiz leigo, são
auxiliares do juiz que se envolvem ativamente na tarefa de buscar a conciliação ou
transação, de maneira ativa, através de orientações e estímulos, demonstrando as
vantagens da conciliação e os consequentes riscos do litígio.
Havendo sucesso, a conciliação será reduzida a termo e receberá
homologação pelo juiz togado, mediante sentença a que se reconhece a força de
título executivo (art. 22, parágrafo único). Caso contrário, a fase conciliatória será
encerrada e, com ela, a tarefa do conciliador.
Desde que feita a conciliação, conduzida tanto pelo juiz togado, juiz leigo ou
o conciliador, juiz poderá ou não a homologar, avaliando sua validade formal.
É prudente, mas não necessário que o conciliador seja um profissional do
Direito. O conciliador é uma função que não é remunerada, mas constitui título em
concurso público para provimento de vagas no Poder Judiciário.
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Existe também a modalidade de heterecomposição, prevista na Lei nº 9099/95
(arts. 24 a 26), caracterizado pela intervenção de um terceiro imparcial, chamado de
árbitro. Porém este tem, poderes e o dever legal de solucionar a lide, e as partes
deverão se submeter a solução apresentada.
4. DAS PARTES
4.1 Legitimidade
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Os autores de uma ação judicial no procedimento sumaríssimo, enquanto
legitimados ativos, são:
a) pessoas naturais capazes, exceto enquanto cessionários de direito de pessoa
jurídica;
b) Condomínio edilício, por interpretação extensiva do art. 6º, I, da Lei nº
10.259/2001;
c) Sociedades
empresariais inscritas
pequeno porte;

como microempresas ou empresas

de

5

d) Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público;
e) e Sociedades de crédito ao micro-empreendedor.
Nos casos de processo crime, o autor será sempre o Ministério Público.
O polo passivo da relação processual pode ser ocupado tanto por pessoa
natural (desde que maior e capaz) como por pessoa jurídica, mas somente as de
direito privado.
Em ações até o limite de até 20 salários-mínimos, tem-se a possibilidade
de postulação da ação pela própria parte, desobrigando a contratação
de advogado ou assistência de um defensor público.
4.2 Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros
Diante da crescente demanda de ações judiciais e do consequente excesso de
processos para serem julgados, os métodos alternativos de resolução de conflitos,
tem se mostrado uma importante ferramenta que pode contribuir para a melhoria
do sistema judiciário brasileiro, por isso é admitido o litisconsórcio, conforme artigo
10, da Lei 9099/95, possibilitando a existência de pluralidade de partes ajuizando
uma ação contra outra pluralidade, conforme artigo 10, da Lei 9099/95.
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“Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro
nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”.
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Apesar de constar no referido artigo 10, da Lei 9099/95, que não se admite
qualquer forma de intervenção, o NCPC, trouxe expresso no artigo 1.062 NCPC, a
intervenção de terceiros em se tratando de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Outra possibilidade é a intervenção do Ministério Público, previsto no artigo
11, da Lei 9099/95, configurando interesses patrimoniais disponíveis de pessoas
maiores e capazes. Observando que essa intervenção do Ministério Público
configura um minus em relação ao seu amplo universo de atuação.
5. PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
O Sistema dos Juizados Especiais consiste, pois, num conjunto de normas que
cuida de um mesmo instituto, cujo objeto, no campo cível, é a causa de menor
complexidade, regido por princípios e regras próprias (artigos 2º ao 53º da lei
9099/95), proporcionando um acesso à justiça mais ágil, desburocratizada, e de
igualdade a todos. A estrutura do Juizado Especial foi preenchida com pequenas
alterações, que serviram de base para a redação do art. 2º da referida Lei, formando
um filtro, acolhendo para si, apenas o que se considera compatível com sua
sistemática, dentro de uma lógica e ponderação de valores. O referido artigo
apresenta o seguinte:
“Art. 2º - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível,
a conciliação ou a transação”.
Tais princípios específicos orientadores da Lei 9099/95, visam facilitar o acesso ao
órgão jurídico, permitindo a celeridade no julgamento, o que representa um grande
avanço para a justiça brasileira. Visto que o nosso sistema judiciário está abarrotado
de processos em razão da dificuldade de acesso e da desfavorável relação custobenefício da demanda. Vejamos cada um deles:
5.1 Princípio da Oralidade
Ao contrário do processo escrito, o princípio da oralidade representa a adoção
de procedimento em que se privilegia a palavra falada, fruto do contraditório
participativo, onde possibilita a interação entre as partes, testemunhas, peritos e
juiz.
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Doutrinadores como o italiano Giuseppe Chiovenda, sempre defenderam a
hipótese do processo oral, oferecendo as partes o direito de praticarem os atos
processuais através da palavra falada, sem que fosse necessário prejudicar o
processo escrito, ainda que estes tivessem que ser registrados, pressupondo uma
convivência harmônica entre ambos.
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A prevalência da palavra falada é sentida na obrigatoriedade de realização de
Audiência de Instrução e Julgamento, quando não alcançada a conciliação em
audiência a este fim destinada, na qual se realiza a defesa do réu, a colheita da
prova oral e documental, tendo as partes a oportunidade de expor suas razões ao
juiz direta e pessoalmente (art. 33, Lei 9099/95 – princípio da imediação).
Além disso, todos os registros pertinentes aos atos processuais estão previstos no
art. 13, §3º, da Lei 9099/95, em termos informais e resumidos, sendo dispensado o
registro dos atos que não forem essenciais.
Porém é de extrema importância reconhecer, que o compromisso com a
oralidade é muito maior em relação ao magistrado do que em relação às partes.
No silêncio da Lei, o juiz só poderá utilizar-se das formas escritas mediante
5
decisão fundamentada, uma vez que oralidade está associada não apenas aos
princípios fundamentais dos Juizados, mas também aos princípios constitucionais
do processo.
Chiovenda foi precursor de quatro aspectos podem ser associados ao
chamado processo oral: a concentração dos atos processuais, a identidade física do
juiz, a irrecorribilidade (em separado) das decisões interlocutórias e a imediação.
Vejamos cada um deles:
- Concentração dos atos processuais: em decorrência da oralidade, os atos
processuais devem ser concentrados em um único momento ou em momentos
próximos, pois se for um espaço de tempo muito longo poderá se perder
importantes elementos até o momento de proferir a sentença.
Neste sentido, a Lei n o 9.099/95, em seus procedimentos, estabelece apenas
duas audiências, uma de autocomposição e outra de instrução e julgamento, que
deverão se desenvolver uma em sequência da outra e reunir quase todos os atos
do processo.
- Identidade física do juiz: A identidade física do juiz se faz necessário para
que as partes possam usar a palavra falada, evidenciando que o juiz ficará vinculado
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para proferir o julgamento. Pois este é quem deverá sentenciar ao final da audiência
de instrução e julgamento (art. 28 da Lei 9099/95).
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- Irrecorribilidade: não se admite impugnação das decisões proferidas nos Juizados
Especiais.
- Imediatismo: refere-se ao dever que tem o juiz de coletar diretamente as
provas, em contato com as partes, seus representantes, testemunhas e peritos,
visceralmente relacionado à identidade física.
Por garantia da sistemática legal, tem-se a possibilidade da condução da
audiência de instrução e julgamento ser feita pelos chamados juízes leigos (art 37
da Lei 9099/95)
5.2 Princípios da Simplicidade e da Informalidade
A priori, dá-se o entendimento de que este princípio seria um desdobramento
do princípio da instrumentalidade, informalidade e economia processual. Porém, a
lei nunca traz palavras inúteis, é preciso estabelecer um sentido próprio ao princípio
da simplicidade.
Simplicidade é a qualidade daquilo que é simples. Aqui o legislador enfatizou
a necessidade da simplicidade em todo ato ou atividade desenvolvida nos Juizados
Especiais, expondo de modo bem claro, para que as partes compreendam sem levar
qualquer resquício de dúvidas, em especial aquelas desobrigadas de
acompanhamento do advogado, devido ao fato de não terem conhecimentos
jurídicos.
A utilização de uma linguagem mais rebuscada, provavelmente afastaria as
partes leigas de uma efetiva participação no processo, o que é o oposto do que
pretende a Lei.
Dentro deste contexto, é imprescindível abarcar o princípio da informalidade.
Este princípio tem como função nortear os atos processuais para que estes
sejam praticados com o mínimo de formalidade possível, eliminando as formas que
não são essenciais para a formalização de um ato, atingindo os objetivos, sem
causar prejuízos.
5.3 Princípio da Economia Processual
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O Princípio da Economia processual, como o próprio nome diz, deve buscar o
máximo de proveito de resultado na atuação do Direito, com o mínimo de
atividades processuais possíveis.
O doutrinador Guiseppe Chiovenda pregava que o processo efetivo deve dar
a quem tem um direito, na medida do possível, tudo aquilo e precisamente aquilo
a que ele tem direito.
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Neste sentido, temos como exemplos previstos no artigo 17 da Lei 9099/95, a
possibilidade de realização imediata de audiência de autocomposição, no artigo 31
da mesma lei, a formulação de pedido contraposto na contestação, ou no artigo 52,
também da mesma lei, a previsão de intimação da sentença na própria sessão de
julgamento.
De modo geral, a função deste é obter o maior número de resultados em
contraponto com a realização de menor número de atos.
5.4 Princípio da Celeridade
O princípio da celeridade tem previsão na Carta Magna ao assegurar a
razoável duração do processo 5e os meios que garantam a celeridade da sua
tramitação (art. 5º, LXXVIII),
Também é observado art. 98, I, ao mencionar que os Juizados Especiais terão
procedimento sumariíssimo.
Trata-se de princípio que preconiza a rapidez de uma resposta segura do
Estado à demanda apresentada, através da prestação jurisdicional. Quanto maior é
um processo, maiores serão as atividades do julgador e maiores serão as
possibilidades de intervenção das partes. Logo quanto mais tempo demorar,
entende-se que será uma decisão mais segura, com soluções mais concretas, mas
por outro lado, a demora em prolatar uma decisão, pode colocar em risco um bem
jurídico ou acarretar consequências desastrosas para a sociedade.
Essa celeridade é presumivelmente maior no Sistema dos Juizados Especiais,
pois compete a ele, exclusivamente, as causas cíveis de menor complexidade, de
modo a possibilitar a verificação se o Juizado Especial é ou não competente para o
julgamento do processo, isto é, se a causa é ou não de menor complexidade (art.
98, I, CF/88), considerando não só se a causa envolve prova complexa, como
também se há a possibilidade de se proferir uma sentença líquida (art. 38, parágrafo
único, da Lei nº 9.099/1995), com rapidez na resposta judicial a uma pretensão
deduzida em juízo, por qualquer das partes, ao longo do procedimento.
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6. Considerações Finais
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O presente artigo aborda os Juizados Especiais, que tem por objetivo prestar
uma justiça acessível, gratuita e célere à população, realizando conciliação,
julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de delitos penais
de pequeno potencial ofensivo, seguindo os moldes do direito moderno, buscando
se libertar das amarras impostas pelo positivismo jurídico, especialmente, quanto
ao formalismo exagerado, contribuindo para as práticas dos atos processuais..
A Constituição Federal de 1988 deu uma nova realidade aos Juizados
Especiais, estabelecendo a expressão “causas cíveis de menor complexidade” (art.
98, I), regido pelo rito sumaríssimo. Na esfera cível, são aquelas com ajuizamento
limitado até 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente. Na esfera Federal, são
aquelas com ajuizamento limitado até 60 (sessenta) vezes o salário mínimo vigente.
Na esfera criminal, são as contravenções penais e crime com pena máxima de 2
(dois) anos.
Diante do exposto, percebemos que se de um lado existe o aumento de ações
processuais, por outro lado, o Juizado, através de seus princípios orientadores, vem
contribuindo para atender essas demandas de forma célere, utilizando a conciliação
como um dos importantes métodos de resolução de conflitos para alcançar
decisões satisfatórias, de forma rápida, atendendo ao ensejo das partes.
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a prática de alienação
parental quando um dos genitores utilizam os filhos como mecanismos de vingança
e despeito contra o outro genitor. A pesquisa analisa a aplicação da Lei de Alienação
Parental nas ações de direito de família, em especial quanto a sua efetividade nas
ações de guarda dos filhos menores, quando a relação familiar corrompida atinge
o resultado de falsas denúncias de abuso e violência do genitor alienado contra o
filho. A falta de profissionais capacitados para identificar essa prática e a
morosidade do Poder Judiciário em outorgar a tutela jurisprudencial adequada,
muitas vezes gera o longo afastamento do(a) genitor(a) alienado(a) e do(a) filho(a).
Nesse sentido, mesmo após a verificação e conclusão de que houve, na verdade,
pratica de alienação parental, é evidente que a relação entre os envolvidos foi
diretamente prejudicada, visto que foi impedido o desenvolvimento afetivo entre
o(a) genitor(a) e filho(a). A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica,
utilizando como recursos os textos científicos, doutrina e legislação.
PALAVRA-CHAVE: Alienação parental; Despreparo do Poder Judiciário; Falsas
acusações; Ressentimentos.
ABSTRACT: This paper aims to analyze the practice of parental alienation when one
of the parents uses their children as revenge mechanisms and spite against the
other parent. The research analyzes the application of the Parental Alienation Law
in family law actions, in particular its effectiveness in child custody actions, when the
corrupted family relationship reaches the result of false allegations of abuse and
violence of the alienated parent against the son. The lack of trained professionals
to identify this practice and the slowness of the judiciary in granting adequate
jurisprudential protection, often leads to the long removal of the alienated parent
and child. In this sense, even after the verification and conclusion that there was, in
fact, a practice of parental alienation, it is evident that the relationship between
those involved was directly impaired, since the affective development between the
parent and the child was impeded. child. The methodology adopted was the
bibliographic research, using as resources the scientific texts, doctrine and
legislation.
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KEYWORD: Parental alienation; Unpreparedness of the judiciary; False
accusations; Grudges.
INTRODUÇÃO
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Com a extinção do vínculo que liga os cônjuges, os maiores sofredores das
disputas travadas entre os mesmos, sem sombra de dúvida, são os filhos do
casal. Quando os relacionamentos conjugais terminam com ânimos exaltados e um
dos envolvidos não tem a maturidade para lidar com a situação, pode esse genitor
transferir os seus sentimentos de inconformismo acerca do rompimento, para os
filhos do casal, com o intuito de dificultar e, até mesmo, afastar o genitor alienado
do convívio com os menores.
A discursão e compreensão do tema alienação parental tem-se despontado
em diversos estudos no cenário jurídico, diante das práticas reiteradas de
afastamento de um dos membros da família, que ocasiona a diminuição ou, ainda,
a completa extinção da figura do genitor alienado (leia-se: pai ou mãe) do
desenvolvimento afetivo da criança e do adolescente vítima dessa prática.
Neste sentido, o direito destaca-se como característica fundamental para
5
regulamentar as situações sociais, de modo que, diante da prática da alienação
parental, o legislador promulgou a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2.010, para
amparar os conflitos familiares que envolvem essa situação.
A alienação parental emerge na disputa de guarda dos filhos entre os
genitores, momento em que o Poder Judiciário deve ter o cuidado em diagnosticar
a ocorrência dessa prática por um dos genitores, com o apoio de uma equipe
multidisciplinar de profissionais capacitados e especializados.
Apesar da alienação parental não ser uma prática recente, pode-se dizer
que a Lei nº 12.318/2010 é relativamente nova, o que, com o presente estudo, visa
analisar a sua efetividade nas ações de direito de família, bem como verificar se os
profissionais envolvidos nessas situações estão preparados e capacitados, para
conceder a melhor solução para esse conflito.
Dessa forma, no presente trabalho será tratado no Capítulo 1 noções sobre
a Lei de Alienação parental, tais como a sua conceituação, classificação, penalidades
e outras situações abordadas pela norma em análise.
No Capítulo 2 será retratado o processo e procedimentos de identificação
da prática da alienação parental nas ações de família, em especial nas ações de
guarda dos filhos menores, bem como o preparo dos juízes e auxiliares do judiciário
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para lidarem com essa situação, com o objetivo de identificar a efetividade da
aplicação da Lei nº 12.318/2010 nas ações de família.
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E, por último, no Capítulo 3 será analisado o poder familiar e se os juízes
estão aplicando a reversão da guarda, nos casos em que foi caracterizado a pratica
de alienação parental por um dos genitores.
Em síntese, o presente trabalho tem como propósito analisar as
consequências da alienação parental para as vítimas e, quando verificado sua
prática no decorrer da ação de direito de família, como os juízes têm aplicado às
penalidades previstas na Lei nº 12.318/2010, lei de alienação parental.
1. NOÇÕES ACERCA DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL
A entidade família sempre foi considerada o alicerce da sociedade, sendo o
primeiro contato com regras, educação e direcionamento por parte dos nossos
genitores. O conceito de família mudou e evoluiu conforme o pensamento social a
cada tempo.
Essa mudança se deu pela necessidade individual e coletiva de se formar
uma família, mesmo fora dos padrões considerados até então comuns de sua
constituição (pai, mãe e filhos). Hoje, o termo “família” é muito maior que ideias
antiquadas e retrogradas do passado, tendo sua abrangência indo de uma família
convencional a adotivos, homo afetivos, de pais solos e famílias com genitores
separados que compartilham a guarda dos filhos (LIMA, 2018, p. 01).
Considerando as diversas modificações sociais, houve também a
necessidade do avanço no direito de família para dirimir e regular as novas relações,
com uma preocupação especial para que a criança que convive sob a guarda de um
dos genitores e/ou responsável, não sofra influência psicológica para denegrir a
imagem do outro genitor não presente. Tal prática chamada de alienação parental
(art. 2º da Lei nº 12.318/2010).
Com o advento de legislação especifica sobre a alienação parental, a
esperança para o genitor alienado era que o judiciário estivesse mais preparado
para lidar com os conflitos familiares que envolvem essa prática.
Nesse sentido, por meio da Lei nº 12.318/2010, o legislador buscou
disciplinar rol exemplificativo de condutas que possam ser promovidos pelo genitor
alienante, que poderia servir de auxílio inicial para os magistrados atentos buscarem
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apoio de profissionais experientes para diagnosticarem a prática da alienação
parental.
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No papel os dispositivos legais podem trazer clareza e direcionamento
simples de como direcionar esse conflito, visando, nitidamente, o interesse do filho
menor em preservar o convívio com o genitor alienado ou parentes que teriam um
relacionamento por afinidade. Entretanto, na prática o julgamento de ação
decorrente de alienação parental é muito complexo, com particularidades próprias,
devendo o Poder Judiciário visualizar essa situação como extremamente grave.
Destaca-se, nesse particular, que os juízes determinam a participação de
uma equipe multidisciplinar de profissionais, compostos de psicólogos, psiquiatras
e assistentes sociais, para, com base nos conhecimentos técnicos, outorgar a melhor
tutela jurisdicional para o caso. (art. 5º da Lei nº 12.318/2010).
Nesse processo, na maioria das vezes, é determinada produção de prova
pericial, de modo que por meio dos estudos, entrevistas e laudos, os fatos e a
existência das práticas da alienação parental sejam identificadas ou refutadas (art.
5º, caput e §2º, da Lei nº 12.318/2010).
5

Importante destacar que, em razão da urgência dos casos, a apresentação
do laudo pericial pelo perito nomeado ou pela equipe multidisciplinar, sobre a
ocorrência da alienação parental, deve ser concluído, em tese, no prazo de 90 dias,
podendo ser prorrogado por mais tempo por meio de determinação judicial (art.
5º, §3º, da Lei nº 12.318/2010).
O aconselhável, nessas situações, é que o juiz (i) analise a entrevista pessoal
com cada parte envolvida; (ii) examine os documentos nos autos; (iii) observe o
histórico do relacionamento do casal – leia-se: antes e depois do rompimento; (iv)
estude a cronologia de incidentes; (v) verifique a avaliação da personalidade das
pessoas envolvidas no caso; e (vi) considere atentamente o exame psicológico da
criança ou adolescente, que demonstra sua atitude quando a eventual acusação
contra o genitor alienado (art. 5º, §1º, da Lei nº 12.318/2010).
Com todos os elementos e conjunto probatório nos autos, o juiz examinará
o problema e decidirá sobre a ocorrência ou não do ato de alienação parental,
baseado no rol exemplificativo de alienação constante no art. 2º, incisos I a VII da
Lei nº 12.318/2010 e também nos atos declarados por ele constatados na perícia
(Art. 2º parágrafo único Lei nº 12.318/2010).
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Pelo que se detecta de tal prática, a legislação prevê punições a serem
aplicadas ao alienador, devendo prevalecer o interesse do filho e do genitor
alienado - vítimas dos abusos do poder familiar deturpado.
Uma vez caracterizada a prática da alienação parental ou qualquer conduta
que dificulte o convívio da criança ou adolescente com o genitor, o juiz poderá
cumulativamente ou não, inibir ou atenuar seus efeitos, dependendo da gravidade
do caso, (i) declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; (ii)
ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; (iii) estipular
multa ao alienador; (iv) determinar acompanhamento psicológico e/ou
biopsicossocial; (v) determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou
sua inversão; (vi) determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente; (vii) declarar a suspensão da autoridade parental (Art. 6º da Lei nº
12.318/2010).
Destaca-se que, recentemente, foi editado o projeto de Lei nº 498/2018 que
propõe a revogação da Lei de Alienação Parental sendo, inclusive, tema de debate
em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos, no Senado
Federal.
É evidente que o tema volta com força total para os estudiosos quanto a
essa questão uma vez que, em 2019, a Lei nº 12.318/2010, corre o risco de ser
inteiramente revogada.
Segundo Felipe e MIGALHAS (2019) defende que a revogação de referida
norma, representaria um atraso para o ordenamento jurídico brasileiro:
Existem falhas no sistema judiciário, principalmente em
relação à realização das perícias judiciais. Para fazer perícia
com a criança há poucos profissionais, alguns desmotivados
pelo excesso de trabalho. De fato, nosso corpo técnico pode
ter melhorias, que são sempre bem vindas. A lei foi um avanço
no Direito de Família por reconhecer a responsabilidade
psicológica dos pais em relação às crianças. Muitos possíveis
alienadores mudam seus comportamentos por saber que
existe a Lei e receberem devida orientação sobre os efeitos de
seu comportamento. Não dá para culpar a LAP pelo
comportamento de algumas pessoas mal intencionadas. É
comum em casos de guarda que os pais levem os problemas
conjugais para a relação parental e acabem agindo dessa
forma.
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Defensores dessa revogação alegam que a falta de provas sobre o genitor
abusador, ocasiona a acusação de prática de alienação parental pelo outro genitor,
tendo como consequência a aplicação das penalidades previstas em sobredita
norma, em especial, a entrega da guarda do menor para o suposto abusador.
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Nesse sentido, na visão desses defensores, a maior consequência é o
desestímulo à denúncia, visto que os genitores se sentem acuados em relatar um
ato abusivo sem provas, por medo de perder a guarda da criança ou adolescente
caso não consigam provar a acusação de abuso e, por consequência, escolhem não
realizar a denúncia.
Nesse contexto, os próximos tópicos têm como finalidade verificar a
efetividade da aplicação da Lei nº 12.318/2010, nos casos em que há alegação de
prática de alienação parental por parte de um dos genitores, analisando a postura
dos magistrados e auxiliares judiciários nessas situações.
2. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS PARA RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO
PARENTAL
Insta esclarecer a diferença entre Síndrome da Alienação Parental e a
5
própria Alienação Parental, que é de extrema importância para o entendimento e
análise crítica do estudo em questão.
O psiquiatra americano Richard Gardner foi quem descreveu, pela primeira
vez, a síndrome da alienação parental, que nas palavras de Bhona e Lourenço (2015,
p. 2):
(...) a síndrome da alienação parental (SAP) é definida como
uma
desordem
psiquiátrica,
um
transtorno
no
comportamento infantil, fruto da ação abusiva de um de seus
genitores. A criança vítima dessa forma de abuso tem sua
ligação psicológica com um dos genitores enfraquecida, e em
alguns casos destruída. Quando atinge níveis severos, a
criança tende a recusar qualquer tipo de contato com esse
genitor, apresentando reações extremas de hostilidade a ele
e às pessoas que com ele mantém relação.
Quanto à alienação parental, para Duque (2016, p. 6):
Nem sempre a alienação parental originará a síndrome da
alienação. No entanto, para existência desta é essencial a
ocorrência daquela. Sendo assim, é perfeitamente possível
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que a tentativa de alienação não se consuma por inúmeros
motivos, como, por exemplo, diante da resistência do genitor
alienado em se mostrar presente aos filhos e descaracterizar
as manipulações do alienante, não restando meios para que a
síndrome se desenvolva. Ou seja, para que a síndrome da
alienação de fato se estabeleça nas crianças ou nos
adolescentes envolvidos, é imprescindível que a alienação
atinja a sua finalidade e rompa ou diminua a afinidade ou
relação de um dos genitores para com os seus filhos.
Pela complexidade das relações e conflitos familiares, deve ser levada em
consideração, cada peculiaridade do caso para identificação da pratica de alienação
parental.
A interferência do genitor alienante pode ser promovida ou induzida, pelo
que Leite (2015, p. 2) esclarece:
A interferência a que o legislador se refere, de um genitor
(homem ou mulher), pode ser tanto “promovida” quanto
“induzida”. Desde a redação inicial, o texto primitivo, com
absoluta razão e propriedade, assim dispunha, já que o ato de
alienação parental pode ser promovido, isto é, fomentado,
proposto, levado a efeito ou realizado, ou, meramente
induzido, a saber, persuadir a acreditar em algo, ou incutir, ou
instigar, ou persuadir. Assim, quando o genitor alienador diz:
“Teu pai é vagabundo”, ou, “Tua mãe é perversa”, o alienador
está fomentando uma imagem negativa da figura paterna (1º
caso) ou materna (2º caso). A alienação parental está sendo
promovida. Mas quando o genitor alienador sugere: “Por que
será que teu pai sempre chega atrasado nas visitas?”, ou, “Por
que será que tua mãe nunca compra um presente para ti?”, o
questionamento doloso está incutindo na criança a ideia de
que o pai é relapso ou negligente (na 1ª hipótese), e que a
mãe é indiferente, ou sovina, (na 2ª hipótese). Nesta hipótese
a criança está sendo induzida à alienação parental.
Destaca-se que a criança/adolescente vítima da ruptura do convívio afetivo
de um dos genitores, em razão da alienação parental, cresce com um sentimento
de ausência e vazio pela falta da figura paterna ou materna, tornando-se uma
pessoa com medo, insegura e com dificuldades na evolução pessoal.
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Nos estudos da psicologia, a criança e adolescente vítimas dessa prática,
tem mais propensão em desenvolver distúrbios psicológicos como ansiedade,
depressão, nervosismo sem motivo aparente, pânico, sentimento de rejeição ou
exclusão, e transtornos de identidade ou psiquiátricos que poderão perdurar pelo
resto da vida, tornando-os pessoas irritadas e agressivas (FERNANDES; CARDONE,
2016).

Esclarecem Fernandes e Cardone (2016,
criança/adolescente vítima de alienação parental:

p.6),

que

para
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Em caso mais extremos, também é possível de ocorrer o desenvolvimento
de vício pelo álcool e drogas ilícitas e, até mesmo, ao suicídio, como forma de fuga
para culpa e a dor, para aqueles que, com a maturidade, tomam ciência de que
foram vítimas de alienação parental, sendo cúmplice nos atos de humilhação contra
o genitor alienado que, na verdade, o amava e não o abandonou. (GALVÃO; SILVA
NETO, 2019)
a

Além disso, pode-se apresentar consequências físicas nas
crianças alienadas caracterizando o abuso emocional,
alterações 5na alimentação, condutas regressivas e no sono,
dificuldades no desenvolvimento escolar e social como falta
de atenção e concentração, apresentando condutas rebeldes
e falta da interação social. Já o genitor alienante tem o
comportamento referente ao abuso ou à negligência
apresentados nos distúrbios em outras circunstâncias da vida
e, já sendo essa pessoa portadora da SAP.
Por outro lado, o genitor alienado, vítima das acusações do alienante, estará
sujeito a desafetos, humilhações e a falta de contato com seu filho, em razão da
prática de alienação parental.
Para alguns estudiosos, a alienação parental deve ser considerada um caso
de saúde pública, visto que os genitores alienados sofrem transtornos psicológicos,
infartos, derrames cerebrais e síndrome do pânico.
Em casos mais profundos, a angústia sofrida pelo genitor acusado, o leva a
cometer suicídio, quando a esperança em restabelecer o convívio com o filho, se
perde com a falta de preparo dos auxiliares judiciais, responsáveis pelos laudos
periciais e, principalmente, diante da demora das decisões judiciais. (CLARINDO,
2013, p. 4)
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Na prática, a doutrina tem apontado a importância na discussão e estudo
sobre a alienação parental, mormente porque os problemas e traumas causados na
relação afetiva entre a criança/adolescente com o genitor alienado, tem sido
agravado com a morosidade e falta de preparo do Judiciário em lidar com essa
situação.
Nas ações de direito de família, em especial os processos de disputa de
guardas, são marcados com alegações contraditórias, mais quais de um lado o
genitor guardião afirmando os riscos que corre o menor no convívio com o genitor
acusado de abuso.
Em contrapartida, o guardião visitante que exige, legalmente, a presença
do filho, para que não haja rompimento do vínculo afetivo filial (seja paterno ou
materno).
Nessas situações, liminarmente, os juízes têm determinado o afastamento
entre o suposto abusador e o menor, pautado em provas viciadas (frisa-se,
produzidas pela parte acusadora) ou penas pelas alegações e indícios suscitados
em tese de acusação.
Sobre esse tema, esclarece Dias (2017, p.17):
A ferramenta mais eficaz é a denúncia de práticas incestuosas.
A narrativa de um episódio durante o período de visitas que
possa configurar indícios de tentativa de aproximação de
natureza sexual é o que basta. O filho é convencido da
existência do acontecimento e levado a repetir o que lhe é
afirmado como tendo realmente ocorrido. A criança nem
sempre consegue discernir que está sendo manipulada e
acredita naquilo que lhe é dito de forma insistente e repetida.
Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença
entre a verdade e a mentira. A sua verdade passa a ser a
verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma
falsa existência. Implantam-se, assim, falsas memórias.
Os indícios levados em consideração são história de sugestão de abuso ou
conotação sexual, que se analisada literalmente induzem a prática de violência
contra o menor. Em muitos casos, os auxiliares judiciários (exemplo: assistentes
sociais e psicólogos) não tomam o cuidado de buscar toda a história envolvida,
fixando-se em perguntas sugestionáveis e indutivas.
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Também é observado que o menor alienado apresenta sentimentos de ódio
e raiva por parte do genitor alienado e sua família, ao ponto, de recusar as visitas e
comunicação com o acusado. Nessas situações, pode haver por traz dessas ações,
os atos praticados pelo genitor alienante, que implantou falsas memórias e, ainda,
denegriu a imagem do genitor alienado perante ao filho do casal. (VAREJÃO, 2015)
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É nítido a preocupação dos magistrados em colocar o menor em risco, caso
não emitam uma decisão, levando-os a optarem por medidas mais simples, mais
fáceis, entretanto, com resultados extremamente nefastos para as partes.
Dentre essas medidas está o esquema de visitação monitorada, que, em
tese, proporcionaria o contato do genitor acusado com o filho, sob a vigilância das
equipes avaliadoras, que, apesar de crítica, segundo LEITE (2015, p. 4) traz benefícios
para as partes:
Ainda que se possa criticar esta forma de contato, a visitação
monitorada apresenta uma dupla vantagem de valor
inquestionável: (a) favorece o contato do genitor alienado
com o filho sem risco de eventual abuso sexual, vez que a
visita é controlada
pela equipe de avaliação; e (b) durante a
5
visitação a equipe de avaliação tem condições de avaliar o
nível de troca afetivo-emocional entre o genitor e a criança.
Todavia, na prática, o que se verifica é a visitação monitora pelo próprio
genitor alienante ou um ente de sua família, o que dificulta o restabelecimento do
convívio entre o menor e o genitor alienado, impossibilitando o desenvolvimento
afetivo dessa situação, sem contar que, a ausência de um especialista imparcial,
torna indetectável a prática de alienação parental.
Não se pode olvidar que, para diagnosticar a ocorrência da alienação
parental, é indispensável verificar o contexto familiar anterior a acusações do
genitor alienador, a fim de estabelecer o real motivo para dificultar o contato
genitor acusado com os filhos.
Para especialista nesse assunto, o genitor acusado, em geral, apresenta
históricos de abuso e condutas suspeitas com outros membros da família, não
podendo se falar de abusador específico de uma única pessoa, situações essas que
não são levadas em considerações nesses processos, preferindo o magistrado, de
início, limitar o direito de visitação do genitor acusado.
Segundo LEITE (2015, p. 8):
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Este é outro preceito negligenciado, ou pouco considerado
pelo Poder Judiciário, que prefere – num simplismo
inaceitável – afastar de imediato a criança do indigitado
genitor alienado. Assim agindo, o juiz pensa ter cortado o mal
pela raiz, ao mesmo tempo que imagina ter protegido a
criança da influência nefasta do alienado. Na realidade, tal
medida revela-se duplamente equivocada. Primeiro, porque
ao afastar a criança do indigitado genitor alienado, está
agravando os objetivos escusos do alienador (separar
definitivamente genitor do filho) e segundo, porque o contato
suspenso, mediante a proibição da visitação, garante o
grande parceiro do alienador, que é o fator tempo; quanto
mais tempo o processo demorar, mais tempo o alienador terá
para ficar induzindo a criança a estruturar ‘falsas memórias’ e
rejeitar definitivamente o outro pai/mãe. O escopo do
parágrafo único é, de um lado, evitar a interrupção da
convivência do filho com seus pais e, de outro, garantir o
mínimo de convivência com o genitor alienado (o que pode
ser resgatado com as visitas monitoradas) salvo nos casos em
que o processo já vier instruído com provas concretas da
existência de risco efetivo à integridade física ou psicológica
da criança (por exemplo, boletim de ocorrência sobre maustratos, prova contundente de abuso sexual, entre outras
hipóteses) situação que desaconselha a manutenção do
vínculo paterno-filial.
É indiscutível a importância da equipe multidisciplinar nessas ações de
direito de família, de modo que se espera, em especial, desses profissionais
avaliadores da presença da alienação parental, laudos mais claros e específicos
sobre a situação fática do processo e as consequências sofridas pelo menor
envolvido. Esses profissionais devem ter o cuidado em solicitar o depoimento de
todos os envolvidos, inclusive, do genitor alienado, orientação essa não vem sendo
observado nas ações de Direito de Família.
Por fim, é imprescindível que os juízes e auxiliares do judiciário busquem
cursos especializados acerca desse assunto, tanto na visão jurídica quanto na área
de psicologia, para serem capazes de entender todos os pontos gerados pela
alienação parental.
3. ALIENAÇÃO PARENTAL E REVERSÃO DA GUARDA
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Nos casos em que se configura a alienação parental, pode o genitor
alienador ser indiciado pela pratica de crime de falso testemunho à autoridade
pública, em razão das acusações inverídicas de abuso contra o alienado. Sem
mencionar, que o alienante pode responder civilmente pelo afastamento ilegal do
genitor alienado com a criança ou adolescente.
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Além disso, uma vez verificada as práticas do alienante, os juízes podem
aplicar as penalidades previstas no art.6º, da Lei 12.318/2010, inclusive, referidas
sanções podem ser aplicadas cumulativamente, conforme esclarece Fernandes e
Cardone (2016, p. 9):
A Lei 12.318/2010 traz em sua redação do art. 6.º e seus
incisos, os requisitos de medidas judiciais que possam inibir
ou atenuar os atos ilícitos, não excluindo a responsabilidade
civil, podendo o juiz estipular os meios punitivos ao
progenitor alienador, tais como: declarar a ocorrência de
alienação parental e advertir o alienador sobre a sua conduta;
ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor
alienado com visitas anteriormente firmadas pelo magistrado;
estipular 5 multa
ao
alienador;
determinar
seu
acompanhamento psicológico e /ou biopsicossocial;
determinar a alteração da guarda do filho menor para guarda
compartilhada ou sua inversão; determinar a fixação cautelar
do domicílio da criança ou do adolescente; fixar a suspensão
da autoridade parental.
O art. 6.º, caput, da Lei 12.318/2010, refere-se às hipóteses de
meios punitivos que serão empregados de forma cumulativa
ou não, ou seja, verificando o magistrado se há possibilidade
de aplicar apenas uma ou mais meios de punição para o
genitor alienador, dependendo do caso concreto, e tendo lhe
posse o laudo pericial terá avaliação psicológica das vítimas e
do alienador, como preceitua o artigo abaixo.
A legislação tem como objetivo inibir os efeitos causados pela alienação
parental, sendo que a análise da gravidade de cada caso, deverá ser aplicada uma
ou mais hipóteses de penalidades previstas na legislação específica, havendo,
inclusive, a discussão de condenação do genitor alienante ao pagamento de
indenização por danos morais ao alienado, decorrentes das humilhações sofridas
pela pratica da alienação parental. (CLARINDO, 2013)

633

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Não se pode discutir que as consequências da síndrome da alienação
parental são extremamente grave, gerando danos irreparáveis no alienado e no
filho menor vítima da lavagem cerebral do genitor alienante, o qual retirou de suas
vítimas a liberdade de desenvolvimento afetivo de amor, carinho e direito ao
ambiente familiar saudável. (CLARINDO, 2013)
Todavia, as penas aplicáveis ao alienador possuem caráter apenas
educativo, eis que não existe qualquer punição na esfera penal. Quando ocorre as
falsas denúncias de crimes sexuais feitas pelo alienador a única responsabilidade
que lhe é imputada é a denunciação caluniosa. Assim, a repressão do alienador por
parte do Poder Judiciário reside somente no âmbito cível. (FAGUNDES;
CONCEIÇÃO, 2013)
A suspensão do poder familiar é uma penalidade com alto nível repressivo
e rigoroso, que não são aplicadas pelos juízes, em nenhum dos casos estudados e
retratados em artigos científicos.
A justificativa para o receio em aplicar essa medida, se deve ao fato de que,
ainda que caracterizado tal prática, os juízes entendem que a criança ou adolescente
já está adaptada ao lar, pelo que a mudança brusca de guarda ocasionaria prejuízos
para o menor, o que não tem qualquer fundamento, visto que é mais prejudicial a
criança ou adolescente nocivo e tóxico gerado pelo alienante. (Leite, 2015)
Em igual entendimento, Leite (2015, p. 7) destaca que:
De igual modo, excepcionalmente ocorre a suspensão ou a
destituição do poder familiar, quando a medida deveria ser
aplicada com mais frequência, não só para desestimular os
alienadores mas, igualmente, para prevenir eventuais
infratores do risco que correm em face do Judiciário. Por mais
incrível que possa parecer, constata-se a ocorrência infinita de
alienações parentais, de toda sorte de abusos morais,
psicológicos e, raramente, os alienadores são exemplarmente
punidos. Tal estado de impotência (ou inação?) do Judiciário,
além de incentivar o processo de alienação fomenta a noção
perigosa que, ao final do processo, os juízes indultam as
partes pelo simples fato de serem pais.
Noutro giro, oura crítica quanto a atuação do Poder Judiciário, refere-se a
rara aplicação da medida de ampliação do regime de convivência familiar em
benefício do genitor alienado, visto que, mesmo quando o caso está em fase
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adianta de verificação, os magistrados hesitam em restabelecer a visitação do
genitor acusado, preferindo aguardar o desfecho definitivo, para, só então, se
posicionarem sobre o regime de guarda aplicável, o que torna a lei de alienação
parental sem muita efetividade. (VENOSA, 2013. 319)
A guarda compartilhada deveria ser regra no nosso ordenamento jurídico,
tendo em vista que a criação da criança ou adolescente é realizada de forma
conjunta entre os genitores.
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Nos moldes da Lei nº 13.058 de 12 de dezembro de 2014, a guarda
compartilhada passa a ser regra nas ações de disputa judicial, visto que “cabe aos
pais dirigir a educação dos filhos, tendo-os sob sua guarda e companhia, sustendoos e criando-os”. O poder de família é indisponível (VENOSA, 2013, p. 319)
Como sabido, o poder familiar pode ser considerado como o “conjunto de
direitos e obrigações inerentes aos pais em relação aos filhos menores, no qual deve
ser exercido em igualdade de condições, por ambos os pais, para que se preserve
sempre que necessário à integridade física, moral e intelectual dos filhos” (TELLES,
2018, p. 2).
5

Mesmo antes da Lei nº 12.318/2010, o nosso ordenamento já permitia que
os juízes, analisando cada caso e as faltas praticadas, determinavam a suspensão,
perda ou até a extinção do poder familiar de um ou ambos os genitores.
Nota-se que a guarda unilateral possibilita a prática da alienação parental,
enquanto que a guarda compartilhada, preserva a relação entre pais e filhos, visto
que não dá espaço para que exista abismo entre as partes.
Conforme narrado ao longo deste estudo, não há efetividade da Lei de
Alienação Parental no Brasil, haja vista, que os métodos de apuração utilizados e as
penas impostas pelos magistrados, não são capazes de propiciar a efetividade e a
inibição da prática da alienação, conforme abordado nestas linhas.
Após vasta pesquisa verifica-se que o ideal seria o prevalecimento da
determinação de guarda compartilhada, a fim de dificultar ou impedir a prática de
alienação parental. Entretanto, quando verificada a sua incidência, mostra-se
indispensável que os juízes tenham uma postura repressiva, capaz de reprimir e
combater a conduta do genitor alienante, proporcionando assim, maior efetividade
na aplicação da Lei de Alienação Parental, nas ações de Guarda e diminuição da
sensação de impunidade, isto porque, a alienação causa prejuízos irreparáveis aos
filhos e ao genitor que a sofreu.
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CONCLUSÃO
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Considerando a quebra definitiva do vínculo conjugal, em determinados
casos, quando o divórcio é extremamente litigioso, a disputa pela guarda dos filhos
pode gerar um ambiente familiar instável e degradante para os menores,
principalmente em situações em que, por despeito e sentimento de vingança, um
dos genitores abre campanha para denegrir a imagem do outro.
Os atos e condutas decorrentes de alienação parental ocorrem nos mais
antigos tempos, entretanto, com as reiteradas práticas de ações com falsa acusação
de abuso contra o genitor alienado, esse cenário ganhou força no âmbito jurídico,
ao ponto de ser promulgada norma específica, qual seja a Lei nº 12.318/2010.
No presente estudo, restou esclarecido que a prática da alienação parental
pode ocasionar problemas irreversíveis para o genitor alienado quanto,
especialmente, para a criança ou adolescente vítima de manipulação do alienante.
Dentre as consequências da alienação parental, destaca-se: (i) isolamento;
(ii) baixo rendimento escolar; (iii), depressão, melancolia e angústia; (iv) fugas e
rebeldia; (v) regressões; (vi) negação e conduta antissocial; (vii) culpa; (viii)
indiferença; (ix) transtornos psicológicos; (x) síndrome do pânico; e (xi) suicídio.
Nas demandas envolvendo casos do direito de família, constatou-se que os
magistrados e os auxiliares judiciários não estão preparados para esses conflitos,
bem como a morosidade do poder judiciário agrava o rompimento do vínculo
parental, gerando um abismo afetivo entre o genitor alienado e o filho.
Apurou-se que, ainda que seja verificada a prática de alienação parental, as
penalidades mais severas da norma especializada: (i) determinar alteração de
guarda para compartilhada ou sua inversão; e (ii) declarar a suspensão da
autoridade parental), são raramente aplicadas pelos juízes.
Diante disso, verifica-se que é fundamental que a previsão legal, estampada
na Lei nº 12.318/2010, seja efetivamente aplicada, sem vacilações, sem hesitação ou
sem complexo de culpa pelos magistrados. Justamente para que o genitor alienador
perceba que suas condutas destrutivas têm limites, sem mencionar a imoralidade
dessa prática.
Evidente, portanto, que o Poder Judiciário não pode oferecer aval para as
condutas nocivas praticadas pelo alienante, de modo que a sua omissão acarretará
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a expansão desenfreada da alienação parental, destruindo vidas e aniquilando o
sonho das crianças e adolescentes.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o tema sobre
coparentalidade e o atual sistema jurídico brasileiro, assunto este que tem ganhado
destaque e evidência. Buscou-se explanar sua possibilidade e legalidade,
abordando conceitos, características e o que rege a Constituição Federal de 1988.
A metodologia adotada neste artigo foi por meio de pesquisa bibliográfica, foram
efetuadas pesquisas com base na CRFB/88 fundamentando a temática de acordo
com as normas, jurisprudência e legislação vigente. Apresenta-se o reconhecimento
da família pela Constituição com base na sociedade, principalmente em relação a
coparentalidade como ente familiar. Evidenciou-se a natureza jurídica do Direito de
Família e a interferência estatal nessas relações, demonstrando necessidade de as
partes exercerem sua autonomia privada. Concluiu-se que a coparentalidade é
também um modelo disposto de alternativas e etapas para se construir uma família,
é consolidado com base na organização, evolução e o modo como se vive na
sociedade, distinguindo paternidade e conjugalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família. Formatos Familiares. Coparentalidade.
Socioafetividade.
ABSTRACT: This paper aims to present the theme about coparenting and the
current Brazilian legal system, a subject that has gained prominence and evidence.
We sought to explain its possibility and legality, addressing concepts, characteristics
and what governs the Federal Constitution of 1988. The methodology adopted in
this article was through bibliographic research, were conducted based on CRFB / 88
grounding the theme according to the norms, case law and current legislation. The
recognition of the family by the Constitution based on society is presented,
especially in relation to coparenting as a family member. The legal nature of Family
Law and state interference in these relations were evidenced, demonstrating the
need for the parties to exercise their private autonomy. It was concluded that
coparenting is also a disposed model of alternatives and steps to build a family, it
is consolidated based on organization, evolution and the way one lives in society,
distinguishing paternity and conjugality
KEYWORDS: Family right. Familiar format. Coparenting. Socioaffectivity.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente é comum se deparar com indivíduos que almejam constituir uma
união estável, com o objetivo de construir uma família. No entanto, há outras
pessoas com a intenção de exercer a maternidade ou paternidade, mas que não
expressam o desejo de conjugalidade ou de sexualidade, e para tanto, optam pela
formação de uma família coparental.
O conceito de família, em um aspecto sócio-cultural, baseando-se
diretamente em afeto. Por este, que uma família é constituída. Em decorrência de
tal conceito, várias formações familiares surgem dispersas do modelo patriarcal e
hierárquico de matrimônio tradicional,
o qual costumava sustentar o Direito de
5
Família. A doutrina e a jurisprudência passaram a melhor compreender a
monoparentalidade feminina e pluralidade parental, e assim, dar os primeiros
passos em direção à separação da conjugalidade e parentalidade.
Entende-se como família coparental ou parentalidade responsável, aquela que
se estabelece a partir de vínculos afetivos, consanguíneos ou de parentesco,
independente de laços conjugais ou conjunção carnal dos progenitores.
Neste contexto o presente trabalho, expõe à temática abordada, discutindo
como, a legitimidade desta nova conjuntura familiar no presente ordenamento
jurídico brasileiro, a família pela Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB), a proteção da mesma pelo ordenamento jurídico brasileiro tendo o Direito
como instrumento de proteção de valores e a formação da família coparental
perante a sociedade.
Para ressaltar pontos relevantes sobre realidade do assunto abordado,
utilizou-se como metodologia procedimentos bibliográficos, baseando-se no
contexto da validade dos núcleos familiares coparentais, que independem do
matrimônio ou da relação heterossexual, que possuem o afeto como princípio
norteador do Direito da Família e constituição de um núcleo genuinamente familiar,
criando maiores parâmetros, sob a jurisprudência, para melhor firmar os direitos
das relações coparentais.
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a coparentalidade como uma
nova forma de estrutura familiar.
Para melhor compreensão, este artigo se divide em 3 tópicos que irão
discorrer sobre o conceito atual de família, a proteção da família e a coparentalidade
face ao ordenamento jurídico brasileiro.
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2.COPARENTABILIDADE
Nos atuais paradigmas familiares, tem-se relacionado o conceito de
constituição familiar ao afeto, isto porque, com a evolução da sociedade houveram
transformações nos modos de formação familiar, muitas destas com expressivas
características incomuns às especificidades no ordenamento jurídico brasileiro.
Dentre estas, encontra-se a família coparental.
2.1 A Família segundo a constituição de 1988
Para Friedrich Engels (2017, p. 47), o conceito de família deve ser entendido
como princípio ativo, não sendo de forma alguma estático. Sofrendo alterações
conforme a evolução da sociedade, ao passo que os modos de parentesco, com o
decorrer de amplas fases de tempo, na ocasião em que registram os meios, sofrem
alteração no período em que a estrutura familiar alterou-se drasticamente.
Dessa forma, supõem-se a subsistência de várias alternativas para a formação
de uma estrutura familiar no decorrer da humanidade, na qual nenhuma se
superpõe sobre a outra, formando meramente diferentes modelos de compor uma
família, provenientes dos meios como o homem se organiza e vive na sociedade no
decorrer dos períodos históricos.
Com base nisso, pode-se citar a contemporânea estrutura monogâmica que
poderá não ser perpétua, onde a família poderá progredir e evoluir em paralelo a
sociedade, visto que é pertencente a um resultado social. A moderna estrutura
definida em monogamia tem-se aperfeiçoado, no entanto, não se pode afirmar que
com o passar do tempo, ela ainda continuará a suprir as imposições da sociedade,
dessa forma não é possível prever a natureza da família que a sucederá (ENGELS,
2017, p. 108-109), já é possível notar esse cenário nos modos de alteração das
feições da família tradicional.
Por muito tempo, a família era vista e compreendida como um conjunto social
que dividia o mesmo lar, com o objetivo de evocar pessoas antepassadas,
geralmente eram os descentes de quem direciona o culto, sempre o homem, por
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este motivo as famílias sempre almejavam uma criança do sexo masculino, porque
em sua ausência o culto haveria de ser interrompido e não perpetuaria sob as
gerações (VENOSA, 2017, p. 20).
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Outros aspectos também eram levados em consideração a respeito da
formação familiar, como o do direito canônico, onde o casamento religioso sempre
foi basilar nessa formação, não eram reconhecidas as uniões que não atendiam as
solenidades que a igreja exigia, principalmente católica, religião de base que
influenciou por longos períodos da história a proteção estatal à família, outro
exemplo de grande influência era a questão econômica, item indispensável no
surgimento e proteção da união monogâmica. Exemplos como estes evidenciam a
evolução histórica da família.
Segundo Maria Berenice Dias (2016, p. 24), a globalização resulta em
interruptas mudanças de normas, leis e condutas. No entanto, no direito de família
essas alterações são trabalhosas, já que é um ramo do direito baseado na vida
íntima das pessoas, envolvendo questões particulares como, os sentimentos. “O
legislador não consegue acompanhar a realidade social nem contemplar as
inquietações da família contemporânea”.
5

Encontra-se disposto no artigo 226 da Constituição da Republica que a família
como base da sociedade possui proteção do Estado, garantindo desde o princípio,
que as famílias tivessem variadas características distintas durante o processo e
estabelecimento de sua formação, o que ocasionou uma certa “dilatação” nas
possibilidades de formação. Dessa forma, houve o surgimento da pluralidade
familiar.
Segundo Dias (2016, p. 80) houveram tempos anteriores em que o Estado
somente reconhecia como família aquela que possuía como seu advento, o
matrimônio que gozava do reconhecimento e proteção. No entanto, com o decorrer
do tempo, a CRFB passou a garantir o reconhecimento de novas estruturas de
formação familiar, e assim, o espectro da família tomou novas proporções,
resultando na existência de diversas maneiras de arranjos familiares.
Sendo o princípio do pluralismo das entidades familiares o condizente ao
direito de se constituir qualquer estrutura de família, podendo se basear apenas no
afeto, sem a obrigatoriedade exclusiva de formação somente por casamento ou
laço consanguíneo. Esse princípio é resultado do avanço social ocorrido nas últimas
décadas.
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Assim, ficou reconhecido expressamente pela Constituição Federal (art. 226, §
4º) a formação familiar tanto pelo casamento, como por união estável,
proporcionando proteção as famílias monoparentais.
Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
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(...)
§ 4°- Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes
Para Dias (2016, p. 26), pode-se afirmar que foi extinto todo e qualquer
diferenciação existente entre os filhos. Conhece-se atualmente que há uma
segurança firmada pela constituição que preza pela igualdade democrática, como
um todo, ou seja, não se reconhece mais somente a família advinda do casamento.
Dessa forma garantiu-se a proteção de qualquer modelo de vivencia afetiva passiva
de reconhecimento como estrutura socioafetiva, formada através de laços
provenientes de solidariedade (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 40-41).
É partir da Constituição de 1988, que a proteção deixa de ser exclusivamente
da família, vista como ente social, voltando-se para seus integrantes, realçando a
proteção da dignidade humana. Assim, torna-se descabido e inconstitucional
qualquer meio de violação à dignidade da pessoa humana como pretexto de
garantir a família em si mesma (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 41).
Perante o exposto, é notório os avanços aos novos horizontes advindos da
promulgação CRFB/88, ressaltando três aspectos: O reconhecimento da “a entidade
familiar”, a assistência à família, e o livre planejamento familiar. (PEREIRA, 2017, p.
63)
2.1.1 Princípios do Direito de família
A atual Constituição Federal procedeu um divisor de águas quanto ao direito
privado, expondo e contendo princípios do Direito de Família. É neste que se pode
encontrar a proteção dos filhos, direitos e obrigações entre os cônjuges, a igualdade
entre estes, entre outras normas (VENOSA, 2017, p. 22), todas essenciais aos
avanços sociais quanto as relações de família.
Os princípios gerais do Direito preenchem vários sistemas jurídicos, e no Brasil
tal sistemática vem se tornando progressivamente concretizadas, sobretudo diante
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da tendência de constitucionalização do Direito Civil, podendo ser princípios
expressos ou implícitos, que desvelados do espírito da Constituição, sendo vários
endereçadas ao Direito de Família. (Madaleno, 2018, p. 95).
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Lodo, é importante citar alguns princípios que correspondem a compreensão
do que tange o direito de família, principalmente aos que se referem da abordagem
da formação de famílias coparentais, tem-se: o princípio da paternidade
responsável e o planejamento familiar, princípio da pluralidade das formas de
família, princípio da comunhão plena de vida baseada na afeição, princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio do superior interesse da criança e do
adolescente, e o princípio da liberdade de constituir uma comunhão de vida
familiar.
2.2 A Proteção da família pelo jurídico brasileiro: o direito como instrumento de
proteção de valores
Ao aprofundar na percepção do meio jurídico do Direito de Família, é
imprescindível destacar que a família é compreendida como um conjunto social
importante, formado por integrantes conectados por elos biológicos ou afetivos
que possuem interesses semelhantes,
seja material ou moral, credora de um espaço
5
própria no Direito, que é o de família, concomitante à passividade de mudanças na
cultura social (PEREIRA, 2004, p. 108).
2.2.1 Natureza Jurídica do Direito de Família.
O Direito de Família é discernido e integrado principalmente no campo do
direito privado, sendo uma das mais particulares relações do meio jurídico que os
indivíduos podem ocupar, não se podendo imaginar relação mais privada do que
essa, uma vez que, é em relação a interesse genuinamente particular, estando
incluído no sistema do Direito Civil justamente porque o interesse está,
essencialmente, voltado à pessoa humana, destinando-se a tutelar as múltiplas
preocupações morais e materiais do ser. (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 45).
De acordo com LÔBO (2011, p. 45-46), o Direito de Família advém de uma
conotação pública, sendo as relações jurídicas familiares ocupadas por entes
privados, não existindo relação de direito público entre cônjuges, companheiros, e
parentes, não sendo retirada essa natureza pelo fato de ser o ramo do Direito Civil
em que há menor amplitude da autonomia privada, mas que ainda é composto de
direitos pessoais, que apesar da fomentação da patrimonialização pelo
individualismo liberal, ainda tem finalidade precípua a realização da pessoa humana
e sua dignidade no ambiente familiar.
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Há autores que identificam aspectos institucionais nas normas de ordem
pública em relação familiar, essas correspondências jurídicas surgem de atos
voluntários como, por meio da adoção ou casamento, sendo sujeitados às regras
desses atos em contexto jurídico (PEREIRA, 2017, p. 59).
As desse ramo do Direito podem ser subdivididas entre aquelas de caráter
pessoal, que ditam as relações pessoais entre cônjuges, pais e filhos, entre parentes
consanguíneos ou afins, que se convencionou a chamá-las de “direitos de família
puros”, e normalmente apresentam natureza cogente. Por outro lado, há normas
que apenas traduzem as relações patrimoniais, revelando as relações de cunho
obrigacional e real, havendo, portanto, maior disponibilidade e uso da autonomia
privada (PEREIRA, 2017, p. 59).
No que diz respeito as doutrinas que defendem o caráter público, a autonomia
privada acaba sendo vista de forma cada vez mais presente nas relações familiares,
isso porque como passaram a ser aceitas pela própria sociedade as mais
diversificadas configurações de convívio familiar, revela-se a liberdade dos
indivíduos de agruparem-se como bem lhes aprouverem, desde que dentro do
espaço de sua liberalidade (DIAS, 2016, p. 30).
Nota-se que o Direito de Família apresenta características como irrenunciáveis,
intransmissíveis, imprescritíveis, inalienáveis, e por fim, incondicionais (FARIAS,
ROSENVALD, 2016, p. 46).
Isso ocorre notadamente da importância social de sua disciplina, de modo que
seus preceitos se mostram inderrogáveis, impostos como ius cogens à obediência
de todos, caracterizando antes de tudo como deveres a serem respeitados do que
necessariamente direitos (PEREIRA, 2017, p. 59).
Rodrigo da Cunha Pereira (2011, p. 109), ressalta a necessidade do assunto em
ser compreendido de aspecto distinto, já que, não se deve equivocar-se quanto a
tutela que o Estado oferece às relações familiares com o poder de fiscalização e
controle, restringindo, dessa forma, a autonomia privada.
Observa-se que as grandes mudanças ocorridas no Direito de Família
sucedem principalmente da ampliação da autonomia privada de seus integrantes.
A transformação da família tradicional com forte cunho patriarcal e hierarquizado
em uma união igualitária e horizontal, de forma que as regras não são mais
heterocompositivas, e sim autocompositivas, demonstra que as normas da
igualdade é o preceito fundamental à manutenção da autonomia privada, porque
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apenas seria admitido um processo de criação de regras quando as partes se
encontram no mesmo status jurídico (BRANCO, MOREIRA, p. 144).
2.2.2 As Relações Familiares e a intervenção do Estado
Em relação a atuação e intervenção do Estado nas famílias e nos demais que
cooperam com o mesmo, pode-se levar em consideração que seu limite é até a
liberdade individual, tendo respeito pelas opiniões, decisões e a dignidade humana.
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O Estado intervir em relações sociais, econômicas, políticas e financeiras é
compreendido como estatismo, isto é, “a ordem política que atribui ao Estado
poderes em todos os campos da atividade humana”, devendo ser entendido o
intervencionismo como um instrumento político-jurídico utilizado pelo mesmo para
que possa preservar o mercado, assim alcançando a dignidade humana de maneira
social, política e cultural, sendo comum no Estado Moderno, apenas variando de
intensidade (BORGES, 2011, p. 65).
A característica marcante do chamado Estado Social é a sua intermediação em
setores da vida privada com o objetivo de proteger o cidadão, sendo impensável
no âmbito de um Estado liberal, que tem por fomento a liberdade particular. Assim,
5
é possível compreender que o Direito Civil se constitucionalizou, de forma que
houve o afastamento da “concepção individualista, tradicional e conservadoraelitista da época das codificações do século passado”, ocorrendo a universalização
e humanização do direito de família, situação que se caracterizou como uma
mudança de paradigma (DIAS, 2016, p. 31).
O limite do Estado intervencionista é um ponto ainda delicado no contexto
atual, isso porque se questiona se essa intervenção é realmente do ente público ou
dos grupos que o controlam. Dessa maneira, “cabe ao Estado assegurar o equilíbrio,
mantendo-se isento de interferências ilegítimas nas liberdades dos cidadãos”,
devendo incentivar a estabilidade social, impondo aos governantes o respeito às
regras estabelecidas democraticamente, assim agindo de forma isenta de faltas,
para então alcançar o equilíbrio entre liberdade, igualdade e ingerência estatal
(BORGES, 2011, p. 70).
O ato de o Estado intervir nos relacionamentos familiares não teve início
somente como forma de assegurar os direitos e garantias, mas também haviam
interesses de manutenção de um status quo, situação que de certa forma desvirtuou
o modelo social, isso porque se viu um excessivo controle em pontos das relações
privadas que não cabia ao Estado regular ou até mesmo controlar.
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Como conjunto orgânico a família sempre despertará o interesse do Estado e
daqueles que ocupam posições de poder, notadamente porque configura a ponte
entre indivíduo e sociedade, vindo daí a necessidade de dirigi-la e regulamentá-la
em muitas situações (BORGES, 2011, p. 82)
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Ainda, é importante ressaltar que a intervenção do mesmo não deixa de ser
importante, mas apenas será justificável quanto for necessária para garantir direitos
que possam estar ameaçados de alguma forma (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 48)
O intervencionismo começa a ser desenhado como uma prática em
diminuição no seio familiar, isso porque não existem mais razões morais, religiosas,
políticas, físicas ou naturais, que justifiquem uma ingerência exacerbada do Estado
nas relações familiares. Contudo, o problema ainda está em encontrar esse
equilíbrio utilizando uma estrutura formalista do sistema jurídico, de modo a
“proteger sem sufocar e de regular sem engessar”. (DIAS, 2016, p. 24/25)
Ao mesmo tempo que a família está exercendo função essencial no
desenvolvimento íntegro e moral dos seus integrantes em progresso, a intervenção
estatal no âmbito da família impede exageros provenientes dos genitores, sendo
assim, o Estado ocupa um papel de ente público, atuando de maneira a
supervisionar as relações nas famílias.
Por consequência, o maior desafio enfrentado atualmente pelas regras que
disciplinam as relações familiares é conciliar o direito à autonomia e à liberdade de
escolha com os interesses de ordem pública, devendo o Estado apenas agir como
protetor através de uma hermenêutica comprometida com os princípios
fundamentais do Direito de Família, desconsiderando todos os institutos que
colocam os indivíduos em posição de indignidade e o sujeitem a relações sem os
seus consentimentos (PEREIRA, 2004, p. 116)
É citado no artigo 1513 do Código Civil, que é de direito seja qual for a pessoa
de direito público ou privado intervir na relação e meio instituído pela família,
incumbindo-se aos pais o dever de administrar sobre sua família e ao Estado cabe
a formulação em executar a atribuição de atendimento aos direitos das criança e
adolescentes, junto à sociedade, dominando os excessos existentes dos pais ou
quando não cumprem o que está disposto na lei.
Nota-se que é indispensável que o Estado intervenha nos relacionamentos
paterno-filiais. No entanto, não pode existir confusão entre a obrigação que se tem
da família com seu filho e o dever do Estado em controlar esse relacionamento.
Porém, observa-se que há mudança nas funções, no Estado intervindo em áreas
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que não deveria, deixando de realizar seu papel ao qual foi lhe imposto, pois este
não deve de forma livre estipular direitos ou deveres, já que eles são definidos
categoricamente pela Lei do Direito de família.
2.3 O Sistema jurídico brasileiro e a família coparental
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Constituir uma família não é algo simples, é um processo complexo que requer
alterações de ordem intrapsíquica e intersubjetiva dos indivíduos. Concomitante a
esse processo de indispensável elaboração psíquica de identidade de pai/mãe, os
parceiros deparam-se com a tarefa de articular as concepções e valores de cada um
na construção de um plano educacional familiar. Não se trata da extinção das
divergências, ou da prevalência de uma única forma de criar os filhos, mas da
aproximação destes pontos de vista e da convivência com as diferenças dentro de
um projeto em comum.
A família deve ser admitida como uma instituição social primária, um regime
de relações interpessoais e sociais, com ou sem a presença da sexualidade humana,
que tem como função ser o meio necessário para a busca da realização da pessoa
humana, sem perder a noção de que a família assume diferentes funções, em razão
dos mais variados valores de 5cada sociedade, isso porque influenciada pelas
circunstâncias de tempo e lugar. O que resulta em reconhecer que o fenômeno
familiar é um processo em constante modificação. (FARIAS, ROSENVALD, p. 39/40)
Assim, percebe-se que os desdobramentos familiares vêm se desenvolvendo
ao longo dos séculos através de uma ideologia educacional de grupos,
transformando-se de um conceito hierárquico e autoritário para um contexto
inovador. (AGUIAR, LIRA, p. 2)
No que diz respeito ao assunto, é importante abordar e salientar o papel do
sistema jurídico brasileiro frente às famílias coparentais.
2.3.1 Conceito e características da coparentalidade.
Dentre as inúmeras possibilidades, no que diz respeito a construção das
relações familiares, é indispensável reconhecer que ao mesmo tempo em que
existem pessoas que sonham em casar, de modo que juridicamente declaram a
vontade de integrar uma relação conjugal, outras têm como pretensão apenas a
criação de filhos em comum, sem envolver qualquer conjugalidade, ou sexualidade,
situação que pode formar vínculos mais sólidos e duradouros do que propriamente
um casamento ou união estável, notadamente porque essas pessoas terão o dever
de criar e educar uma criança até o momento em que ela se torne independente. E
a esse novo arranjo familiar é dado o nome de coparentalidade.
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Em um contexto histórico, “o Direito de Família sempre foi determinado por
uma moral sexual”, e, não obstante ainda existir, nota-se cada vez menos a sua
presença. Isso porque até a década de 1980 a mulher que mantinha relações
extraconjugais perdia a guarda dos filhos. Então, é a partir da década 1990 que tem
início o entendimento de que a paternidade/maternidade são vínculos distintos das
relações conjugais, separando-se, portanto, o “joio do trigo”. (PEREIRA, 2017)
A conhecida “família tradicional” deu lugar a novas estruturas familiares, o que
demonstra uma evolução social, e dentro desses novos conceitos se encontra a
coparentalidade, designada como um projeto parental, “no qual as
responsabilidades são ajustadas em exercícios sistemáticos fundamentado na
criação dos filhos. (AGUIAR, LIRA, 2018, p. 08)
Assim, a partir do momento em que se reconhece que a parentalidade não
está necessariamente vinculada à conjugalidade, ou à sexualidade, sem dúvidas é
preciso analisar essa nova realidade despido dos preconceitos formados a partir da
família patriarcal e hierarquizada (PEREIRA, 2017)
Ressalta-se que a coparentalidade distingue-se da família parental, isso
porque essa é gênero daquela, uma vez que a parentalidade se estabelece a partir
de vínculos de parentescos, podendo ser consanguíneos ou socioafetivos,
apresentando diversas espécies, como por exemplo, a família anaparental, extensa,
adotiva, ectogenética, multiparental, homoparental, e por fim, a coparental
(PEREIRA, 2017, p. 310)
Desse modo, a coparentalidade, ou famílias coparentais, podem ser definidas
como aquelas que se formam a partir da união de pessoas que não estabelecem
uma relação conjugal, nem mesmo, necessariamente, uma sexualidade, o único
liame existente é o interesse em formar uma família a partir da parceria no exercício
da paternidade ou maternidade, (PEREIRA, 2017). Portanto, dentro da administração
parental parte da relação afetiva é direcionada ao filho, e não ao outro, e por ser
um sistema familiar moderno, os elos maternos e paternos proporcionam a
formação do indivíduo sob a ótica educacional e psicológica. (AGUIAR, LIRA, 2018,
p. 08)
Em um mundo globalizado, em que as fronteiras nacionais estão cada vez mais
tênues devido à expansão dos meios de comunicação, principalmente pela internet,
aliado à distinção entre relações conjugais e parentais, o número de filhos nascidos
nesses novos arranjos familiares é cada vez maior, de modo que não pode existir
qualquer ilegalidade ou ilegitimidade nessas inovadoras famílias. (PEREIRA, 2017)
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Assim sendo, é a partir dos avanços tecnológicos, científicos e culturais, que
se eliminam fronteiras elaboradas por um sistema jurídico-social clássico, abrindo
as portas para uma família “contemporânea, plural, aberta, multifacetária,
susceptível às influências da nova sociedade”, trazendo consigo necessidades
universais, o que, por consequência, demanda estabelecer novos eixos
fundamentais da família, estando de acordo com as novas filosofias humana
(FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 35)
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Em relação à família coparental, vê-se que este surge por uma espécie de
individualidade, visto que de certa forma é estabelecida a partir de uma negociação
que origina responsabilidades e cuidados, baseando-se na participação e divisão na
educação da criança. (AGUIAR, LIRA, 2018, p. 02) Lecionam Francisco Paulino de
Aguiar e Penélope Lira (2018, p. 02) que:
A organização familiar da coparentalidade pretende discutir
valores de forma organizacional tendo como relevância o
diferencial educacional em que se articula uma relação
marcada pela negociação na responsabilidade. A
coparentalidade busca satisfazer outros aspectos da vivência
familiar. A 5criação dos filhos hoje passa por uma mudança de
direção, dividido em conjuntos de desafios, estabelecendo ao
mesmo tempo padrões individuais, ligados a aspectos
contratuais de uma nova estrutura familiar. A coparentalidade
é a situação do âmbito familiar sem o vínculo amoroso ou
paradigma afetivo (AGUIAR, LIRA, 2018, p. 02).
Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento pela jurisprudência da
multiparentalidade, diante das mudanças de perspectivas quanto à filiação,
possibilitou que a família coparental fosse inteiramente resguardada pelo Direito,
isso porque a coparentalidade não necessariamente será exercida apenas por duas
pessoas, facilitando, por conseguinte, que a criança seja registrada por todos os
pais e mães, bem como seus respectivos avós, passando a ter assegurado todos os
seus direitos sucessórios e oriundos do parentesco.
A coparentalidade deve ser exercida em uma situação neutra, de modo que
as pessoas não se unem para formar uma família nuclear, mas sim uma relação
afetiva, o que é importante ressaltar, constituindo-se a partir do comprometimento
obrigacional com a criança e ao adolescente (AGUIAR, LIRA, 2018, p. 10), que devem
ser os principais beneficiados por essas relações, principalmente analisando a
situação jurídica sob a perspectiva do melhor interesse da criança.
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Pelo exposto, percebe-se que a coparentalidade não pode ser definida através
de um conceito ortodoxo, ao mesmo tempo em que não deve ser considerada uma
prática antijurídica ou ilegal, mas apenas se constitui como uma nova forma de
estruturação familiar, representando um projeto de vida voltado à paternidade ou
maternidade, sem que a sexualidade humana esteja obrigatoriamente
compreendida, em que as partes envolvidas, sejam duas ou mais, através de uma
acordo de vontades gerando responsabilidades mútuas quanto à criação de um
filho, que irão implicar na educação, saúde, auxílio material, e principalmente, no
afeto.
2.4 A FORMAÇÃO DA FAMÍLIA COPARENTAL
Por meio da família é promovido o desenvolvimento da personalidade dos
seus membros e o planejamento familiar é da livre decisão da pessoa. Assim, com
ênfase na função humanizante e no afeto, outros modelos de organização familiar
poderão ser considerados destinatários da proteção constitucional, como exemplo,
a família coparental.
No processo de formação desse modelo de família, há alternativas e etapas
indispensáveis em sua criação, como a alternativa de técnicas de reprodução
assistida ou o instituto da adoção; a presunção de paternidade; reconhecimento
dos filhos; multiparentalidade; contrato de coparentalidade; guarda dos filhos;
residência do menor e direito de convivência; alimentos e sustento da criança.
É importante abordar o necessário sobre essas etapas, pois é por meio destas
que se inicia processo de formação coparental.
No que diz respeito a reprodução assistida, o direito passado quanto ao
fenômeno da procriação, estava intimamente ligado à reprodução sexual,
presumido na fecundação. Porém, no direito atual há outra problemática, que exige
uma legislação mais atualizada, que segundo Sílvio de Salvo Venosa (2017, p. 248)
o processo de aplicação e efetivação da inseminação artificial, conhecida pelas suas
características de fecundação, apresenta problemáticas que aguardam soluções,
uma vez que, há conhecimento de somente um início legislativo.
Posto isso, com os avanços tecnológicos no que tange a reprodução humana
terem facilitado e inclusive permitido que as pessoas fizessem uso de suas
liberdades, possibilitou a formação de núcleo familiares das mais variadas maneiras,
dentre estas a família coparental.
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Dentre outras possibilidades, há também a influência do instituto de adoção
que se configura como uma filiação exclusivamente jurídica, tendo como
fundamento a afetividade. O ato de adotar faz com a criança passe a gozar do
estado de filho, mesmo inexistindo elos biológicos (VENOSA, 2017, p. 288). Assim,
a adoção é considerada a forma mais pungente de filiação socioafetiva, psicológica
e espiritual, porque tem como sustentação elos eminentemente afetivos.
(MADALENO, 2018, p. 838).
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Ainda que haja inúmeras opiniões e empecilhos sobre o assunto, é por meio
desta, que é um ato jurídico que faz nascer um vínculo de filiação socioafetiva, não
seria aceitável se o juiz vedasse a adoção conjunta de pessoas sem vínculo conjugal,
sob à justificativa de que a coparentalidade não oferece à criança e ao adolescente
a estabilidade necessária, sem qualquer análise do caso concreto, violando assim,
os próprios princípios constitucionais e da ordem jurídica brasileira sobre a família
e a proteção ao menor, como por exemplo, o princípio da liberdade de constituir
uma comunhão de vida familiar e o princípio da pluralidade das formas de família,
ocorrendo, por consequência, afronta à dignidade humana, notadamente porque
já superada a compreensão de que somente o casamento e a união estável dos pais
proporcionam uma família mais feliz e harmoniosa à criança.
5

A base familiar de um ser humano pode lhe garantir crescimento e
desenvolvimento em diversos aspectos da vida. Dentro do contexto abordado, a
presunção de paternidade, o reconhecimento dos filhos e a multiparentalidade são
pontos essenciais no tocante coparentalidade.
Logo, o direito não pode mais reconhecer o vínculo da parentalidade somente
naquele pautado na genética, situações fáticas idênticas podem acarretar efeitos
diversos, considerando ainda as inúmeras possibilidades em que essas relações
podem ser estabelecidas.
Assim, a experiência da filiação não será necessariamente vivenciada pela
geração biológica de um filho, mas sim pelo crescimento cotidiano, desenvolvido
pela busca da felicidade, sendo que para o estabelecimento da relação filhomãe/pai sequer exige um relacionamento sexual entre os genitores. (FARIAS,
ROSENVALD, 2016, p. 563).
Em relação à presunção de paternidade, em que pese não poder ocorrer
qualquer distinção entre as diversas formas de filiação, vedando a Constituição
Federal a utilização de termos discriminatórios para distinguir a origem do vínculo,
o Direito Civil ainda atribui certa ênfase às relações entre pais e filhos concebidos
na constância do casamento, mas sem desconhecer a existência de filhos que
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nasceram de uma relação que nunca foi ou será matrimonializada. (PEREIRA, 2017,
p. 406).
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Isso porque o Código Civil de 2002 instituiu a presunção pater is est, de modo
que a criança nascida de uma relação conjugal tem como pai presumido o marido
da mãe.
Assim, tem-se como presunções os convencimentos antecipados, que surgem
em razão da ordem pública (COVELLO, 1983, p. 54). Após o advento da Lei
13.112/2015, que alterou a Lei de Registro Públicos (Lei 6.015/73), todas as
mulheres, casadas ou solteiras, podem registrar seus filhos e indicar no ato o nome
do pai. (MADALENO, 2018, p. 698/699)
Logo, em que pese não ser aplicada a presunção de paternidade nos casos em
que a criança nasça a partir de uma relação coparental, essa não se encontra
desamparada pelo sistema jurídico brasileiro, situação que inclusive foi beneficiada
pelo novo instituto da multiparentalidade, que propaga a possibilidade
concomitante de uma pessoa ter mais de um pai ou de uma mãe, deduzindo-se
efeitos jurídicos simultâneos, isso porque houve o reconhecimento pelo Poder
Judiciário de que a existência de vínculos socioafetivos não poderia eliminar a
possibilidade da filiação biológica, ou vice e versa, devendo existirem
conjuntamente. (FARIAS, ROSENVALD, 2017, p. 616/617)
Assim, demonstra-se que, com as novas faces atribuídas à família, a criação de
critérios e presunções pelo Direito, considerando a realidade social em constante
modificação, implica em flexibilizar os institutos através do trabalho jurisdicional e
doutrinário. A coparentalidade, entendida como uma organização familiar em
crescente utilização, isso porque notado o afastamento das pessoas do matrimônio,
o que por outro lado não elide o interesse pela paternidade ou maternidade,
oferece ao jurista o trabalho de adequar institutos jurídicos já consolidados a esses
novos fatos sociais, não podendo implicar em perda de direitos e garantias.
Do contrato, pode ser entendido como a fonte mais comum e importante de
obrigações, em razão de suas variadas formas e inúmeras repercussões no mundo
jurídico. Ainda, tem natureza de negócio jurídico, dependendo de duas ou mais
pessoas para sua formação, podendo ser bilateral ou plurilateral (GONÇALVES,
2016, p. 21/22)
Observa-se, portanto, que os contratos não estão vinculados apenas ao
Direito das Obrigações, porque sempre que um negócio resultar de um acordo
mútuo de vontades se estará diante de um contrato (GONÇALVES, 2016, p. 22).
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Logo, a coparentalidade que ganhou maior visibilidade na internet em razão
da utilização do termo “contrato de geração de filhos”, mostra-se como um
exemplo dessa contratualidade no Direito de Família. Tal negócio jurídico, que por
conveniência deve ser escrito, será formulado por pessoas que tem como propósito
a criação de um filho, e conterá regras claras quanto ao sustento, convivência, e até
mesmo o nome a ser dado à criança (PEREIRA, 2018).
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Por fim, é indispensável à abordagem da guarda dos filhos, residência do
menor e direito de convivência, alimentos e sustento da criança.
Ainda que os genitores optem pela guarda compartilhada, haverão de decidir
sobre a residência do menor, levando em consideração suas rotinas e locais de
moradia, facilitando o convívio equivalente e que melhor compreenda o interesse
da criança e do adolescente.
Portanto, nos casos de fixação da guarda compartilhada, exercendo ambos os
pais a função de representante legal do filho, permanece a regra de pluralidade de
domicílios, variando a quantidade conforme o número de genitores envolvidos,
caso haja a multiparentalidade, ocorrendo o afastamento desse entendimento
apenas quando as residências forem
em cidades distintas, conforme preceitua o art.
5
1.583, § 3º, do Código Civil. (SILVA, 2017).
Qualquer que seja o modelo de guarda e o regime de convivência escolhido
pelos genitores, deverá ser voltado ao interesse da criança ou do adolescente,
devendo ser resguardada a sua proteção e dignidade, prevalecendo o convívio
como todos os pais e também como a família extensa, ou ampliada, garantia que é
atribuída pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
Enfim, o último aspecto essencial ao contrato de coparentalidade é no
tocando ao sustento da criança, que representa um dos pontos mais importantes a
ser estabelecido, sobretudo porque é a principal causa de conflitos nas relações
pós-divórcio, podendo também ser motivo de discussão em uma relação
coparental.
O primeiro direito fundamental do ser humano é o de sobreviver, sendo que
o maior compromisso do Estado é garantir a vida. Assim, o direito aos alimentos
surge como princípio da preservação da dignidade humana, assegurando a
inviolabilidade do direito à vida e à integridade física, sendo inclusive um dos
motivos pelos quais o Poder Público confere especial proteção à família. Tamanho
é o interesse do Estado para que a obrigação alimentar seja cumprida que é
permitida prisão civil do devedor de alimentos.31 (DIAS, 2016, p. 910-911).
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Assim, o contrato de coparentalidade se mostra o meio mais efetivo e
apropriado para constituir a família coparental, devendo ser estipulado
circunstâncias e conjunturas essenciais, como guarda, direito de convivência e
alimentos, entre outros quesitos que os pais entenderem como necessários, mas
sem engessar de forma demasiada a relação contratual, devendo, portanto, a família
entender que a sua precípua característica é a afetividade.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da abordagem da coparentalidade como um novo modelo de
construção familiar, no presente trabalho, foi possível ampliar o panorama geral de
conhecimentos a respeito do assunto inserido no atual sistema jurídico brasileiro,
constatando que esse modelo de família é atualmente um fato social que não deve
ser negado pelo Direito, merecendo proteção como todos os demais arranjos
familiares, seja, conjugal, monoparental, anaparental, pluriparental, ectogenética,
socioafetiva, ou qualquer outra alinhada aos preceitos constitucionais.
Com a Constituição Federal de 1988 estabelecendo que “a família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”, validou sua precaução com o instituto
familiar, abrindo também possibilidades legais de novas construções familiares,
devendo o legislador infraconstitucional e os juristas pautarem a aplicação do
Direito de Família no princípio da dignidade da pessoa humana, e nos demais
princípios do Direito de Família, constatando as mais variadas entidades familiares
que são baseadas na consanguinidade, parentalidade, ou afetividade.
Pôde-se concluir, também, que o papel do Estado nas relações familiares
deve ser de reconhecimento às liberdades e escolhas dos indivíduos, promovendo
normas que incentivam o convívio social e afetivo no seio familiar, e protegendo
aqueles que se encontram em situação de hipossuficiência, como os menores de
idades e os idosos, mas sempre respeitando a autonomia privada, visto que as
relações familiares são os elos mais íntimos que uma pessoa pode formar, devendo
ter a vida privada respeitada.
Dessa forma, apresentando o Direito de Família natureza jurídica de direito
privado, o que não afasta a possibilidade de o Poder Público editar normas
cogentes, deve a legislação apenas interferir e limitar as escolhas dos cidadãos em
casos específicos, a fim de tutelar garantias e direitos fundamentais voltados aos
integrantes da família, permitindo inclusive a ampla manifestação da vontade e
possibilitando o desenvolvimento da afetividade e dignidade.
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Logo, uma vez consolidada a distinção entre paternidade e conjugalidade, a
coparentalidade retrata a ideia de construir uma família “não convencional”,
pautada nas relações afetivas.
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AS ADOÇÕES POR CASAIS HOMOAFETIVOS NO BRASIL
HELLEN MARIA DE OLIVEIRA BENIGNO:

RESUMO: O presente estudo aborda sobre a adoção por casais homoafetivos,
através de pesquisas e consultas bibliográficas, jurisprudência atual, leis e
doutrinas. A pesquisa é justificadamente relevante, pelo fato de possibilitar uma
reflexão sobre a proteção jurídica a qual aqueles que possuem condições necessárias
para a formação de sua família, sem que a orientação sexual seja um obstáculo. como
metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, a qual foi possível selecionar
diversos artigos, monografias e livros para compor uma discussão criteriosa, breve e
inteligente sobre a temática. no desenvolvimento, aludiu inteligentemente sobre a
legislação acerca da adoção, legalização e o reconhecimento homoafetivo, princípios
norteadores do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, a
legalização e o reconhecimento homoafetivo, e, por fim, a respeito do
posicionamento do STF sobre a possibilidade do casal homoafetivo adotar uma
criança. Na conclusão, observou-se que com o reconhecimento como família, sem
necessidade de exclusão como5 entidade familiar, seria o momento de adotar
posturas mais firmes e não preconceituosas, dando prioridade ao que de fato é
importante, como o princípio da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse
da criança.
PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Homoafetivos. Casais.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Legislação acerca da adoção no Brasil – 3. Princípios
norteadores do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar – 3.1
Princípio da dignidade da pessoa humana; Princípio da igualdade – 4. A legalização
e o reconhecimento homoafetivo – 5. Adoção por casais homoafetivos – 5.1
Posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o instituto adoção: adoção por
casais homoafetivos – 6. Conclusão – 7. Referências
1 INTRODUÇÃO
A adoção permite que seja inserido ao seio familiar um indíviduo menor de
idade, sendo, portanto, um instituto que muitos casais utilizam, mesmo que seja
extremamente burocrático, para, de fato, realizar o sonho de ter um filho.
É evidente que no cenário social brasileiro, as relações por casais
homoafetivos estão cada vez mais presentes. No passado, essas uniões sequer
tinham amparo/reconhecimento juridicamente. Hoje, por certo, são análogas as
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uniões heterossexuais, tendo como égide o princípio dignidade da pesquisa humana
e a igualdade.
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Nesse sentido, sendo os casais homoafetivos, bem como os heteroafetivos,
partilharem e construírem uma vida juntas, tem-se o seguinte questionamento: uma
vez a união homoafetiva, reconhecida como entidade familiar, é possível desse modo
ao casal, a adoção de crianças e adolescentes?
O tema é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os
operadores do Direito, pois visa discutir de forma inteligente a respeito dos direitos
conquistados pelos casais homoafetivos nos últimos anos, frente a uma sociedade
conservadora e preconceituosa. E, por conta disso, ser possível identificar os perfis
dos que adotam, observando assim, se há alguma diferença.
O tema ora suscitado, objetiva analisar inteligentemente a questão das
Adoções nas relações homoafetivas no Brasil. Desse modo, para que fosse possível
cumprir o objetivo, dividiu-se a pesquisa em 4 itens, quais sejam: a legislação acerca
da adoção o Brasil, na qual debateremos de forma incisiva, as normas jurídicas. Em
seguida, discutiu-se sobre os princípios norteadores do Reconhecimento da União
homoafetiva como entidade familiar. Também, debateu-se sobre a legalidade e o
reconhecimento homoafetivo. Por fim, chegando-se ao tema ora proposta, discutiuse a Adoção por Casais homoafetivos.
Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica, cujo teor
característico, permite que seja realizado uma leitura e análise mais aprofundada
sobre a temática, por meio de obras já publicadas, tais que: livros, artigos científicos
e entre outros.
2 LEGISLAÇÃO ACERCA DA ADOÇÃO NO BRASIL
O Código Civil de 1916 regulamentou o instrumento da adoção, mas não
era eficiente. À época, tão somente casados tinham a possibilidade de adotar, e mais,
não poderiam ter filhos legítimos.
Insta salientar também que, o processo de adoção era realizado
contratualmente, ou seja, as partes tanto o adotante quanto o adotando assinavam
um contrato de mudança do poder pátrio. Além disso, o Estado não era chamado
para compor/interferir/acompanhar esse processo, haja vista, ter uma atuação com
autonomia privada dos contratos.
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Mas, mesmo com todos esses avanços, havia a situação de que, caso a
adotante tivesse a prole legítima, depois de adotar, era vedado que o filho adotado
viesse a fazer parte da sucessão. Evidentemente que esse tipo de discriminação, já
não mais é aceita pela Constituição Federal atual em vigor, conforme bem menciona
Barbosa (2010, p. 24):
[...]a adoção passa a ser irrevogável, mas possui sérias
restrições de direitos, pois os adotantes que não tivessem
filhos legítimos, mas que viessem a tê-los após a adoção,
poderiam afastar o adotado da sucessão legítima. [...] Esse
preconceito odioso, que prevaleceu no ordenamento jurídico
de 1916, passando pela Lei de 1957, só veio a cair em 1977,
por meio da Lei n° 6.515 (Lei do Divórcio), no art. 51, quando
foi introduzida
a igualdade de direitos sucessórios entre filhos
5
biológicos e pais civis. (BARBOSA, 2010, p. 24)
Através do Código de Menores de 1979, que houve o surgimento do
conceito que atualmente possuímos de adoção, sendo esta, de forma plena e
irrevogável. Porém, diferentemente do acontece hoje em dia, o Código à época, a
adoção era permitida apenas para os indivíduos que tivessem, pelo menos 5 anos
de casados, e que tivessem idade superior a 30 anos, e esses efeitos recaiam tão
somente sobre a criança menor de 7 anos. Desse modo, era destituído totalmente o
poder familiar com os biológicos, tendo, como consequência, o processo adotivo de
caráter irrevogável.
É importante ressaltar que, o referido Código, do mesmo modo que o
anterior, ainda discriminava os indivíduos que eram adotados, porém a Constituição
Federal realizou tal mudança, dispondo em seu artigo 277, §6º: “Os filhos, havidos
ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.
Foi a partir do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente que, de fato,
o processo de adoção se teve a eficácia necessária, a qual garantiu todos os direitos.
A adoção passou a ter mais flexibilidade, sendo possível a adoção até mesmo de
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Na década de 50 do século passado com o advento da Lei nº 3.133, o
processo de adoção sofreu diversas alterações, quais sejam, passou a 30 anos a idade
mínima para que se pudesse adotar; a diferença entre a pessoa que vai adotar e o
adotado deveria ser de 16 anos. Nesse caso, cumpre ressaltar que os adotantes já
podiam ter filhos legítimos, e que, a adoção passou a ter caráter irrevogável.
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indíviduo de 18 anos, no mesmo passo em que, a idade mínima foi reduzido para 18
anos, para que a pessoa pudesse adotar.
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Em 2009, a Lei 12.010/09 trouxe a possibilidade das pessoas solteiras
também adotarem. Na mesma lei, foi introduzido o Estado com maior força nesse
processo, além de, tornar-se possível a licença-maternidade para àqueles que vierem
a adotar.
Nos artigos 39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA, é
prescrito o processo de adoção. É estabelecido de forma taxativa, os requisitos para
adoção, permitindo que se garanta dos direitos, e que estes, evidentemente, sejam
tutelados plenamente. Ou seja, se o Estado, porventura se omitisse no que diz
respeito aos requisitos, de certo, estaria omitindo-se na tutela dos direitos.
Analogamente, é como se estivesse prescrevendo um remédio, sem saber os
possíveis efeitos.
O artigo 40 do ECA, dispõe acerca da idade em que a criança ou o
adolescente pode ser adotado. Ou seja, é necessário que o indíviduo tenha até no
máximo 18 anos na data do pedido da adoção.
De acordo com Granato (2010, p.19), com a vigência do Código Civil de
2002, a qual dispõe que a menoridade cessa no momento em que se completa 18
anos, ou seja, a pessoa natural para a ficar responsável por todos os seus atos
civilmente, o artigo supramencionada passa então a ser derrogado.
Sobre os adotantes, o ECA estabeleceu alguns requisitos. De acordo com o
referido Estatuto, qualquer pessoa que seja maior de 18 anos, ou seja, esteja hábil
na ordem civil, poderá adotar, sem que seja levado em consideração se é casado ou
não.
Além disso, tem-se também, algumas vedações, como por exemplo, o grau
de parentesco, ou seja, não se pode adotar irmãos ou ascendentes, conforme
estabelecido pelo artigo 42, §1º. De fato, esse requisito está mais atrelado a uma
questão sobre segurança jurídica, visto que, o adotando foi retirado do seio familiar,
logo, não seria lógico e eficaz o adotar ao núcleo novamente.
Nem sempre o Estado se reportou desse modo, isso porque, nos idos da
década de 80, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça permitiu que os avós
tivessem a possibilidade de adotar seus próprios netos. É importante mencionar que,
esta decisão foi tomada antes do advento do ECA, a qual tem, de forma expressa, tal
vedação.
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Porém, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já proferiu uma decisão em que
possibilidade a adoção do descendente por ascendente, dependendo, notadamente
de cada caso. Isso, certamente, deve-se ao fato, do juiz decidir observando sempre
a questão do bem-estar, tendo um olhar na lei em relação aos seus fins sociais, na
qual a mesma se destina.
3 PRINCIPIOS NORTEADORES DO RECONHECIMENTO
HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR

DA

UNIÃO
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Com o intuito de elucidar melhor a questão da adoção por casal homoafetivo
no Brasil, é fundamental que seja analisar os princípios que norteiam o
reconhecimento da união homoafetivo como entidade familiar. Assim, abaixo será
denotado tanto o principio da dignidade da pessoa humana quanto o da igualdade.
3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
Dentre os princípios que fundamentam o reconhecimento da união estável,
tem-se o princípio da dignidade humana, sendo considerado o principal e mais
importante de todo ordenamento jurídico brasileiro. Visto juridicamente como o
princípio que estrutura a República Federativa do Brasil, a qual está expressamente
5
inserido no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, a partir dele, é possível
denotar os direitos fundamentais.
Dias (2011, p. 27) afirma que este princípio é considerado pela doutrina como
um “macroprincípio”, ou seja, é visto como o ponto central para que seja
compreendido os outros direitos.
Sarlet (2006, p. 61) faz um destaque inteligente afirmando que:
O constituinte deixou transparecer de forma clara e
inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios
fundamentais a qualidade de normas embasadoras e
informativas de toda a ordem constitucional, inclusive das
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, que
igualmente integram (juntamente com os princípios
fundamentais) aquilo que se pode – e neste ponto parece
haver consenso – denominar de núcleo essencial da nossa
Constituição formal e material. Da mesma forma, sem
precedentes em nossa trajetória constitucional o
reconhecimento no âmbito do direito constitucional positivo,
da dignidade da pessoa humana como fundamento de nosso
Estado democrático de direito.
663

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Ao discutir a respeito do tema ora exposto, no primeiro momento parece
que a definição é simples, porém sabe-se que se trata de um assunto complexo,
visto que, relaciona-se diretamente com uma série de direitos fundamentais, quais
seja, a intimidade, a vida, a não discriminação por conta da religião, sexo e raça.
Desse modo, através deste princípio tem-se a observância do modo como o
individuo decide sobre sua vida, evidentemente quando se faz alusão a intimidade
e privacidade, assim não cabe o Estado ficar ditando regras deste comportamento.
Por outro lado, o Estado tem o deve de fazer com que os direitos dos indivíduos
sejam assegurados, fazendo-se com que estes possam controlar sua vida
dignamente, sem que venha sofrer preconceituações e discriminações.
Nesse liame, conforme preleciona Filho e Julio (2015, p. 16), tem-se a questão
da união homoafetivo a qual durante muito tempo, os legisladores observavam
como algo terminantemente inviável por conta do que era expresso no
ordenamento jurídico no Brasil.
Assim, portanto, o Estado ao impedir que houvesse essa união de pessoas
com o mesmo sexo, estaria de forma direta negando que estes indivíduos
pudessem ter a sua dignidade, sendo notadamente o valor intrinsecamente ligado
a condição humana.
3.2 Princípio da igualdade
Tratando-se de um principio no qual é reconhecidamente um dos
seguimentos do principio anteriormente exposto, é visto como uma forma de fazer
o individuo sentir integrado numa sociedade, o possibilitando promover meios para
que concretamente ter um alcance profissional e pessoal, através das
oportunidades isonômicas, ou seja, iguais a todos, objetivando, principalmente
alcançar um dos objetivos da República Federal do Brasil, tal qual, a promoção do
bem de todos.
É observado ainda como um principio caracterizado como direito
fundamental disposto no artigo 5º da Constituição Federal, a qual tem-se a seguinte
expressão:
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.
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Nesse sentido, Silva (2011, p. 212) observa inteligentemente que a
Constituição Federal ao dispor expressamente o principio da igualdade, atribuindose que a lei não iria na prática fazer distinção de qualquer natureza, fez com que
houvesse uma obrigação por parte do Estado Democrática de Direito em tratar
todos os indivíduos que compõem a sociedade, de forma igual, ora na lei, ora nos
fatos sociais.
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Sendo assim, decisões que não permitiam a união homoafetiva, visto que, o
artigo 226, §3º da Carta Magna, proibia expressamente por ter apenas a união entre
homem e mulher, tornou-se sem fundamentos, pois, logicamente era observado
como uma afronta do principio em tela, afrontando, por consequência, o próprio
Estado de Direito.
Se o casal formado por pares do mesmo sexo deseja compartilhar suas vidas
em comum, tendo por objetivo a construção de uma família, do mesmo modo que
os casais heterossexuais fazem, é fundamental que não haja essa diferenciação.
Assim, de acordo com Filho e Julio (2015, p. 08) o fato da lei dispor
expressamente a determinação de que seja homem e mulher, não é viável e lógico
tecer ações discriminações, haja 5vista, ser por natureza análise dos juristas fazer com
que a Lei seja interpretada extensivamente.
4 A LEGALIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO HOMOAFETIVO
Sobre as relações sociais, é evidente que vêm surgindo gradativamente
mudanças sobre a afetividade, ganhando-se espaço, além de ser aceito
amplamente pela sociedade. A orientação sexual é pautada pelos estudiosos como
um acordo na antropologia, movimentando-se pelo modo que como se determina
um individuo a partir da sua atração sexualmente falando.
Barros (2012, p. 22), nesse liame, observa que:
Se faz crescente o número de pessoas que assumem
publicamente e sem temor a sua orientação homossexual. No
meio público, já são executadas inúmeras passeatas e
manifestações, em diferentes capitais do país, mostrando uma
vitória pessoal de homens e mulheres que derrotam séculos
de opressão para poderem ostentar sua identidade sexual, e
desfrutar de seus afetos e buscar a própria felicidade.
As uniões homoafetivas são apresentadas como um casal que não possui
capacidade procriativa (do ponto de vista biológico), ainda que de forma individual,
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seus elementos poderem tê-la. Isto não significa que tais casais não poderão ter
filhos, o que vem amparando esta causa é a relativa novidade da associação entre
homossexualidade e paternidade/ maternidade, onde apresenta-se as famílias
monoparentais: com a mãe lésbica ou o pai gay.
Corroboram com a ideia de Garcia et. al, (2007, p.12); Zambrano, (2006, p.57)
de que as famílias constituídas por casais homossexuais, que criam filhos, têm sido
nomeadas pelo termo homoparentalidade, termo esse utilizado de uma
nomenclatura francesa.
Contudo, a declaração: "família homoparental", tem sido discutida, uma vez
que destaca a orientação sexual (homoerótica) dos pais/mães e a integra ao
cuidado dos filhos (parentalidade).
Dessa forma, conceituar uma união ou uma família homoafetiva, parte da
ideia de uma união entre duas pessoas do mesmo sexo, que apresentem o intuito
de se unir por laços de afetividade e com intenção duradoura, assim como
necessitando ser protegidas e tuteladas pelo Estado, desfrutando de todos os
direitos e deveres inerentes a esta instituição.
Conforme afirma Granja (2012, p. 25), esses casais são amparados pelos
princípios constitucionais, ou seja, estas uniões só passaram a ganhar certa
autoridade, quando se observou notadamente a não adequabilidade do modelo do
patriarcado, passando-se a dar mais importância ao modelo que realmente esteja
voltado ao afeto.
Desse modo, percebe-se que as uniões de cunho homoafetivo, que fundamse de acordo com as disposições da Carta Magna, sendo indubitavelmente
necessário o amor e respeito, dando-se aí grande relevância no sentido de
considerar como valor jurídico, a afetividade.
Observa-se ainda que, hoje em dia, a justiça no Brasil vêm caminhando,
através de suas decisões judiciais, no sentido de considerar a união de cunho
homoafetivo, sendo ele duradouro, visto como uma união estável, observando esse
entendimento mesmo que de forma prudente.
5 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS
As relações sociais partem de uma marcação feita pela heterossexualidade,
e espantosa é a aversão em aceitar que o casal homoafetivo tenha a possibilidade
de se habilitar para que possa realizar a adoção.
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Sendo aí, inúmeras as dúvidas em relação ao bom desenvolvimento da
criança, existindo uma errônea verdade sobre a questão da sexualidade e “falta” de
exemplos dos dois sexos, havendo visões de que pode haver com o passar dos anos,
implicações diretas psicologicamente, podendo o adotado ter certas dificuldades
no que diz respeito a sua orientação sexual.
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O questionamento vai além, e surge pelo fato de não haver dentro da família,
um modelo de ambos os sexos que permitem de modo ocasional tornar-se um
empecilho para que este adota descubra sua sexualidade, tendo-se a grande
possibilidade deste vir a se tornar um individuo homossexual. Porém, sabe-se que
esse tipo de argumento não tem qualquer fundamento cientifico que
comprove (DIAS, 2010, p. 12).
Dias (2010, p. 12) observa que essas premissas não passam de preocupação,
deixando-se de lado seguramente, junto aos que apoiam que o casal homoafetivo
tenha a possibilidade de adotar uma criança ou adolescente.
Para Souza (2009, p. 15), de acordo com o que se vislumbra no Estatuto da
Criança e do Adolescente, enquanto as crianças e os adolescentes tiverem que
permanecer nos orfanatos, a legislação
indica que outros esforços devem ser feitos
5
no sentido de propiciar o direito à convivência familiar e comunitária para esta
população, quer seja por meio da colocação em família substituta por meio da
guarda, quer pela vivência em abrigos mais semelhantes a uma residência e mais
acolhedores que proporcionem atendimento individualizado e personalizado para
crianças e adolescentes que lá vivem.
É importante frisar que a criança e ou o adolescente que vive e um abrigo,
por melhor que seja este, está com seu direito de convivência familiar e comunitária
violado.
De acordo com Aragão (2014, p. 27) a adoção por casal homoafetivo, apesar
de não ser tratada no ordenamento jurídico brasileiro, a mesma é possuidora de
uma expansão de características e expectativas como qualquer outro contexto,
tendo em vista que a sociedade evolui a cada dia, além do mais, a homoafetividade
é fato, e esta realidade está mais próxima do povo do que se imagina.
Júnior (2009, p. 33) observa que a realidade da ausência de uma orientação
familiar, do abandono de crianças por seus familiares e também da própria
dificuldade do Estado em atender as suas próprias normas constitucionais, vem,
movendo as pessoas a tomarem a posição de legalizar uma adoção, que possa
ampliar e compartilhar do seu ambiente familiar, e também atender a uma criança
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que está abandonada pela família e pela sociedade, abrigada em instituições das
mais diversas.
Por meio disso, partindo da Constituição Federal de 1988 sob o artigo 227
em seu § 6º é proibido quaisquer denominações discriminatórias ao adotado,
estendendo ao adotado todos os direitos, deveres e obrigações de um filho
biológico. Sobre essa linha de raciocínio, o adotado é integralmente certificado
legalmente, ampliando ainda essa garantia à pessoa do adotante, já que uma vez
que o adotado possui direitos, os deveres do adotante são características inerentes
da relação jurídica (ARAGÃO, 2014, p. 20).
Dias (2010, p. 78) afirma que em decorrência da organização familiar dos dias
de hoje, e em face ao grande número de crianças que estão institucionalizadas e
aguardando a adoção, vem sendo aceita e trabalhada pela justiça, por meio de
jurisprudência, a probabilidade de casais homoafetivos consolidarem essa adoção,
reduzindo alguns dos problemas sociais encontrados no tão diversificado contexto
da sociedade hoje.
Dessa forma, o fortalecimento da adoção pelo casal homoafetivo, teve outra
barreira quebrada no ano de 2009, quando CNJ, tal qual, Conselho Nacional de
Justiça, permitiu a modificação do modelo que se tem tradicionalmente a certidão
de nascimento, que aludem tão somente o pai e mãe, passando aí, a denotar o
termo “filiação”. Possibilitando, desse modo, que as crianças ou adolescentes no ato
da adoção, sejam registados por casais homoafetivos.
De acordo com Rodrigues e Lopes (2016, p. 67), afirmam que no caso
específico da adoção o que se deve levar em conta, no caso concreto, é o superior
interesse da criança e não a orientação sexual do pretendente. Nesse sentido, os
autores asseveram, ainda, que a essência dos fundamentos defendidos por ele
encontra sustentação na citação da frase de autoria do Juiz Siro Darlan, da 1ª Vara
da Infância e Juventude do Rio de Janeiro: “Não exijo certidão de casamento e nem
faço restrições sexuais. Tanto que deferi em favor de homossexuais como neguei
em casos que julguei inconveniente para a criança”.
5.1 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o instituto adoção:
adoção por casais homoafetivos
A Constituição Federal de 1988, consagrou o princípio da proteção integral,
sendo dever do estado assegurar tanto a criança quanto ao adolescente: a
dignidade, igualdade e liberdade. O Artigo 42, caput do Estatuto da Criança e do
Adolescente regula sobre a adoção, e neste não consta qualquer restrição ao sexo,
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orientação sexual ou estada civil, concluindo-se que tanto a mulher quanto o
homem, juntos ou de maneira isolada podem adotar, sem importar seu estado civil.
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Conforme confirma Souza (2009), que indica que o ECA, sob o seu artigo
19, aponta que toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado
no seio de sua família, e caso isso não seja plausível, cabe às autoridades, diante da
vontade de uma família substituta, assegurar para a criança uma convivência
familiar e comunitária adequada. Assim como não há no art. 42, caput, nenhuma
restrição quanto à orientação sexual do adotante, podem os homossexuais também
adotar, uma vez que o que deve ser observado é o bem estar do adotando,
independente das características do adotante.
Segundo o Supremo Tribunal Federal – STF, a argumentação de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF), a união homoafetiva e seu
reconhecimento como instituto jurídico, sobre a convergência de objetos entre
ações de natureza abstrata, com o julgamento conjunto, foi feita pela encampação
dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela adi nº 4.277-DF, com a intuito de confiar
explicação segundo à constituição ao art. 1.723 do código civil, que foram atendidas
as condições da ação. Proibindo-se aí a discriminação das pessoas em função do
sexo, seja na superfície da dicotomia
homem/mulher (questão de gênero), seja na
5
superfície da orientação sexual de cada um deles.
Pois, se faz proibido o preconceito como capítulo do constitucionalismo
fraternal. Que homenageia o pluralismo como importância sóciopolítico-cultural.
Doando a liberdade para fazer uso da própria sexualidade, implantada na categoria
dos direitos fundamentais do indivíduo, declaração que é da autonomia de vontade,
dando direito à intimidade e à vida privada, sobre a cláusula pétrea.
Para Junior (2013, p. 37), em cumprimento de um prisma Constitucional, o
intuito do termo família está assinalado no artigo 226, caput, que implica na
existência de relações de afeto, proteção e sustentáculo mútuos entre os membros,
assim como na vivência de um projeto coletivo, constantes e demorados de vida
em comum diante da sociedade.
No entanto, a Constituição Federal, ao aprontar o casamento, não instituiu
qualquer condição ou alcance, limitando-se a individualizar apenas o casamento
civil e o casamento religioso com os efeitos civis.
Contudo, as condições para a certificação do casamento, assim como os
obstáculos, estão prognosticados no Código Civil (artigo 1.511 e seguintes), sendo
respeitável observar que não há nenhum dispositivo que fale expressamente que o
casamento apenas pode ser concretizado entre homem e mulher, não existindo,
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novamente, qualquer barreira expressa ao casamento entre pessoas do mesmo
sexo.
Apesar de muitas jurisprudências dando apoio a adoção por casais
homoafetivos, o STF coloca alguns requisitos necessários para se efetivar a mesma,
ao qual se refere ao critério de legitimidade de negócio jurídico, ou seja, se faz
preciso que o cidadão tenha 18 (dezoito) anos concluídos, não dependendo do
estado civil que se encontre, segundo o artigo 42 da Lei nº. 8.060/90, e que entre o
adotante e o adotando deva haver uma diferença de 16 anos, circunstância de
natureza legal (artigo 42, § 3º do ECA).
Logo, essa separação de tempo é uma forma de afinidade a vida natural na
diferença de anos quanto à procriação. No entanto, se forem dois os adotantes,
satisfaz-se que a diferença de idade seja apenas um dos adotados (DIAS, 2010, p.
77).
Estando também descrita a regra no artigo 1.626, parágrafo único, do
Código Civil. Pois, essas ocorrências acontecem com assiduidade e, no passado,
originavam desarmonias doutrinárias e jurisprudenciais. A lei procura a posição de
identidade dessa filiação adotiva com a filiação biológica, harmonizando o estado
do adotado para o casal, a mesma também admite que, com a adoção, o padrasto
ou madrasta adquiram a categoria de pai ou mãe (VENOSA, 2006, p. 33).
6. CONCLUSÃO
Hoje, a adoção figura entre as estratégias legítimas de defesa do direito da
criança à convivência familiar e comunitária, ela se constituiu em um dos
mecanismos de transferência de direitos mais subjetivos, como direito à filiação,
direito à identidade, direito à afetividade, direito à proteção e à segurança. Estes
direitos subjetivos constituem hoje a base para o desenvolvimento sadio e integral
da criança e estão consubstanciados na chamada Doutrina da Proteção Integral,
que constitui o fundamento filosófico, humanitário e jurídico do ECA.
O tema sobre a adoção por casal homoafetivo nos faz refletir acerca de uma
polêmica que gera grande repercussão jurídica e social, pois apesar de atualmente
as decisões provocarem discussões, estarem cada vez mais explícitas e positivas, a
sociedade ainda não está preparada para de fato reconhecer as relações
homoafetivas como um todo.
Isso decorre do fato, no Brasil ter milhares de indivíduos fervorosamente
religiosos e conservadores que acreditam que essa adoção prejudicaria na opção
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sexual da criança, porém sabe-se que esse tipo de visão é ultrapassado e
cientificamente sem sentido.
Nota-se um avanço jurídico nesse sentido, nas recentes decisões dos
Tribunais, que tem permitido que o casal homoafetivo adote sem qualquer objeção,
sendo apenas necessário que atenda o requisito da idade, e a disposição acerca da
diferença dos 16 anos, deve ser atrelada apenas a um dos adotantes.
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O ordenamento jurídico brasileiro ainda não trata expressamente sobre as
uniões homoafetivas, o que causa alguns percalços e claras desvantagens no que
se diz respeito às relações heteroafetivas, aparentemente desnivelando-as e criando
uma suposta vantagem entre as entidades. Observa-se, portanto, uma afronta ao
princípio da igualdade e da liberdade da Constituição Federal.
No entanto, fica claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente não faz
menção alguma a orientação sexual do adotante, impedindo apenas o requerente
caso não preencha os requisitos necessários a adoção, a sua homossexualidade
jamais poderá ser um critério de proibição para eventual adoção, porém, o fato da
falta de regulamentação da adoção por casal homoafetivo não implica a sua
vedação.
5
No tocante ao melhor interesse do menor, estaria violando este princípio
negar a adoção a um casal em devidas condições, pois o abrigo não é a melhor
opção para o desenvolvimento para o crescimento social e psicológico daquela
criança ou adolescente, pois poderá haver falta de nova oportunidade de nova
família, de ter melhores condições de vida, de estudo e saúde.
Possibilitar a cada criança e adolescente viver em família significa
proporcionar-lhes a oportunidade de serem reconhecidas e aceitas em suas
individualidades, em suas possibilidades e dificuldades, de receber amor e os limites
necessários. Significa conceder-lhes o acesso à intervenção nos rumos de suas
próprias vidas com segurança e criatividade, sendo agentes da construção de sua
identidade na busca de uma vida feliz.
No mais, a pesquisa atendeu os objetivos ora traçados, pois permitiu
elucidar a questão da adoção por casais homoafetivos no Brasil, a qual é
perfeitamente possível, pois encontra-se amparo no princípio da proteção integral
da criança e do adolescente que está consagrado em nossa Constituição, e é dever
do estado assegurar a ambos: a dignidade, igualdade e liberdade.
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Graduada em Administração.

RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar inteligentemente sobre a tutela jurídica
do trabalhador portador de deficiência, aludindo os mecanismos adotados pelo
Estado para que seja enfrentado eficientemente as discriminações no Mercado de
Trabalho. Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica e descritiva, a qual
permitiu reunir diversas obras como: artigos, monografias e livros, para que fosse
possível realizar um debate a respeito da temática. A pesquisa é justificadamente
relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do Direito, por tratar
especificamente de uma parcela da sociedade que precisa de atenção especial por
nossa legislação para que consiga adentrar ao mercado de trabalho, sem
discriminações e preconceitos. A pesquisa será dividida em três itens.
Primeiramente, será discutido a respeito do histórico das relações trabalhistas das
pessoas com deficiência. Segundo, a respeito dos direitos fundamentais e a
abordagem constitucional dos direitos da pessoa com deficiência. E por fim, sobre
as pessoas com deficiência e o mercado de trabalho, aludindo-se especificamente
sobre a Lei de Cota, os mecanismos adotados para que seja possível diminuir a
discriminação nos postos de trabalho e os dados sobre a inserção dos indivíduos
com deficiência no Amazonas. Nas considerações finais, foi possível delinear
sistematicamente o cumprimento do objeto traçado na pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Tutela Jurídica. Trabalhador. Portador de Deficiência.
ABSTRACT: The research aims to intelligently unravel the legal protection of
workers with disabilities, alluding to the mechanisms adopted by the State in order
to efficiently address discrimination in the Labor Market. As a methodology,
bibliographic and descriptive research was adopted, which allowed several works to
be gathered, such as: articles, monographs and books, so that it was possible to
hold a debate on the subject. Research is justifiably relevant to both society and law
operators, because it specifically addresses a portion of society that needs special
attention for our legislation so that it can enter the labour market without
discrimination and prejudice. The search will be divided into three items. First, it will
be discussed regarding the history of the labor relations of people with disabilities.
Second, on fundamental rights and the constitutional approach to the rights of
persons with disabilities. And finally, on people with disabilities and the labor
market, specifically alluding to the law on the back, the mechanisms adopted so
that it is possible to reduce discrimination in jobs and data on the insertion of
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individuals with disabilities in the Amazon. In the final considerations, it was
possible to systematically outline the fulfillment of the object outlined in the
research.
KEYWORDS: Legal tutelage; worker. Disabled person.
INTRODUÇÃO
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Atualmente, vivencia-se cotidianamente discriminações aos portadores de
deficiência no mercado de trabalho, o que, evidentemente, faz com que haja a
preocupação nos setores que compõem a legislação trabalhista para este que
individuo tenha a mesma oportunidade de outras pessoas consideradas “normais”.
Embora não se tenha explicitamente escrito na Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT a respeito da tutela à pessoa com deficiência, por meio da
hermenêutica tem-se a possibilidade de ampliação para proteção jus laborativa.
Isso decorre do fato de se ter no ordenamento jurídico, um princípio tão
significativo, considerado ainda um fundamental constitucional, tal qual, Dignidade
da Pessoa Humana, servindo-se como arcabouço para essa tutela a este vulnerável.
Diante disso, a pesquisa 5objetiva delinear inteligentemente sobre a tutela
jurídica do trabalhador portador de deficiência, aludindo-se, desse modo, o esforço
histórico para que o portador pudesse integrar no mercado de trabalho, e de que
forma, pode ser dinamizado sua inserção.
A pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para
os operadores do Direito, por tratar especificamente de uma parcela da sociedade
que precisa de atenção especial por nossa legislação para que consiga adentrar ao
mercado de trabalho, sem discriminações e preconceitos.
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica e descritiva,
visando as relações do trabalho dos trabalhadores portador de deficiência. A
pesquisa é de cunho qualitativo porque o estudo se deu de forma dinâmica.
A pesquisa será dividida em três itens. Primeiramente, será discutido a
respeito do histórico das relações trabalhistas das pessoas com deficiência.
Segundo, a respeito dos direitos fundamentais e a abordagem constitucional dos
direitos da pessoa com deficiência. E por fim, sobre as pessoas com deficiência e o
mercado de trabalho, aludindo-se especificamente sobre a Lei de Cota, os
mecanismos adotados para que seja possível diminuir a discriminação nos postos
de trabalho e os dados sobre a inserção dos indivíduos com deficiência no
Amazonas.
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Alves (1992, p. 19) faz um destaque a respeito do enaltecimento da pessoa
com deficiência em diversos grupos sociais, exemplificando como exemplo na
Malásia, onde as tribos primitivas que possuíam esta condição passaram a ser
conselheiros pela decisão de disputas.
Maciel (2011, p. 24) afirma ainda que, na Idade Antiga, a civilização egípcia
tratava de forma especial as pessoas com deficiências para que eles pudessem
participar ativamente de diversas classes sociais, e isso é relevado através dos
papiros, múmias, túmulos e etc.
Por outro lado, Ranaura e Sá (1999, p. 36) fazem uma alusão a questão das
citações litúrgicas, a qual pode-se observar claramente um tratamento de forma
discriminatória e preconceituosas, pois eram impedidas conforme o Livro do
Levítico de Moisés, a apresentarem ofertas de cunho sacrifical, mesmo na condição
de sacerdotes.
Mesmo que, conforme observado acima, houvesse democraticamente na
Grécia, a base para os direitos das pessoas com deficiência, em Esparta e Atenas,
especificamente, as crianças sendo propriedade do Estado, ao apresentar
determinadas deficiências, e, de acordo com o grau, eram cruelmente assassinadas,
sendo arremessadas no abismo de Taigedo. (FIGUEIREDO, 1997, p. 89)
Além disso, aponta que as que tinham 12 anos, e apresentavam essas
anomalias, submetiam-se a provas de resistência.
Porém, nesse liame, o mesmo autor destaca que, caso algum individuo viesse
a ser acometido por alguma deficiência após lutar e participar ativamente em uma
guerra, e este era devidamente protegido tendo todos os seus direitos garantidos,
tendo ainda, à época legislativamente uma previsão a respeito do assistencialismo
social sendo reconhecidamente como a Lei de Sólom.
Altavila (2001) menciona em seu estudo, a Lei das XII Tábuas da Roma, a qual
expressamente repudia os deficientes, tendo estabelecido que o filho nascido
“monstruoso” deveria ser morto de forma imediata. É importante ressaltar que havia
entre os romanos intensas discriminações em relação aos deficientes, não
perdoando sequer os líderes, como por exemplo Claudios, que à época, era
ridicularizado por muitos por conta da manqueira.
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Passando adiante, observou-se que na Idade Média, se teve uma maior
preocupação quanto aos deficientes físicos. Exemplo disso, é o caso do reinado de
Lúis IX da França, o qual construiu um centro de tratamento para àqueles que
estavam acometidos de cegueira em decorrência da Guerra das Cruzadas (SILVA,
1986, p. 135).
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Quando a Idade Moderna, houve o advento da Lei dos Pobres no ano de
1531 na Inglaterra, a qual se tinha um destaque aos idosos e deficientes físicos,
permitindo-lhes pedir esmola. Criou-se também, no ano de 1723 o Workhouse, que
objetivava principalmente empregar os trabalhadores com deficiência, porém Alves
(1992, p. 182) destaca que o preenchimento destes postos, se dava tão somente
pelas pessoas carentes e saudáveis.
Mas, o marco circunstancial mesmo ocorreu durante a Revolução Industrial
em relação as pessoas com deficiências frente ao Mercado de Trabalho, onde
Andrade (2014, p. 30) preceitua que,
(...) nesse período, as condições subumanas, a extensiva
jornada de trabalho, bem como, as mutilações provocadas
pelas
máquinas,
impulsionaram
manifestações
e
5
reivindicações, a princípio atendidas em parte pela própria
burguesia em prol da subsistência do modelo capitalista, em
seguida impulsionaram a intervenção estatal.
Aumentou-se, portanto, a partir disso, a criação de milhares de leis que se
voltavam principalmente ao trabalhador e suas condições. Dentre estas, destacamse a Lei de Peel (1802) e Factory Act, a qual a primeira diz respeito a questão da
natureza sanitária, e a segunda das fiscalizações sobre as condições da fábrica para
o desenvolvimento das atividades. Além disso, teve-se também, a regularização da
participação da mulher no mercado de trabalho no ano de 1942. (ANDRADE, 2014,
p. 30).
Em 1907, nos Estados Unidos da América, se teve a primeira Conferência da
Casa Branca que se tratava especificamente sobre os cuidados com a Criança
Deficiente. Maciel (2011, p. 28) dispõe que em Boston, no mesmo ano, organizouse sistematicamente grupos de trabalho que visavam a proteção dos deficientes nas
organizações empresariais.
Com as sequelas deixadas em decorrência da Primeira Guerra Mundial, fez
com que houve por parte da Organização Mundial do Trabalho, uma reflexão,
reconhecendo-se por meio da recomendação nº 22/1924 a necessidade de ter uma
atenção especial aos portadores de deficiência.
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Tem-se dois lados, o primeiro que diz a respeito à pressão incessante para
que Estado adotasse uma política de forma séria, e que pudesse fazer com que os
mutilados da guerra, viessem a ser reabilitados ao mercado de trabalho. (KREWER,
2000, p.51).
Seguindo o mesmo entendimento, o segundo lado, a pressão destes
indivíduos que queriam permanecer trabalhando, pois antes da Guerra, assumiam
seus postos com resultados bons, e que só o deixaram em decorrência da
convocação.
Evidencia-se que, em 1995 teve-se a recomendação nº 99 pela OIT, a qual
afirma contundentemente que era imprescindível a inserção dos portadores de
deficiência ao mercado de trabalho, independentemente da forma como foi
originado.
No Brasil, foram aprovados através dos Decretos Legislativos nº 51/1989 e
104/1964, tanto a convenção de n° 159 quanto a de nº 111 da Organização da
Internacional do Trabalho, a primeira trata a respeito da reabilitação profissional, já
a segunda tem-se a imposição de medidas positivas, no sentido de fazer com que
integrassem no mercado de trabalho os portadores de deficiência física.
Foi incorporado no ordenamento jurídico interno, a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela Organização das
Nações Unidas no ano de 2007, passando a ter status de emenda constitucional.
2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A ABORDAGEM CONSTITUCIONAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2.1 Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana
Evidentemente que esse princípio de fato, é considerado um dos mais
importantes em todo ordenamento jurídico brasileiro. No que tange aos
deficientes, logo no artigo 1º da Convenção que dispõe sobre os direitos das
pessoas com deficiência (promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009), tem-se o
estabelecimento do princípio da dignidade humana:
“O propósito da presente Convenção é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade
inerente.”
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Tal princípio é estabelecido ainda pela Constituição Federal de 1998, como
fundamental da República Federativa no Brasil, ou seja, os indivíduos, sejam pessoas
físicas ou jurídicas deverão observar suas condutas de acordo com o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Lima e Lima (2013, p. 26) dispõem que este princípio sendo inerentemente
atrelado ao ser humano, naturalmente é existente antes mesmo do Direito. Sendo,
portanto, uma parte da condição humana.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As pessoas que têm alguma deficiência, por certo tem seu direito
resguardado, visto que, é entendido que todos detêm a dignidade, ou seja, assim
todos que convivem numa mesma sociedade, certamente tem identicamente a
mesma dignidade.
Nota-se que a dignidade quanto a sua conceituação depende estritamente
de que forma são observados os valores da sociedade, considerando o local, época
e cultura. Assim, o tempo vai passando e o entendimento sobre a dignidade vai se
adequando e readequando de acordo com a fase à época vivida.
O Estado obrigatoriamente deve tecer formas que possibilite proteger e
5
resguardar a dignidade humana, por meio de ações concretas. Sendo, portanto, um
precursor deste princípio tão importante. Interessante notar que, implicitamente o
conceito deste princípio encontra-se a vedação de tratamentos ora desumanos.
Nesse sentido, é fundamental que o respeito não direcionado apenas uma
parcela da sociedade, mas sim, que todos possam receber esse tratamento digno,
seja este portador de deficiência ou não.
2.2 Princípio Da Igualdade
Foi na Alemanha no século XIX que se originou a expressão Estado de Direito,
tendo sido sintetizada à época em três questões situacionais, quais seja, a ausência
no governo de um poder arbitrário; a igualdade conforme a lei e; as regras da
Constituição, que estão consequentemente atreladas aos direitos individuais.
É importante ressaltar que mesmo o Estado de Direito tendo todo esse
relevante reconhecimento mundialmente, a sujeição perante lei não significava
dizer que igualdade estava materializada a todos, assim mesmo que todos os
indivíduos sujeitam-se ao mesmo tratamento legal, não era suficiente para que as
desigualdades fossem inibidas por completo que existiam na época.
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Em relação a evolução do princípio da igualdade no Brasil em suas
Constituições, tem-se o ponto inicial no ano de 1824 através da Carta Imperial, a
qual no seu artigo 119, XIII era disposto a lei a todos “(...) quer castigue, o
recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”.
Embora houvesse essa determinação explícita nesse artigo, logo em seguida,
na mesma Carta, havia a previsão do artigo 179, inciso XIV, a qual assegura que
todo cidadão poderia ser admitido no cargo público de cunho político, civil ou
militar, sem diferenças a não ser das virtudes e talentos. Tendo, desse modo, uma
clara alusão da igualdade junto as características, definindo-se aí, se tinha ou não
merecimento.
Lima e Lima (2013, p. 55) observam que:
A lembrança do período em que a escravidão era permitida
legalmente é um bom exemplo, revelando que a igualdade
formal não é suficiente para alcançar a diversidade de pessoas
e situações, ou seja, apesar de defendida e propagada pelo
próprio Estado, “aquela” igualdade não deixava de gerar
injustiças.
Nesse liame, tão somente com o avanço conceitual do Estado Democrático
Direito, foi possível que houvesse de fato a materialização da igualdade, no sentido
de fazer todos usufruam dos seus direitos e deveres, sem que haja a exclusão por
qualquer motivo ou característica (pelo menos, evidentemente em tese). Portanto,
o direito passou a ser observado igualmente, a partir do momento que as diferenças
e necessidades dos indivíduos passou a ser na prática tutelado e compreendido.
Sendo um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico, visto
que é a base para a democracia, o princípio da igualdade em seu teor prático
permite que haja o estabelecimento da inclusão e do reconhecimento daqueles que
se encontram em situações especiais.
Exemplo disso, são os indivíduos portadores de deficiência, que
evidentemente por sua característica natural, necessitam de um cuidado mais
atento do Estado e da sociedade, para que venham a ter as mesmas oportunidades
de outras pessoas.
Alexandrino e Paulo (2010, p. 23) destacam nesse sentido que:
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“O princípio constitucional da igualdade não veda que a lei
estabeleça tratamento diferenciado entre as pessoas que
guardem distinções de grupo social, de sexo, de profissão, de
condição econômica ou de idade, entre outras; o que não se
admite é que o parâmetro diferenciador seja arbitrário e
desprovido de razoabilidade, ou deixe de atender a alguma
relevante razão de interesse público. Em suma, o princípio da
igualdade não veda o tratamento discriminatório entre
indivíduos, quando há razoabilidade para a discriminação.”
(ALEXANDRINO e PAULO, 2010, p. 23)
Não se deve, portanto, observar este princípio como apenas um elemento
que norteia a conduta humana, mas que, trata-se de dever-ser, ou seja, tem que ser
notadamente uma reivindicação que possua natureza de cunho moral.
O Estado tem o dever de tutelar todo individuo de qualquer ato que se tenha
a discriminação, haja vista, todos serem iguais e dignos, devendo-se, desse modo,
respeitar as diferenças de cada indivíduo numa sociedade.
Assim, quando o Estado se
5 depara com situações em que haja a restrição de
direitos, justamente pelo fato de o indivíduo apresentar alguma característica
diferente, é fundamental que esteja preparado, no sentido de dispor de medidas
que faça com que se tenha o equilíbrio em relação as oportunidades ora oferecidas.
3 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO
A busca pela tutela dos trabalhadores portadores de deficiência e a
prevenção de qualquer tipo de discriminação referente ao salário e á contratação,
o artigo 7º inciso XXXI da constituição federal de 1988 dispõe: proibição de
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência.
No dia 24 de outubro de 1989 foi aprovada a Lei Federal nº 7.853/1989 que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas
portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, importante conquista e
mesmo assim, continuou procrastinando o dispositivo constitucional da reserva de
vagas.
Conforme o inciso III do artigo 2º da referida lei, incumbe ao Estado:
III - na área da formação profissional e do trabalho:
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b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à
manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial,
destinados às pessoas portadoras de deficiência que não
tenham acesso aos empregos comuns;
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c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção,
nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de
deficiência;
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva
de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de
deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor
privado, e que regulamente a organização de oficinas e
congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação,
nelas, das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL, 1989)
O art. 8º estabelece que:
Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar,
sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de
ensino, de qualquer curso ou grau, público ou privado, ou
negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados da
deficiência que apresenta, emprego ou trabalho constitui
crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa
(BRASIL, 1989).
O decreto nº 3.298/99, que regulamenta a referida lei, estabelece, para as
empresas, uma porcentagem de reserva de postos de trabalho para as pessoas com
deficiência, sob pena de multa, dependendo do número total de empregados
(BRASIL, 1999).
Sendo considerado crime passível de reclusão e multa, o fato é que é muito
difícil comprovar que algum empresário tenha recusado contratar pessoa com
deficiência alegando motivo a deficiência do candidato.
3.1 A Lei De Cota (Lei 8.213/91)
O sistema de cota para pessoas com deficiência no âmbito das empresas
privadas, veio a ser tratada pela Lei 8.213/91, de 24 de julho de 1991.
Evidentemente que se tem a possibilidade de observar concisamente o nível
de acessibilidade, sem antes verificar contundentemente a Lei de Costas, tornando682
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se, por certo, um dos caminhos mais eficazes para que seja possível o acesso ao
mercado de trabalho e oportunidade de emprego. Isso fez com que as organizações
tivessem como obrigação a contratação de pessoas com deficiência, exigindo-se,
consequentemente, adaptações na estrutura.
Martinez (2012, p. 77) afirma que:
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“(...) a proporção entre o número de empregados e o
percentual de protegidos (reabilitados ou portadores de
necessidades especiais, habilitados) é produzida com base
no número total de empregados da empresa, e não com
fulcro no número de empregados de um específico
estabelecimento filial.” (MARTINEZ, 2012, p. 77)
Está disposto no art. 93 da Lei 8.213/91 de forma expressa, a inclusão das
pessoas portadores de deficiência dentro das organizações:
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou
5
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção:
I - até 200 empregados...................2%;
II - de 201 a 500............................3%;
III - de 501 a 1.000........................4%;
IV - de 1.001 em diante. ...............5%.
§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário
reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por
prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa
imotivada em contrato por prazo indeterminado somente
poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador
com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência
Social.
§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe
estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar
dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas
preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários
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reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando
solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos
empregados ou aos cidadãos interessados.
§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente a
contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o
aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.
Pode-se considerar que a Lei de Cotas é um grande avanço na legislação
brasileira, pois assim, as empresas devem cumprir o que está disposto á lei,
esforçando-se em programas de formação profissional e flexibilizando as exigências
genéricas para a composição de seus quadros. Observa-se que com a criação da lei
de cotas, as pessoas com deficiência obtiveram maiores garantias dos direitos à
inclusão no mercado de trabalho.
3.2 Fiscalização Do Trabalho Contra Atos Discriminatórios Em Razão Da Pessoa
Com Deficiência
Conforme o parágrafo 4º do artigo nº 36 do Decreto Federal nº 3298/99: A
pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2º e 3º deste decreto
poderá recorrer a intermediação de órgão integrante do sistema público de
emprego, para fins de inclusão laboral na forma deste artigo. Por sua vez, o
parágrafo 5º do mesmo artigo 36 do referido decreto,
§ 5o Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego
estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle
das empresas, bem como instituir procedimentos e
formulários que propiciem estatísticas sobre o número de
empregados portadores de deficiência e de vagas
preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto
no caput deste artigo (BRASIL, 1999).
A inspeção do trabalho na efetivação da Lei de Cotas é realizada pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia antigo
Ministério do Trabalho e Emprego, conjuntamente com Ministério Público do
Trabalho, com o intuito de coibir as irregularidades cometidas pelas empresas
quanto ao cumprimento da legislação alusiva ao trabalho das pessoas com
deficiência.
684

www.conteudojuridico.com.br

3.3 Dados Sobre A Inserção Das Pessoas Com Deficiência No Mercado Do
Trabalho No Estado Do Amazonas.
O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Dos cerca de 190 milhões de
brasileiros, aqueles com pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motora
ou mental, somam 24%.
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O Estado do Amazonas conta com uma população de 3.483.985, contudo
790.647 da população tem algum tipo de deficiência (IBGE, 2010). Conforme a
Secretaria de Inspeção do Trabalho (ENIT, 2019), unidade administrativa vinculada
ao Ministério da Economia, do Poder Executivo Federal, em seu painel de
informações e estatísticas da inspeção do trabalho no Brasil ano de 2018, já foram
realizadas 11.401 fiscalizações que resultou à contratação de 46,9 mil Pessoas com
Deficiência (PcD) e reabilitados, 46.900 sendo total de PCD incluídas sob ação fiscal,
autos de Infração por violação ao disposto no caput e no §1º do art. 93 da Lei nº
8.213/1991 somam 4.668, e 696 termo de compromisso. Os números, tanto de
operações quanto de trabalhadores contratados após as inspeções, são recordes
desde 2003, quando começou a série histórica.
5

Entretanto, no Estado do Amazonas no Ano de 2018 foram realizadas 158
Fiscalizações, 425 PCD incluídas sob ação fiscal, ocorreram 98 autos de infração e
nenhum termo de compromisso, conforme tabela 1 abaixo:
Tabela 1 – Fiscalização da cota para Pessoas com Deficiência/reabilitados
Fiscalizações

Total de PCD
Auto de infração
incluídas sob
ação fiscal
158
425
98
Fonte: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 2018.

Termo de
compromisso
0

Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT, 2018) combinado com a
Relação Anual de Informações Socias (RAIS, 2018), o número de vagas reservadas
por natureza jurídica do empregador são:
I.

II.
III.

Administração Pública: total de vagas reservadas: 100, sendo que apenas 8 (8.00%)
destas vagas estão ocupadas resultando em um déficit de 92 (92.00%) que faltam
ser preenchidas.
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista: vagas reservadas 43, da qual
11 (25.58%) estão ocupadas, e 32 (74.42%) estão em falta.
Empregadores Privados: 7.832 e a quantidade de vagas reservadas, contudo 4.975
(63.52%) estão ocupadas e há 2.857 (36.48%) faltam ser preenchidas.
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IV.

Total: o total de vagas em todo o Estado do Amazonas é de 7.975, os que estão
ocupadas somam 4.994 (62.62%), tendo uma diferença 2.981(37.38%) de vagas a
serem ocupadas (figura 1).
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Figura 1 – Cumprimento da cota para Pessoas com Deficiência e Reabilitados.

Fonte: Fonte: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 2018 c/c Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), 2018.

Contudo, Secretaria de Inspeção do Trabalho vem a todo modo realizando
essas fiscalizações para que a legislação seja cumprida por partes das empresas,
quando não cumpridas recebem autuação em seus estabelecimentos.

A empresa que não cumprir a legislação é autuada com multa
de R$ 2.284,05 a R$ 284.402,57, de acordo com o porte e
número de vagas não preenchidas, numa fiscalização
reiterada até que a meta seja cumprida. Aquelas que também
não realizam adaptações necessárias nos ambientes, móveis
e processos de trabalho, agindo com discriminação contra as
PCDs, recebe a multa de dez vezes o valor do maior salário
pago pelo empregador, acrescido em 50% em caso de
reincidência (BRASIL, 2017).
Sendo, a maioria das pessoas portadoras de deficiência que estão inseridas
no mercado de trabalho são as consideradas portadoras de deficiência leves, uma
vez que as empresas não precisam fazer adaptações de acessibilidade que podem
gerar um alto custo e possam interferir nos lucros das empresas, sendo um dos
motivos para o descumprimento da lei.
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As pessoas com deficiência não necessitam de adaptações arquitetônicas e
sim ergonômicas, conhecidas como um esforço de inclusão.
CONCLUSÃO
Vislumbrou-se sistematicamente de que forma o Estado implementa seus
mecanismos legais para que o indivíduo portador de deficiência venha ter as
mesmas oportunidades que os demais, no que diz respeito ao mercado de trabalho.
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É evidente e notório que mesmo com os avanços nessa área nas últimas
décadas, mesmo assim, muitos ainda sofrem com a falta de oportunidade de
ingressar no mercado de trabalho. Isso ficou ainda mais evidenciado, quando se
demonstrou no último item os dados da Relação Anual de Informações Sociais que
dispõe sobre a inserção do indivíduo portador de deficiência no mercado de
trabalho do Estado do Amazonas.
Sabe-se que o maior empecilho hoje para que as pessoas com deficiência
sejam inseridas no mercado de trabalho é o preconceito. Contudo, houve uma
contribuição de forma substancial em relação a esses indivíduos com o advento da
nossa Constituição Federal de 1988, tendo sido amplamente tutelados.
5

Por outro lado, entende-se que há muito a ser realizado, para que todos
possam usufruir das mesmas oportunidades e direitos, sendo fundamental que haja
um debate intenso nas Academias e nos setores da sociedade civil para que este
problema de inclusão seja enfrentado e, consequentemente, solucionado.
No mais, o estudo em questão atendeu os objetivos ora traçados, sendo
possível denotar concisamente sobre a tutela jurídica do trabalhador portador de
deficiência.
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(Orientadora)
RESUMO: O presente trabalho trata sobre a guarda compartilhada de animais de estimação
e tem o escopo de trazer ao leitor as reflexões e o posicionamento do ordenamento jurídico
brasileiro sobre as formas que o Poder Judiciário utiliza atualmente, para definir com quem vai
permanecer a guarda do animal de estimação, envolvido no divórcio ou dissolução da união
estável. A metodologia que se pretende utilizar é pesquisa bibliográfica em artigos, leis,
projetos de leis, que trazem dados atuais sobre a guarda de animais de estimação. O que
inspirou este trabalho foi a inquietação de mostrar que os animais de estimação têm assumido
um papel importante dentro da família brasileira e para isso analisou-se a natureza jurídica e
a situação da guarda de animais que vem chamando a atenção dos legisladores e tribunais.

PALAVRAS-CHAVE: Animal de estimação, Divórcio, guarda compartilhada.
INTRODUÇÃO
“Chegará um dia em que o homem conhecerá o
íntimo de um animal. E nesse dia, um crime contra
um animal será um crime contra a humanidade”.
Leonardo da Vinci

A discussão sobre os direitos dos animais ainda é recente na literatura
ocidental. No ano de 1978, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) aprovou a declaração dos Direitos dos Animais;
segundo o seu texto magno vai ao encontro do presente estudo que o abriga
inicialmente no seu artigo 14, item b: “os direitos dos animais devem ser defendidos
por leis, como os direitos dos homens”. Menos de meio século após a declaração
da Unesco sabe-se que ainda há muito a discutir acerca desses seres que
convivem e interagem cada vez mais, material e sentimentalmente com as
pessoas, acentuadamente nas urbes.
O presente estudo pretende contribuir com a discussão universal e se
desenvolve à luz de uma análise sobre o instituto do Direito de família que propõe
o compartilhamento equânime entre os pais separados da convivência e de todas
as responsabilidades relacionadas à vida do menor. Ou seja, se averiguará acerca
da guarda compartilhada em casos que envolvem animais de estimação nas
disputas por suas guardas durante o processo de divórcio.
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Quando ocorre a separação de um casal de forma litigiosa, um dos
problemas enfrentados entre ele é a tomada da decisão de quem vai permanecer
com a guarda do animal de estimação ou compartilhá-la, pois ambos possuem
grande afeto por ele, tanto quanto se tem em relação a um filho. Seja no parque,
shoppings, praças, clínicas veterinárias é possível observar cada vez mais que os
animais de estimação são considerados, atualmente, como verdadeiros membros
da família.
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Pode-se afirmar que os cuidados dos animais são semelhantes ao de uma
criança, pois eles são indefesos, frágeis, e dependentes, o que exige maior
atenção da sociedade. Sendo assim, em caso de litígio resta só a medida judicial
para determinar e amparar quem vai compartilhar a vivência com o animal, dar o
alimento e os cuidados necessários.
A finalidade do artigo é de apurar as formas que o judiciário utiliza
atualmente para definir com quem vai permanecer a guarda do(s) animal(is) de
estimação quando não houver, entre as partes, acordo sobre a permanência do(s)
animal(is) ao fim do vínculo afetivo, somente verificável em caso concreto.
Este estudo tem sua relevância devido ao conhecimento de números
crescentes de litígios na separação dos cônjuges somados ao confronto sobre o
futuro do animal de estimação. Muitas vezes, pelo desacordo do casal, gera uma
5 sua vez, não encontra, atualmente na legislação,
demanda para o judiciário que por
algo que ampare os animais de estimação após o fim do casamento ou da união
estável. Apenas existe a utilização de técnicas de interpretação como analogia ao
que está disposto no Código Civil acerca da guarda e visita de crianças e
adolescentes na tentativa de resolução dos conflitos para buscar a melhor solução
em cada caso concreto.
Dado o exposto, a metodologia que se pretende utilizar para este artigo é
pesquisa bibliográfica e documental, com fonte de pesquisa de dados secundários
em artigos, leis, projetos de leis, que trazem dados atuais sobre a guarda de
animais de estimação.
1.BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO DOS ANIMAIS
Cada dia fica mais perceptível os sentimentos que expressam um forte
vínculo que une as pessoas e os animais de estimação. O afeto, o carinho, a
cumplicidade são algumas das manifestações recíprocas a toda prova.
A domesticação animal está presente na vida de seres humanos desde
tempos remotos para servi-lo, fornecer o alimento, segurança. Com a evolução da
sociedade, o individualismo e a proximidade sentimental do ser humano com o
animal doméstico foram identificadas essas semelhanças que tornaram os animais
como seres de estimação.
O autor Mól, Venancio (2014) na obra “A proteção jurídica aos animais no
Brasil” cataloga que seres humanos e animais sempre caminharam juntos na
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cadeia evolutiva não sabendo ao certo que época que o cão se tornou um animal
doméstico. Alguns pesquisadores datam esse acontecimento de 10 a 30 mil anos
atrás, no Neolítico, período da Era da Pedra Polida, pois foi nessa época que foram
encontrados ossos de cães domésticos. No Egito, o gato foi objeto de culto
religioso, substituindo a imagem do leão nos sarcófagos dos faraós, foi assim que
iniciou a sua domesticação.
Segundo Valle, Borges (2018), ressalta sobre a evolução na história na
visão da filosofia enunciando que as constantes mudanças sociais fazendo que os
animais integrem à família, não mais para “prestar serviços”, mas sim para dar uma
troca de afeto e atenção dos donos para si. E assim os indivíduos passaram a ter
um tratamento diferenciado aos animais domesticáveis, demonstrando a
cumplicidade entre eles, permitindo que estes possuíssem maior acesso ao
ambiente familiar que posteriormente ocasionou o questionamento da semelhança
existentes entre ambos.
É certo que houve um salto na evolução no que se diz respeito a
aproximação dos animais aos seres humanos e vice-versa, enxergando ao passar
do tempo que os animais têm mais particularidades do que imaginamos. Seguindo
esse mesmo raciocínio, Silva (2015) diz a respeito:
Diante dos avanços da ciência, a cada nova pesquisa se descobre
particularidades em cada espécie animal. Igualados às máquinas por René
Descartes[2] no século XVII onde sustentou a teoria mecanicista, segundo
a qual os animais seriam simples máquinas (Santana, Oliveira, 2006),
onde Descartes teria admitido a sensibilidade como atributo da alma,
apanágio do ser humano e, portanto, ausente nos animais, em virtude do
que teria considerado que gemidos, uivos e lamentos emitidos por animais
jamais deveriam ser interpretados como sinais de dor/sofrimento, mas sim
como automatismos da “máquina”, à semelhança de como são produzidos
os ruídos de uma roda de carroça em movimento (Prada,
2016). Atualmente não se duvida da senciência (capacidade de sentir,
inteligência e capacidade de sofrimento) dos animais não humanos,
restando claro à humanidade sua sensibilidade e consciência do mundo
(Silva, 2015).

Neste contexto os três autores afirmam que foram séculos de evolução
desde o tratamento dos animais como máquinas (objetos) até os dias atuais, que
hoje se encontram em outro patamar, um convívio recíproco que traz bem-estar
para ambos. Onde, antigamente encontrava-se na família um modelo que o cão
ficava do lado externo na casa na coleira, no canil, não tendo nenhum convívio
com as pessoas e hoje encontra-se em várias residências o convívio mútuo do seu
animal de estimação dentro da casa, recebendo um tratamento diferenciado como
se humano fosse.
Com a mesma intensidade Valle, Borges (2018) afirma que no atual modelo
de família, composto por pessoas e seus animais de estimação, no divórcio ou com
o fim da união estável, os animais passaram a não ser esquecidos e sim disputados
692

www.conteudojuridico.com.br

pelo reconhecimento nítido e presente nesse vínculo animais de estimação versus
humanos.
Concluídas as premissas, a evolução trouxe entre outras maravilhas, a
domesticação dos animais, neste sentido os animais passaram a fazer parte da
vida dos indivíduos, revelando assim uma relação afetiva que trouxe
transformações importantes no modo de viver tanto para as pessoas como para os
animais.
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1.1 Animais de Estimação na Família Brasileira
A categoria dos animais de estimação está ganhando espaço na família
brasileira uma vez que a questão de guarda compartilhada de animais entra no
direito de família reconhecendo novos direitos a eles, a entrave é que ainda inexiste
lei específica para a guarda compartilhada e uma lei para o novo status do animal.
Posto que, se o animal for analisado como objeto como o código civil se pronuncia,
no divórcio ou fim da união estável ele teria que ser vendido e o valor teria que ser
partilhado em dois pelo casal, e essa atitude seria inadequada na forma que se
trata do assunto, pois se aborda é de um sentimento que os cônjuges têm pelo
animal, e não um objeto de valor que friamente se divide.
É preciso lembrar que o animal só se tornou de estimação depois da
domesticação dele, isto é, de acordo
com Eihne, Akers (2011, pág. 2014) animal
5
doméstico é:
Todo aquele animal manso, que não vivem em liberdade ou na selva e
geralmente estão acostumados a viver em torno de seres humanos,
suficientemente domesticados para servir a algum propósito para o
homem, como gatos, cães, cavalos e ovelhas. E o título de animal de
estimação pode ser criado por presente, venda, registro, ou doação com a
autoridade pública competente ou no caso de um jovem animal de
estimação, por comprovante de posse de mãe jovem.

Da Costa (2016) relata que definir e conceituar a família, se tornou uma
tarefa mais difícil devido as constantes mudanças e reconfigurações por inserir na
sua estrutura novos membros. Ao longo do tempo ampliaram as formas de
constituir a família. O grande marco foi a igualdade de direitos entre homens e
mulheres que permitiu a composição do seio familiar somado a globalização e o
progresso econômico, que chegamos à realidade que se vive hoje.
Os animais de estimação entram nessa nova composição da família, onde
passaram a ser enxergados de uma forma diferente, tendo o afeto como base,
trazendo preocupação às autoridades competentes, inclusive o Judiciário, de uma
forma que as casuísticas que aumentam de crueldade, lesões ou mortes
ocasionadas por terceiros exigem mais atenção dos mesmos, no âmbito penal, e
a partir dessas situações que os aspectos legais da relação entre humanos e
animais que foram analisados mais profundamente (Chaves, 2016).
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É perceptível a preocupação dos donos ao seu animal de estimação, tendo
o cuidado semelhante que se tem a um filho, pois pode ele não se comunicar com
palavras, porém ele sabe que se trata de outro ser vivo e sente dor igual a uma
criança. Portanto segundo Chaves (2016, pág. 10):
O status que os pets[3] ocupam dentro das famílias é facilmente
perceptível, da análise de estatísticas. O lugar dos animais como membro
das entidades familiares vem paulatinamente crescendo. Há casais que se
unem e simplesmente não desejam procriar, não desejam possuir
descendência humana. Mas “adotam” cachorros, gatos e outros tipos de
animais domésticos a quem carinhosamente chamam de “filhos” e tratam
como se sua prole fosse. Em seu íntimo, sentem-se exercitando a
parentalidade em relação a seres que não são humanos.

De acordo com Sarria (2018), afeto seria definido como um sentimento de
apego por uma pessoa ou animal, ou seja, uma forma do ser humano expressar
os seus sentimentos em forma de carinho e cuidado. A família contemporânea se
baseia nesse afeto, e trazem diversas estruturas que se torna uma entidade familiar
a partir do momento que os integrantes passam a ter esse laço de afeição e não
somente aquela advinda somente do casamento.
Neste mesmo passo, Pinheiro (2014), traz que está em número crescente
as famílias contemporâneas que investem em seus pets por mês o mesmo valor
que desembolsariam com seus filhos. O comércio voltado para os animais de
estimação, tem crescido muito pelo mundo inteiro, encontrando por exemplo, spas
exclusivos para os bichos, funerárias, cemitérios, lojas especializadas em comidas,
e até mesmo roupas e joias específicas para eles.
Em relação aos animais estimação, o Brasil está a caminho das alterações
ocorridas em âmbito internacional, porém as demandas referentes à guarda dos
animais advindos do fim do casamento ou união estável até este momento não tem
lei específica, somente projetos de lei, por consequência preceitos como o princípio
da afetividade[4] e da senciência passam a ser invocados por magistrados a
sentenciarem ações envolvendo família multiespécie (Do Valle, 2018).
Em suma, a família brasileira baseia-se no afeto pelos seus integrantes,
inclusive pelos animais de estimação que na atualidade passaram a integrar na
família, o grande marco foi a igualdade de direitos entre homens e mulheres que
permitiu a composição do seio familiar somado a globalização e o progresso
econômico, que chegamos à realidade que se vive hoje.
2.NATUREZA JURÍDICA DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Progressivamente os animais de estimação estão ganhando espaço na
família brasileira uma vez que a questão de guarda compartilhada de animais pode
entrar no direito de família ou no direito civil reconhecendo novos direitos a eles;
fato que doutrinadores entram em conflito, porque o ideal seria entrar com a ação
no direito de família para outorgar o direito aos animais de estimação serem
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considerados membros da família e não um objeto como está fundamentado no
direito civil e vem tratando até o momento.
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O obstáculo se apresenta por não ter até então lei específica e nem uma
definição para o status do animal, uma vez que atualmente não se deve tratar mais
o animal de estimação como “coisa”, mas não se sabe ao certo qual a
nomenclatura será mais adequada. “Atualmente se tornou um dos mais simbólicos
conflitos jurídicos dos tempos atuais à identificação da natureza jurídica dos
animais para destinar corretamente aos animais o regime que lhes é próprio”
(Godinho, 2017, s.p.).
Para o Direito brasileiro a definição clássica admitida pelo mundo jurídico
diz respeito que o animal é considerado propriedade, coisas, bens móveis, seres
semoventes. Assim como anteriormente a legislação considerava negros,
mulheres e crianças também como propriedade, porém a legislação foi alterada e
adaptada para proteger as minorias susceptíveis (Silva, 2015). O animal faz parte
dessa minoria pois é um ser vulnerável também, e até então o direito positivo não
os protege integralmente.
Valle, Borges (2018), fez uma observação adequada sobre a Constituição
Federal[5] que elencou como alegação jurídica o princípio da afetividade para
defesa do animal de estimação argumentando a respeito do Código Civil
5
2002[6] que está de forma contrária
ao texto constitucional, e não obteve nenhuma
alteração legislativa após o reconhecimento do princípio da afetividade no
ordenamento jurídico brasileiro, ainda deixa lacunas sobre a incidência ou não da
aplicação das normas de direito de família aos animais de estimação.
Conforme o autor Singer (1979), os homens e animais possuem certas semelhanças
que com o progresso do pensamento da sociedade não se enquadram à nomenclatura de bem
móvel semovente aplicado aos animais e se encontra desconexa com a realidade, pois os
animais possuem direitos mais complexos do que está positivado no ordenamento jurídico
atual.

Posto que, se o animal for analisado como objeto como o código civil se
pronuncia, no divórcio ou fim da união estável ele teria que ser vendido e o valor
teria que ser partilhado em dois pelo casal, e essa atitude seria incondizente na
forma que se trata do assunto, pois se aborda é de um sentimento que os cônjuges
têm pelo animal, e não um objeto de valor que friamente se divide.
É certo que, tratando de um animal de estimação, levanta-se uma discussão
a respeito da natureza jurídica que o Godinho (2017, s.p.) julga ter três posições:
A tradicional, que os manteria na condição de meras coisas (onde o Código
Civil optou por essa posição); a da personificação, que pretende atribuir
aos animais o status de pessoas, sujeitos, portanto, de direitos e deveres
na ordem jurídica; e, finalmente, a que sugere a instituição de um terceiro
gênero, o dos animais, apartado das categorias, das pessoas e das coisas
e merecedor de regime jurídico próprio.
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Contudo, poderia se considerar uma quarta posição que segundo o projeto
de lei n°27, de 2018[7] estabelece um regime jurídico especial para os animais não
humanos. O projeto preconiza que o animal seja tratado como um ser “senciente”
e não como “coisa” conforme está sendo tratado pela lei suprema e pelo código
civil. Pelo texto da Lei, os animais não poderão mais ser considerados objetos.
Como foi modificada no Senado, a matéria retorna para a Câmara dos Deputados.
De acordo com a discussão, o animal não seria classificado “coisa”, mas
também não se encaixaria no de “sujeito de direito”, porém segundo o Código
Civil[8] e o Código de Processo Civil[9] trata o animal como coisa, isto é, um bem
semovente, que se move por força própria. No entanto, existe a legislação
ambiental[10] que se dirige ao animal como um ser diferenciado dando uma
proteção aos maus tratos, isto é, segundo esse código o animal tem sentimentos
por referir-se a um ser vivo.
Conforme Godinho, (2017) a investigação sobre o “status” dos animais é
uma das lutas mais apaixonadas e persistentes do nosso tempo (Godinho, 2017);
e se a natureza jurídica sofrer mudanças, vai transformar toda a celeuma que
envolve o caso (Chaves, 2016 citado por Epstein, 2004). Melhor dizendo, se for
alterado a nomenclatura de “coisa” para um sinônimo que mais caracteriza um ser
que tem a capacidade de sofrer um dano ou um benefício fica mais próximo de
receber a nomenclatura de ser “senciente”:
A senciência é a capacidade de ser afetado positiva ou negativamente. É
a capacidade de ter experiências. Não é a mera capacidade para perceber
um estímulo ou reagir a uma dada ação, como no caso de uma máquina
que desempenha certas funções quando pressionamos um botão. A
senciência, ou a capacidade para sentir, é algo diferente, isto é, a
capacidade de receber e reagir a um estímulo de forma consciente,
experimentando-o a partir de dentro. À vista disso, o conhecimento de que
os animais são seres sencientes traz a noção de que eles pensam, têm
livre vontade, têm inteligência, têm memória, têm sensibilidade,
sensações, têm sofrimento físico e mental, têm mente (e têm alma), têm
vida própria e não existem apenas para servir ao ser humano (Prada, 2016,
pág 13).

Salienta destacar Oliveira (2013), que os códigos de outros países trouxeram
mudanças nas leis, como exemplo Alemanha, Suíça e Áustria que passaram a prever
expressamente que os animais não são coisas.
É conclusivo e crucial definir a natureza jurídica dos animais de estimação pois ela
estará sutilmente ligada a guarda compartilhada que serviria como direção e dando mais
clareza aos polos. Já se sabe que é o sentimento, o afeto que liga o ser humano ao animal
portanto não deve se tratar como objeto, como “coisa”. O status do animal deve receber outra
nomenclatura podendo ser o nome de “ser senciente” ou “sui generis”, como defende Oliveira
(2013), os animais não serem coisas também não são sujeitos de direitos nesse caso
seriam sui generis/tertium genus” (terceiro gênero) um limbo jurídico, que traduz como o
sistema jurídico dificulta o reconhecimento do status de sujeitos aos animais.

3.GUARDA COMPARTILHADA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
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Tendo em vista no capítulo anterior neste presente artigo sobre a natureza
jurídica dos animais de estimação no ordenamento jurídico que ainda permanece
o tratamento do animal como objeto, não quer dizer que vai ser tratado como tal,
já que há uma modificação latente na sociedade, os costumes estão modificando
e quando um caso concreto chega ao judiciário, o juiz pode analisar, além das
prova documental, todas as vertentes existentes para este caso.
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Para Zwetsch (2014), o IBGE publicou recentes dados que apontam que as
famílias brasileiras possuem mais cães e gatos do que crianças, ou seja, os
animais estão ganhando cada vez mais espaço estabelecendo laços fortes
imperando o amor sem preconceito. Com essa modificação dos padrões se torna
mais frequentes animais que ostentam condição de filhos, irmãos, netos, porém
aumentam os casos que no momento da separação recorrem ao Poder Judiciário
dividir o patrimônio, decidir sobre a guarda dos filhos, bem como decidir sobre os
animais de estimação.
Esse apego ao animal de estimação é tendência mundial, consequência da
globalização. Nos países de 1°mundo os animais são tratados como membros da
família e a guarda compartilhada já está mais avançado sobre o entendimento dos
tribunais, possuindo legislação específica, e os projetos aqui no Brasil elaborados
tanto para a guarda compartilhada quanto para o novo status do animal são
baseados nos países que possuem lei aprovada.
5

Com a urbanização, isolados em seus lares, verticalizados e diminuídos em
razão da expansão das grandes cidades, os indivíduos têm estabelecido fortes
laços afetivos com animais de estimação, os quais passam a ser vistos não mais
como propriedade, mas como parte integrante da família (Zwetsch, 2014). Aqui,
chama-se a atenção para a nomenclatura “tutor” em detrimento do “ser dono”, uma
vez que para ser o proprietário do animal deve-se estar tratando de objeto e é
exatamente essa terminologia que se quer desconstruir para assim trilharmos um
caminho mais justo ao que concerne à guarda de animais em um processo de
separação.
Quando o casal decide separar e não existe acordo entre os dois parceiros
devem-se responder duas questões em relação à visita e a guarda de seus animais
de estimação após a separação. São questões que devem se responder caso haja
lide no caso concreto:
Deve os tribunais de família envolver-se nessas questões? E se deve, em
segundo lugar, que critérios devem ser utilizados para resolver essas
questões sobre visita e guarda? Quanto à possibilidade de que os tribunais
de família devem se envolver nas disputas sobre os animais de estimação
da família, a resposta é sim, quer como propriedade ou como uma analogia
para as crianças (Eithne, Akers, 2011, pág. 219).

Outro ponto tratado pelo autor Valle, Borges (2018, pág. 10), é a utilização
de analogia sobre a ausência de normas envolvendo a família multiespécie:
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A ausência de normas tem obrigado os magistrados a utilizarem a analogia
para resolver as divergências de guarda dos animais com o término das
relações familiares. A possibilidade de utilização da analogia como uma
das técnicas de integração de normas visa diminuir significativamente
situações que poderiam não ter respaldo judicial; é necessário um profundo
estudo por parte do magistrado do caso concreto, para que a aplicação da
analogia ocorra de forma correta, pois serão levadas em conta as
necessidades psíquicas dos envolvidos e as necessidades básicas
condizentes à manutenção da vida do animal.

A analogia seria a técnica mais apropriada para estes casos e vem trazer
uma solução momentânea ao caso, porém exige um profundo estudo por parte do
magistrado no caso concreto para ter um sucesso principalmente para suprir a
necessidades básicas e psicológicas do animal.
Para responder as questões sobre a vulnerabilidade e recorrência, além da
analogia poderemos examinar o arcabouço do Código Civil de 1916, os princípios
sacramentados pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002, e
por fim inserirmos o princípio da afetividade (Valle, Borges, 2018).
No momento do divórcio, ao se falar em guarda unilateral ou compartilhada,
pode se considerar o animal como uma espécie vulnerável e no momento da
escolha do titular poderá aplicar a decisão como base na analogia a guarda de
crianças de acordo com o código civil[11] e também ter as mesmas imposições do
Estatuto da Criança e Adolescente[12] (Silva, 2015).
No momento da guarda unilateral os tutores devem ter a responsabilidade
como se filhos fossem, pois na analogia do caso concreto o menor é substituído
pelo animal de estimação, não extinguindo o poder familiar de um, apenas retém a
maioria dos cuidados do animal a uma pessoa, devido a melhores condições de
suporte e a outra deve supervisionar os interesses do animal e auxiliar de acordo
com o seu ganho por meio de uma pensão alimentícia que deve ser decidida pelo
juiz para custear ração, medicamentos, vacinas, veterinário, banho e tosa, e outras
tantas, levando em consideração a necessidade do animal (Valle, Borges, 2018).
De acordo com o autor citado, a guarda compartilhada visa os dois
participarem dos direitos e deveres para com o animal, as visitas de uma forma
mais equilibrada buscando trazer menos impacto causados pelo divórcio na vida
do animal, não evitando a visita de nenhum dos tutores, preservando o vínculo
afetivo de cada um.
Casais têm criado acordo pré-nupcial, pela ausência de lei no intento de
antecipar a solução para o caso de divórcio futuro, incluindo as questões
relacionadas à guarda, direito de visitas e outros interesses relativos aos animais
de estimação. Caberia uma responsabilidade civil obrigacional, não restando
dúvidas sobre o tutor para com seus animais de estimação, pois é uma obrigação
familiar baseada no afeto (Silva, 2015).
698

www.conteudojuridico.com.br

3.1 Aplicabilidade das Normas Brasileiras na Guarda Compartilhada de
Animais
Sabe-se que o direito não é inerte, está em constante modificação, porém o
Código Civil Brasileiro mesmo sendo recente (ano de 2002) não acompanha essa
mudança incessante que sucede, porque o tempo que ocorre é muito mais veloz
do que as atualizações das leis, trazendo prejuízos em relação ao amor e afeto
estabelecidos entre os tutores e seus pets.
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Segundo Marianna Chaves (2016, pág. 3) “os movimentos em prol dos
direitos dos animais foram historicamente baseados em ideais de bem-estar. Sabese que hoje no ordenamento jurídico existem diversas normas que amparam os
animais”. Nessa situação, a nossa Constituição Federal de 1988 no artigo 225, §1°,
VI e VII, preceitua a importância de promover a educação ambiental e proteger a
fauna e a flora, vedando práticas de crueldade que coloquem em risco a sua função
ecológica de extinção.
Similarmente dispõe a Declaração Universal dos Direito dos Animais – UNESCO
1978, que trata das ações consideradas maus tratos. Além disso, no art. 936 do
Código Civil diz acerca da responsabilidade civil sobre o dano causado pelo animal.
Seguindo o mesmo raciocínio existe a Resolução nº 1.236, de 26 de outubro de
2018 que define e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra animais
5
vertebrados.
Além disso, o art. 1.263 do mesmo Código Civil trata sobre a aquisição da
propriedade, coisa sem dono. Contudo, ainda existem leis a serem aprovadas
como o projeto de Lei 1365/2015 que traz a posição sobre a guarda compartilhada
de animais de estimação, que dispõe sobre a guarda nos casos de dissolução
litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores.
E por fim, tem como projeto de Lei n° PLC 27/2018, que cria o regime jurídico
especial para os animais, a qual no dia 7 de agosto de 2019 foi aprovado pelo
senado até então e intitulado pela sociedade de “Animal não é coisa”.
Todavia ainda são insuficientes as normas perante os confrontos e
demandas sociais. Carece, portanto, uma mudança mais efetiva no tratamento aos
animais, deixando de equipará-los a “coisas” reconhecendo-os como “seres
sencientes”, capazes de atribuir afeto e confiança a seu tutor e dessa forma ter
seus sentimentos considerados durante uma partilha no divórcio. Dessa forma, fazse mister que o ordenamento se adeque às novas constituições familiares que
consideram seus pets como sua prole e dispuseram a eles sentimentos e cuidados
equivalentes ao de filhos humanos.
3.2 O dilema na ação dos tribunais
Atualmente, a questão depende da decisão do juiz, como se observa na
análise dos dois casos a seguir, de acordo com Marianna Chaves (2016):
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Esta é uma análise do caso de um cãozinho da raça Cocker Spaniel
chamado “Dully” que chegou a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro em janeiro de 2015 que, em pedido de dissolução de união estável c/c
partilha de bens o juiz além de dar partilha dos bens decidiu a guarda unilateral
para o cachorro “Dully” permanecer com a mulher pelas provas que ela
apresentara, uma delas era a carteirinha de vacinação.
Porém indignado o ex-marido pela guarda do animal entrou com apelação
contra decisão da 5ª Vara de Família do Fórum Regional do Meier sobre o caso
para provar por meio da contestação que ele era o verdadeiro proprietário do
animal, não se manifestando em relação a outros bens. Relatou que tinha um afeto
muito grande por ele, era responsável exclusivamente pelo animal, que ele levava
ao veterinário, comprava ração ressaltando que sempre zelou pelo seu bem-estar,
levava para passear e inclusive sentia muita falta do animal, ressaltou que os
recibos e notas fiscais juntados aos autos eram todos no nome da apelada por
mera liberdade do apelante, e que o único recibo era o da Confederação Brasileira
de Cinofilia, emitido em Junho/2014 (Chaves, 2016).
Segundo Chaves (2016, pág. 15) o relator do processo declarou:
Um tema extremamente “desafiador” e que não pode ser ignorado, nesse
novo contexto sócio jurídico trazido pela Carta Magna, ou seja, a posse, a
guarda e um eventual direito de convivência com o animal de companhia,
quando finda a união estável ou o casamento das partes. O relator invocou
ainda a irrefutável importância de que os pets vêm ostentando em nossa
sociedade. De certa maneira, pode-se afirmar que esse tipo de altercação
se assemelha imensamente aos conflitos relacionados à guarda de
crianças e adolescentes.[13]

A decisão terminou dando a causa ganha a parte autora por comprovar ser
a responsável pelos cuidados de Dully, através de provas como o Atestado de
Vacinação e pelos laudos médicos e receituários no nome da proprietária. O
apelante não conseguiu contestar tais provas nem juntar documentos, porém o juiz
não ignorou a importância do animal para ambas as partes (Chaves, 2016).
Em outro caso, conforme relata Chaves (2016), a juíza da 2ª Vara de Família
do Rio de Janeiro decidiu a guarda compartilhada de “Braddock” de raça Buldogue.
Antes de se casarem tinham escolhido um cão para viver com eles. O casamento
chegou ao fim daquele mesmo ano e ela foi para casa dos pais levando o cão. A
partir daí o tutor sentiu a falta do animal e na tentativa de ver o animal foi impedido
e se sentiu muito angustiado pela falta do animal; pelo acontecido teve grandes
prejuízos na vida pessoal e profissional.
Pelo motivo da tutora não ter permitido o contato do animal com o tutor podese ensejar um ato de busca e apreensão alegando que o casal adquiriu juntos o
animal durante o noivado e ele alegou ter várias fotos publicadas em redes sociais
com o cão e anexou juntos aos autos comprovando o laço afetivo junto a ele
(Chaves, 2016).
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Tais alegações foram recepcionadas pela magistrada que considerou ser
“inegável a troca de afeto entre o animal e seus proprietários e a criação de
vínculos emocionais”[14]. Desta forma, ainda que os animais são considerados
semoventes pela legislação, a julgadora terminou por conceder a guarda
compartilhada do buldogue.
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Analisando essas duas situações descritas acima se torna necessário leis
atuantes e específicas para operar em prol dos animais e dar a proteção devida a
eles. Um crescente número de demandas no judiciário traz à tona a fragilidade que
se encontra o sistema, que pode se tornar injusto pela falta de diretrizes e leis
vigentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O respeito à capacidade e ao direito de amar e de ser amado do animal de estimação,
integra o mesmo bojo dos direitos da proteção e defesa do meio ambiente e da cidadania. Este
estudo buscou averiguar que o caso do tratamento ao animal, ainda está longe de ser integrado
ao rol de valores cívicos da nossa sociedade, pois estamos falando aqui de um grupo
minoritário.
Sabe-se que o Direito atua para minimizar os impactos sofridos pelas minorias
desprotegidas da legislação vigente, como o animal pet. O intuito foi buscar na analogia com
seres humanos, nas leis e na literatura algumas respostas para a atitude humana em relação
ao animal de estimação. Elas surpreendem
e ao mesmo tempo comprovam a evolução no
5
caminho da consciência e do valor dos seres que compõem a natureza.
Observa-se que o Brasil está no caminho das mudanças ocorridas em âmbito
internacional. Porém as demandas referentes à guarda dos animais advindos do fim do
casamento ou união estável até este momento não tem lei específica, somente projetos de lei,
uma vez que atualmente não se deve mais tratar o animal de estimação como “coisa”.
É preciso que seja aprovado o projeto de Lei sobre a natureza jurídica dos animais e
que a norma tenha como base a senciência. Com isso, destinar corretamente aos pets o
regime que irá protegê-los, comprovando que são seres sencientes e não objetos para a lei
suprema e para o Código Civil.
Se virar lei, o projeto terá um efeito dominó em relação aos outros. Como exemplo, o
presente estudo, que averiguou acerca do projeto de Lei guarda compartilhada de animais de
estimação. Pois irá preconizar no momento da separação do casal que o animal não seja mais
partilhado como um objeto e sim tratado como um ser senciente.
É imprescindível criar objetivos para que o Juiz possa se fundamentar e assim decidir
sobre a guarda.
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(Orientadora)
Resumo: Este Artigo tem por princípio desenvolver um pensamento crítico
econstrutivo a respeito da "alienação parental e os reflexos do abandono afetivo
da família", demonstrando a evolução histórica e o desenvolvimento do conceito
de família, seus desdobramentos, o reconhecimento dos novos modelos familiares
e o fardo da distância. Buscou-se, ainda, abordar a realidade da alienação parental
e do abandono afetivo, seu aparecimento no ordenamento jurídico tendo como
referência a Lei nº 12.138/10 e o Código Civil de 2015, efeitos e consequências,
impactos no desenvolvimento da criança e toda a importância da mediação
parental a frente da alienação.
Palavras-chave: Alienaçãoparental; evolução histórica; conceito de família;
abandono afetivo; ordenamento jurídico; efeitos e consequências; definições
legais.
1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da instituição da família existem conflitos entre o pátrio
poder ou mátrio poder, refletindo consequências nos descendentesem virtude de
disputas da guarda pelos genitores. A sua origem está na mudança de convivência
das famílias, gerada por uma maior aproximação entre os pais e filhos. Essa prática
acontece de forma cada vez mais recorrente, o que vem despertando a atenção da
sociedade.
A Constituição Federal de 1988 provocou um importante avanço ao
introduzir o princípio da dignidade da pessoa humana, influenciando prontamente
o
Direito
de
Família.
Com
o
advento do princípio do melhor interesse do menor oriundo do Estatuto da
Criança e do Adolescente, respaldou-se com maior objetividade as relações de
afeto, impondo obrigações que antes só eram vistas de forma material, obrigando
então a relação de afeto.
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Partindo da premissa que atualmente a família se encontra totalmente
reestruturada quanto as normas e princípios constitucionais que lhes servem como
parâmetro, a importância ocupada por seus membros e também a
responsabilidade que lhes cabem, o presente artigo tenciona expor a evolução da
família, e consequentemente exibir os reflexos da alienação parental e do
abandono afetivo na vida da criança e do adolescente.
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Além disso, é importante discutir a relevância da busca e da aplicabilidade de
meios legais e processuais mais adequados, capazes de possibilitar a efetivação
dessas responsabilidades na realidade tangível.
O artigo abordou as responsabilidades decorrentes das relações do campo
familiar, paterno/materno e filiais, dando uma ênfase mais abrangente e específica
na responsabilidade dos pais, quando com suas atitudes de abuso ou omissão
descumprirem seus deveres parentais, e, assim, causarem danos e prejuízos à
saúde e moral da prole.
É de inteira importância proferir sobre o processo da alienação, vez que a
criança se torna dependente e submissa às determinações do alienador, sentindo
necessidade de constantemente5externar que sempre será leal ao genitor detentor
da guarda. Nesses casos, o menor envolvido no processo de divórcio sente medo
de ser abandonado pelo amor dos pais e constrangido ao ter que escolher entre
os genitores “pai e mãe”, existindo uma vantagem inegável para aquele que passa
a maior parte do tempo convivendo com a criança.
O estudo abordado ao longo do artigo servirá como meio para elucidar a
dúvida levantada sobre quais os principais prejuízos relacionados ao
desenvolvimento psicossociais mais comuns nas crianças vítimas da Alienação
Parental e as medidas possíveis a serem adotadas pelo Poder Judiciário no
enfrentamento do problema.
2.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA E SEUS DESDOBRAMENTOS
A família é a primeira célula de organização social, formada por indivíduos
com ancestrais em comum ou até mesmo ligados por laços afetivos. Este termo
nasceu do latim "famulos" que significa escravo doméstico e foi criado na Roma
Antiga, servindo de base para a designação de grupos, que eram submetidos à
escravidão agrícola. A família firmou sua organização no patriarcado, no qual o
papel do homem era indispensável, pois ele era o pilar sustentador do núcleo
familiar, onde a mulher e os filhos e servos eram sujeitos ao poder limitador.
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Até meados do século XX, havia o entendimento que a família era o núcleo
formado por um homem e uma mulher, com o intuito de gerar riquezas e
reproduzir. Nesse sentido, eram indispensáveis a figura do pai e da mãe, em que
o homem era o detentor do poder e fonte do sustento econômico e "moral" da
família, restando à mulher a submissão e também o papel de reprodutora e
cuidadora do lar.
Ainda na antiguidade, merecia destaque a falta de afeto entre os membros
familiares, que tinham por finalidade apenas a união e conservação dos bens.
Dessa forma, por muito tempo a figura do homem solidificou não só o
conceito ultrapassado de família como também a perpetuação dos papeis
diferenciados em detrimento do gênero, e esse entendimento foi predominante
durante a Revolução Industrial, concedendo ao agrupamento familiar um caráter
eminentemente produtivo. Por esse motivo, há relatos que nos tempos mais
antigos as pessoas se uniam principalmente com o intuito de formar patrimônio,
tornando, assim, o acúmulo de riquezas o objetivo primário da família, que era
passado hereditariamente a sua prole.
2.1 O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE FAMÍLIA E O RECONHECIMENTO
DE NOVOS MÉTODOS FAMILIARES
A concepção que temos de "família" hoje já não é mais a de tempos atrás,
visto que estamos em um momento de desenvolvimento social e jurídico, abolindo
assim o modelo patriarcal, em que esta passou a ser mais democrática e trouxe à
tona a ideia de que todos são iguais e devem ter suas necessidades atendidas no
âmbito familiar, ampliando sua concepção e inserindo novos modelos.
Esse modelo tradicional de família poderá ser facilmente percebido com a
breve leitura do Código Civil Brasileiro de 1916, ao prever no seu bojo que a família
era um agrupamento humano consolidado pela matrimonialização, patriarcalismo,
hierarquia heteroparental e biológica, vista como uma unidade de produção e
reprodução de caráter institucional.
Com o advento da CRFB/88, em seu artigo 226, a família ganhou uma nova
versão, ao considerá-la como base da sociedade civil, dotada de proteção do
Estado, inclusive quando formada por um dos pais e seus descendentes.
Nesse contexto, percebe-se que o seio familiar deixou de ser simplesmente
focado na procriação e no acúmulo de riquezas e passou a ser uma agremiação
que visa o afeto, a solidariedade, liberdade e igualdade, ou seja, o princípio da
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dignidade da pessoa humana passou a ser a base da família moderna, e por meio
desse princípio o ser humano e a família passaram a ser vistos como um fim em si
mesmo, jamais como um meio para obtenção de qualquer outra finalidade.
O conceito legal de família se inspirou no art. 5º, II, e parágrafo único, da Lei
nº 11.340/2006 "Lei Maria da Penha", onde está definitivamente reconhecida a
união homoafetiva como entidade familiar, razão pela qual sua apreciação deve se
dar sempre na Vara Cível.
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Desde já, para tornar ainda mais claro o debate, passemos à transcrição do
dispositivo supra aludido:
"Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I – (...);
II - no5 âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa (...).
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual".
Esse contexto fundamentado no conceito da busca minimizar os prejuízos
que envolvem os novos reconhecimentos de métodos familiares.
Lei 13.827/2019, Art. 1º, que diz, "para autorizar, nas
hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva
de urgência, pela autoridade judicial ou policial, à mulher
em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus
dependentes, e para determinar o registro da medida
protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça”.
Vale ressaltar que a palavra "família" seria um grupo de pessoas vivendo
sobre o mesmo teto (pais e filhos) ou grupo de pessoas com ancestralidade em
comum, possuindo grau de parentesco entre os que vivem em um mesmo local,
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considerado assim como um instituto, que promove educação dos filhos e que
influenciam o comportamento ao meio social.
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Como se percebe, não há mais em se falar em união com a finalidade de
reprodução e acúmulo de bens, pois as pessoas hoje se unem por prazer e com
intuito de ser feliz, uma vez que a modernidade chegou e permite a ambos o livre
arbítrio de escolher o que na concepção é melhor para si.
Ademais, denota-se que há julgados do STF no sentido de que atualmente
é possível o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, com
os mesmos direitos e deveres dos casais heteroafetivos.
Entretanto, vimos que a ideia de família já evoluiu consideravelmente,
logicamente ainda existe resquício de um conceito antigo na sociedade atual,
afinal, a dignidade da pessoa humana dar ao indivíduo o poder de escolha, onde
cada qual traz consigo um jeito único de pensar.
E como já dito, o conceito e a ideia de família são variáveis e estão em
constante evolução, portanto não devemos nos prender e ser inertes, mais sim
evoluirmos juntamente com a sociedade, respeitando sempre a maior conquista
já obtida até hoje que é a liberdade de escolha em todas as suas formas.
3 O FARDO DA DISTÂNCIA, REALIDADE DA ALIENAÇÃO PARENTAL E DO
ABANDONO AFETIVO
O abandono afetivo dos filhos ocorre quando os pais da criança, "ambos ou
apenas um dos pais" não cumprem o dever legal, previsto na Constituição Federal,
de garantir com absoluta prioridade, o direito ao respeito, convivência familiar e
cuidados, conforme conceitua Walkyria Costa (2008, p. 50):
“Criança abandonada não é somente a que vive nas ruas,
devendo esse rótulo ser extirpado para que os tribunais
comecem a enxergar o tamanho do prejuízo causado pelo
abandono afetivo”. O filho que não possui a referência de
um pai, poderá estar sendo prejudicado de forma
permanente pelo resto da sua vida, tendo que se
submeter a tratamentos psicológicos para tentar superar
as marcas deixadas pela ausência do pai. A
responsabilidade não é só pautada no dever alimentar,
mas se insere no dever de possibilitar o desenvolvimento
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humano sadio dos filhos, baseado no princípio da
dignidade da pessoa humana.”
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Ao tratar de abandono afetivo, não estamos falando apenas da falta do amor
afetivo, mas também do dever jurídico e da imposição biológica e legal de
cuidar. Se comprovada tal imposição, implicará na ocorrência de ilicitude civil,
sob forma de omissão, que atinge um bem juridicamente tutelado, a falta do
necessário dever de criação, educação e da companhia e dos cuidados, importa
em vulneração da imposição legal.
Para compreender o que é abandono afetivo, parte-se da definição de
Marlene Guirado (2004, p. 6):
“[...] Qualquer estado penoso ou agradável, vago ou
qualificado, que se apresente sob a forma de uma
descarga nociva, quer tonalidade geral.”
Com o rompimento do matrimônio, namoro, união estável ou devido as
memórias de um relacionamento que teve seu fim antes mesmo do nascimento
da criança, é direito desta ter por segurança em seu registro de nascimento o nome
5
do pai e da mãe, e, mais do que isso, é o seu direito desfrutar do carinho, proteção
e segurança por meio de um convívio parental, para evitar desconforto das
consequências negativas advindas dessa relação.
4.A ALIENAÇÃO PARENTAL E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
A Alienação Parental surgiu em meada de 1985, inicialmente com outra
denominação “Síndrome da Alienação Parental”, descoberto pelo Professor,
Psiquiatra e perito judiciário da Clínica do departamento infantil da Universidade
de Columbia – [...] "EUA, Sr. Richard Alan Gardner, a partir do momento do divórcio
litigioso dos pais a “criança”, desenvolvia sintomas e foi publicado o primeiro
material sobre o assunto, “um artigo sobre as tendências atuais em litígios de
divórcios e guarda”, que conceituou SAP como “um distúrbio da infância que
aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia” [...](GARDNER,
1991 apud SOUZA, 2010, p.15).
Considerado como um dos maiores especialistas sobre o tema “divórcio”,
Gardner observou na disputa judicial, sempre que um dos pais possuía a vontade
de manter o ex-cônjuge afastado da criança, por força da sua vontade ou não,
mesmo que para chegar ao êxtase de sua vitória tivesse que torturar
psicologicamente a criança.
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De acordo com Cabral (2010), “o efeito bumerangue se dá quando a criança
vítima de alienação parental fica mais velha e começa a perceber que foi injusta
com o genitor alienado e já com sérios comprometimentos nesse relacionamento,
se volta contra o genitor alienante. A criança, agora adolescente, percebe que o
genitor alienante, a quem amava e respeitava, mentia e a manipulava, fazendo com
que o outro genitor fosse excluído da sua vida de forma injusta. Quando isso
acontece, é comum que o adolescente manifeste comportamentos de revolta,
acompanhados pela dor e desilusão gerada pela situação. Quando adulta, constata
que, além de ser manipulado, acabou por ser cúmplice da situação, podendo ser
acometido de sentimento de culpa e remorso.”
As possíveis consequências das falsas memórias implantadas na criança pelo
genitor alienador, principalmente as que envolvem acusações de abuso sexual,
fator irreversível para criança.
Segundo Bousi (2012, p.88), “o abuso sexual é uma vivência determinante,
causadora de diversos fatores emocionais na estruturação da personalidade
infantil. (...)
As consequências do abuso sexual real e do falso são quase idênticas,
entretanto, em casos de falsas alegações, aparecem menos intensos. As principais
manifestações em crianças de até cinco anos são irritabilidade, choro excessivo,
regressão a comportamentos já superados, alterações de sono, medo e apego
excessivo. Em crianças maiores, as manifestações costumam estar relacionadas às
questões escolares, dificuldade de relacionamento, vergonha excessiva em falar de
questões relacionadas ao corpo, agressividade e até mesmo distúrbios
alimentares, como anorexia e bulimia.”
5.A ALIENAÇÃO PARENTAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS.
Por volta do ano de 2003, o Poder Judiciário Brasileiro passou a intervir nesse
assunto, surgindo os primeiros reconhecimentos de que este fenômeno estava
presente nas lides de direito de família, colocando profissionais interdisciplinares
para a possível identificação do transtorno nessas crianças, tais como psicólogos
e assistentes sociais. A esse respeito, prescreve o artigo 2º da Lei nº 12.318/2010:
“Art. 2º: 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
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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”.
Essa Lei se deu a partir do momento que a Justiça identificou o problema,
quando os cônjuges não conseguiam aceitar o divórcio, logo em seguida os laços
afetivos eram destruídos, de imediato um dos pais usava a criança como
instrumento para atingir o ex-companheiro.
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Por ser um processo que consiste em uma das partes envolvidas, seja o pai
ou a mãe, inserir nos pensamentos da criança que a mesma deve odiar um de seus
genitores, a Alienação Parental, conforme descrito na lei n.º 12.318/2010, é uma
forma de induzir ou promover o afastamento da criança ou adolescente da
convivência com o outro genitor causando prejuízo na manutenção dos vínculos
com este, interferindo negativamente na formação psicológica da criança ou do
adolescente.
Nesse contexto, o maior problema é a disputa dos genitores pelo poder
sobre os filhos, podendo, na maioria dos casos ser feita através de negociação e
isto não é sinônimo de imposição,
razão pela qual afastá-los é um erro, por
5
conseguinte, se deve procurar ajustar a situação e retomar o diálogo rompido pela
separação.
Atualmente o Direito Familiar tem uma estreita ligação com o Princípio
Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, que ao tentar dificultar o
exercício da boa convivência familiar ao filho, que por sua vez é de inteira e
indispensável para a formação de um caráter equilibrado, da sua auto- estima e
da sua liberdade de relacionar-se com quem deseja, o genitor alienante passa a ir
de encontro com a dignidade do seu filho, esbarrando com os princípios
constitucionais.
Com o acúmulo de processos com tais características existentes no Poder
Judiciário e a morosidade das ações judiciais, a Lei da Alienação Parental procurou
ajudar na solução dos conflitos familiares que envolvessem os filhos, ao criar
medidas punitivas para os genitores alienantes. Sobre o tema, Correia (2011, p. 05)
assim se posicionou:
“O Poder Judiciário não só deverá conhecer o fenômeno
da alienação parental, como declarar e interferir na
relação de abuso moral entre alienador e alienado,
baseado no direito fundamental de convivência da criança
ou do adolescente. A grande questão seria o
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acompanhamento
do
caso
por
uma
equipe
multidisciplinar, pois todos sabem que nas relações que
envolvem afeto, uma simples medida de sanção em
algumas vezes não resolve o cerne da questão. De fato,
há uma urgência justificável na identificação e
consequente aplicação de “sanções” punitivas ao
alienador. No artigo 6º, caput e incisos, a referida Lei
enumera os meios punitivos de conduta de alienação: Art.
6º caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência da criança
ou adolescente com o genitor, em ação autônoma ou
incidental, o juiz poderá cumulativamente ou não, sem
prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal
e da utilização de instrumentos processuais aptos a inibir
ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: I –
declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador; II- ampliar o regime de convivência familiar em
favor do genitor alienado; III- estipular multa ao alienador;
IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou
biopsicossocial; V- determinar a alteração da guarda para
guarda compartilhada ou sua inversão ; VI- Determinar a
fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;
VII – declarar a suspensão da autoridade parental.”
Na esfera jurídica e familiar, a medida tomada com esses processos de
separação deve analisar e refletir de forma positiva no momento de sua aplicação,
para que não se torne ineficaz e ou inócua, partindo da necessidade de criar um
setor para avaliar as demandas judiciais conflitivas.
Por conseguinte, o Judiciário passou a ter no quadro funcional um setor
especializado para tais demandas composto por Assistentes Sociais e Psicólogos
para colaborar e subsidiar os juízes nas suas decisões. Esses profissionais são
regidos por seus respectivos Conselhos que atuam em conformidade com o
código de ética da categoria profissional.
6. MEDIDAS A SEREM TOMADAS PELO PODER JUDICIÁRIO APLICANDO A LEI
12.138/10.
A lei nº 12.138/10estabelece o que é alienação parental e como dispõe sua
redação, composta de onze artigos dos quais dois são vetados, tem repercussão
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não apenas no mundo jurídico, mas também no meio social, como retratado em
debates e nas pautas em meio de comunicação sobre o assunto.
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Por se tratar de um tema de grande complexidade, é considerado pelo
mundo jurídico e pela sociedade como uma tarefa complexa identificar as
principais formas necessárias para elaborar tais medidas, que deve ser realizada
por pessoas qualificadas em determinadas áreas especializadas, tais como
psicologia, assistência social e psiquiatria, para gerir, compreender e interpretar
tecnicamente os fatos que estão envolvidos no litígio. A esse respeito, assim
dispõe o artigo 5º da Lei nº 12.138/10:
“Art. 5º Havendo indício da prática de ato de alienação
parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se
necessário,
determinará
perícia
psicológica
ou
biopsicossocial.
§ 1º O laudo pericial terá base em ampla avaliação
psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso,
compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as
partes, 5exame de documentos dos autos, histórico do
relacionamento do casal e da separação, cronologia de
incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e
exame da forma como a criança ou adolescente se
manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.
§ 2º A perícia será realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso,
aptidão comprovada por histórico profissional ou
acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.
§ 3º O perito ou equipe multidisciplinar designada para
verificar a ocorrência de alienação parental terá o prazo
de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo,
prorrogável
exclusivamente
por
autorização
judicial
baseada
em
justificativa
circunstanciada.”
Ademais, a norma referida estabeleceu prazos para os profissionais
realizarem tais perícias, por conta da celeridade processual, a fim de evitar
desgastes emocionais por conta das crianças e dos adolescentes envolvidos, na
tentativa de evitar a demora na resposta judicial, conforme previsto no seu artigo
6º:
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“Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental
ou qualquer conduta que dificulte a convivência de
criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma
ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem
prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal
e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos
a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do
caso: I – declarar a ocorrência de alienação parental e
advertir o alienador; II – ampliar o regime de convivência
familiar em favor do genitor alienado; III – estipular multa
ao alienador; IV – determinar acompanhamento
psicológico e/ou biopsicossocial; V- determinar a
alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua
inversão; VI – determinar a fixação cautelar do domicilio
da criança ou adolescente; VII – declarar a suspensão da
autoridade parental. Parágrafo único. Caracterizado
mudança abusiva de endereço, inviabilização ou
obstrução a convivência familiar, o juiz também poderá
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou
adolescente da residência do genitor, por ocasião das
alternâncias dos períodos de convivência familiar.”
Ao aplicar a Lei de Alienação Parental, deve o magistrado analisar todos os
aspectos e gravidade nos atos praticados, para, através de uma série de
informações, saber qual das sanções aplicar, que fazem parte de um rol
exemplificativo de níveis distintos e não ultrapassar as fronteiras jurídicas.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família é um dos institutos que mais sofreu alterações nos últimos anos,
principalmente em relação ao seu conceito, compreensão e extensão, pois
inicialmente se tratava de um simples agrupamento humano, sem considerar os
seus vínculos ou o parentesco.
Na atualidade ainda há resquícios do pater famílias romanas e seus direitos
limitadores nos moldes familiares novos, embora muitas modificações tenham
ocorrido em decorrência de diversos fatores como a industrialização, os
movimentos pós-guerra, com destaque ao movimento feminista e leis que
reconheceram os direitos da criança e do adolescente.
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Por conseguinte, a família perdeu seu caráter puramente econômico,
patriarcal e individualista, e passou a ser ambiente de valorização dos seus
membros, constituindo o marco de mudança da história a partir do qual a
dignidade da pessoa humana ganhou força e predomina até os dias atuais,
valorizando o afeto, a solidariedade e a responsabilidade no ambiente familiar.
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Junto com a evolução familiar ocorreu também a valorização da criança e do
adolescente na sociedade, cujas mudanças trazidas pelo poder familiar asseguram
aos filhos direitos nunca antes tutelados, que buscam o seu desenvolvimento sadio
e completo, outorgando aos pais a responsabilidade não apenas de proteger os
interesses dos seus descendentes, como também a responsabilidade material,
moral e afetiva.
Como já vimos, a síndrome da alienação parental é o afastamento entre um
dos genitores e o filho, provocado intencionalmente por quem tem a guarda, e
não necessariamente ocorre somente entre pais e filhos, mas também é praticada
por avós, tios e padrastos.
O Abandono Afetivo geralmente se dá exclusivamente por genitor que
abandona a criança e não por uma
ação de terceiros. Já a Alienação Parental é
5
causada por um terceiro envolvido que interfere diretamente, instaurando sobre a
criança ou adolescente um repúdio sobre o outro genitor ou a quem detém a
guarda, autoridade ou vigilância.
A ideia que moveu os operadores do direito para elaborar um projeto de lei
sobre a alienação parental consiste no fato que havia uma notória necessidade de
uma lei mais dura para tratar da situação de cunho seríssimo e grave que envolve
toda uma estrutura emocional do ser humano.
Vale ressaltar que a síndrome da alienação parental afeta todo o seio familiar,
onde a principal prejudicada é a criança alienada, que deve ser tratada com mais
cuidado nessa situação, pois as sequelas deixadas podem refletir durante toda a
sua vida, causando-lhes danos irreparáveis e influenciando em todo o seu
desenvolvimento, considerando que o vínculo afetivo sempre foi a base primordial
para o equilíbrio da criança e do adolescente na sua estabilidade emocional e
social.
Cabe aos operadores do direito o bom senso no que tange as determinações
judiciais, não apenas para punir, mas também para restaurar a relação que está
sendo destruída, devendo assim protegê-la por todos os meios que estejam ao
seu alcance, na defesa do bem maior, o interesse da criança e do adolescente.
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Os familiares tais como genitores e parentes próximos das crianças
envolvidas no processo de divórcio, deveriam também participar de palestras,
videoaulas e meios de maior facilidade para que se entenda o grau de dificuldade
que a criança recebe nesse período dispendioso do divórcio, com assuntos que
abordem o tema “abandono afetivo da família” dos pais para com os filhos,
buscando reduzir os problemas futuros que a criança poderá vir a enfrentar.
Por fim, cabe ressaltar a importância do processo de divórcio ocorrer de
forma pacífica e harmoniosa, sem constrangimentos, sendo a melhor forma de
manter e preservar os interesses não só do filho quanto do próprio casal
divorciado, preservando os interesses da prole.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os abusos de autoridade
praticada por policias em suas abordagens no cotidiano de suas atividades. As
abordagens policiais são eventos de aspecto singular, pois na ação e feito o contato
físico direto entre população e o policial militar. A caracterização do abuso
autoridade ocorre quando o policial militar ultrapassa os limites de suas atividades,
configurando assim os desvios de sua conduta e os propósitos administrativos. Os
policiais militar em sua essência são funcionários públicos e também detém no
escopo da sua atividade uma autoridade perante à administração pública, logo
suscetíveis de cometer exageros, nesses aspectos até os policiais militares situamse no mesmo cenário de quando subordinados em operações de garantia da lei e
da ordem. Conclui-se que a Lei de Abuso de Autoridade 4.898/65 foi disposta para
defender os direitos que são garantidos pela constituição federal através da punição
e repressão dos erros cometidos por qualquer tipo de abuso de autoridade.
PALAVRAS-CHAVE: Abuso de autoridade, abordagem policial, Prevenção abuso
de autoridade, Atividade policial.
ABSTRACT: This article aims to analyze the abuses of authority practiced by police
in their daily approach to their activities. The police approaches are events of
singular aspect, because in the action is made the direct physical contact between
population and the military police. The characterization of the abuse authority
occurs when the military policeman goes beyond the limits of his activities, thus
configuring the deviations of his conduct and the administrative purposes. Military
police officers in their essence are civil servants and also have within their scope an
authority before the public administration, which is likely to exaggerate, in that
respect even military police officers are in the same scenario as when subordinates
in security operations. law and order. It is concluded that the Abuse of Authority
Law 4.898 / 65 was prepared to defend the rights that are guaranteed by the federal
constitution through the punishment and repression of errors committed by any
type of abuse of authority.
KEYWORDS: Abuse of authority, Police approach, Prevention of abuse of authority,
Police activity.

720

www.conteudojuridico.com.br

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 ABUSO DE AUTORIDADE. 2.1 LEI Nº4. 898/65 DE
ABUSO DE AUTORIDADE. 2.2 AUTORIDADE POLICIAL E OS LIMITES JURÍDICOS. 3
RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA DO ABUSO DE
AUTORIDADE. 4. PREVENÇÃO DO ABUSO DE AUTORIDADE. 5 CONCLUSÃO. 6
REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
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As abordagens policiais são eventos de aspecto singular, pois na ação e feito o
contato físico direto entre população e o policial militar, atividades estas que não
depende da escolha das pessoas.
A abordagem que é cometida fora das circunstâncias da ocorrência criminal, sem
nenhuns indicativos de informações para embasar a suspeita, tornando a
investigação do policial militar com a abordagem fundamentada nos preconceitos
e estereótipos.
Os policiais militares no exercício de suas atividades no cotidiano estão sujeitos às
exigências a legislação que norteia suas ações. No entanto a sua atividade de
policial militar tem em sua essência de natureza situacional e social, é desenvolvido
5
autonomia do seu conteúdo, que são fundamentais no cumprimento das suas
atividades de segurança pública, intervindo quando for necessário.
O abuso de autoridade é estabelecido na Lei 4.898/1965, apresentado nos artigos
3º e 4º da referida leia, entretanto os policiais militares em suas atividades no
cotidiano aplicam os procedimentos como mecanismo de fomento da segurança
pública.
O formato das abordagens que os policiais fazem durante as suas ações podem
ferir determinados direitos individuais das pessoas, iniciando um enfretamento
entre o direito da coletividade sobre observância do princípio da dignidade do ser
humano.
A abordagem policial é corriqueira e constante é um ato apropriado quando estes
motivos para tal ação são justificados, assim estabelecendo uma essencial atividade
para ser praticada diariamente pelos policiais, todavia a abordagem policial deve
ser amparada em um procedimento extremamente técnico, assegurando a
segurança à polícia e ao cidadão abordado.
Nesse contexto o uso da força policial excessivas tem sua justificativa em caso
extremo e quando for indiscutivelmente necessário e na medida determinada para
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o cumprimento das suas atividades laborais, estando à polícia na obrigação de
garantir a proteção física de todos que estiver sobre a sua vigilância.
O presente artigo tem como objetivo analisar os abusos de autoridade praticada
por policias em suas abordagens.
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2.ABUSO DE AUTORIDADE
A Lei 4.898/65 configura o que é uma autoridade é apresentada no art. 5º: que
declara o que é uma autoridade, tendo os seus efeitos demonstrando a quem
desemprenha o cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar,
ainda que em período temporário, sem remuneração.
Segundo o Código penal para os efeitos penais, funcionário público é caracterizado
no art. 327, como:
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos
penais, quem, embora transitem entre ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo,
em prego ou função em entidade paraestatal, e quem
trabalha para em presa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.
A partir desta análise Freitas e Freitas (1999, p.89) afirma que não é obrigatório que
o indivíduo seja funcionário público, mas que sim esteja em alguma função pública,
no qual a suas ações tem propósito para com a administração pública, ainda que
realizada por indivíduos estranhos à administração Pública ou que de forma
gratuita.
Nesta ótica, o ordenamento jurídico apresenta no seu artigo primeiro que perante
o direito de representação deverá ser instaurado o processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, contra as autoridades que, nas suas atividades
realizaram abusos, e está sujeito a punição da presente lei. Entretanto, é
fundamental salientar que o agente, embora não esteja nas atribuição de sua
função, pode cometer o crime de abuso de poder.
Isto se dará quando o funcionário, apesar de não estar no
regular exercício funcional ao praticar o abuso, use ou
invoque a autoridade de que é investido. É o caso, por
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exemplo, de um policial que estando de folga, fora, portanto,
de suas funções, invocando o cargo que ocupa, detenha, sem
qualquer base legal, um cidadão (FREITAS G; FREITAS V, 1999,
p.91).
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Para Meirelles (2000, p.78) afirma que a caracterização do abuso de autoridade
pode acontecer quando a autoridade, mesmo que esteja apta e competente para
praticar o ato, extrapolam os limites de suas funções, desviando a suas finalidades
administrativas, configurando o abuso de poder é gênero, que são demonstrando
em duas espécies: desvio de finalidade ou poder ou o excesso de poder.
Dentro desta ótica, quando acontece o exagero de abuso do poder, quando a
autoridade competente praticar a ação, e for mais adiante do que é consentido por
lei, abusando no uso de sua atribuição, ou seja, quando o abuso existe e o servidor
atua fora dos limites de sua competência administrativa, interferindo na
competência de outros agentes ou praticando atividades que a lei não lhe conferiu.
Em conformidade com Meirelles (2000, p.102) explana que o desvio de finalidade é
configurado quando a autoridade age nas divisas da sua competência, operando o
ato por razões ou com finalidades
5 diversas daqueles que já foram pré-estabelecidos
na legislação.
Essa situação reflete a mesma encontrada por Di Pietro (2007, p.78) que afirma que
o abuso de poder pode ficar configurado quando há excesso ou desvio de poder.
Clarificando a diferenciação entre abuso e usurpação de poder, que são coisas
diferentes.
Ainda de acordo com Di Pietro (2007, p.89) diz que:
Abuso de Poder é o exercício irregular do poder. Usurpa
poder quem, sem o ter, procede como se o tivesse. A falsa
autoridade usurpa-o; a autoridade incompetente que exerce
poder que com pete a outrem, usurpa; a autoridade
competente não usurpa; se de certo modo exorbita, abusa do
poder (DI PIETRO, 2007, p. 89).
Sobre a ótica de alguns doutrinadores que retratam o abuso de autoridade como
uma realidade jurídica independente do excesso de poder e do desvio de finalidade,
tratando-se que o primeiro atinge a execução e os últimos atacam o ato.
Tendo em vista aspectos observados Gasparini (2017) afirma que:
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O abuso de poder tem sua sede na fase executória do ato
administrativo legal ou ilegal. É, portanto, vício que ocorre na
execução do ato e que diz res peito tão-só aos aspectos
materiais de sua concretude. O ato é executado, torna-se uma
realidade, com inobservância dos meios e cuidados
necessários à sua concretização. [...] o que está em jogo é o
modus operandi do agente público. É a irregularidade da
execução que o legislador procurou reprimir. O ato há de ser
executado adequadamente, sob pena de abuso de poder
(GASPARINI, 2017, p. 141).
Portanto esta disposição está de encontro à configuração dada que o abuso do
poder representa o crime de abuso de autoridade, segundo a tipificação prevista
na Lei 4.898/65.
2.1 Lei Nº4. 898/65 de abuso de autoridade
A Constituição Federal de 1988 buscou a garantia dos direitos por ela previstos,
apresentou à mencionada lei que regula o os procedimentos para com os crimes
de responsabilidade administrativa, penal e civil nas ocorrências de abuso de
autoridade. Permitindo que o direito do indivíduo esteja assegurado, reivindicando
na esfera da administração pública com o propósito de defesa, contra os abusos de
poder, efetuado pelo agente público que atua sobre as ordens do Estado.
De acordo com Capez (2014) a Lei de Abuso de Autoridade não configura um ato
de natureza unicamente penal, á medida que dispõe o direito de representação,
traz em seu cerne, mecanismo que condicionam também a responsabilidade dos
agentes nas esferas administrativas e civil, ou melhor, dizendo, possibilita ao
abusador a tríplice responsabilização.
Andreucci (2013) relata que a tríplice a responsabilização do agente abusador, que
as punições no âmbito do Código Penal no caso de abuso de autoridade podem
realizada de forma independente ou simultaneamente, assim ocasionando ao
abusador efeito nas esferas administrativa, civil e penal.
A partir desta análise, a lei 4898/65 que determina o direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal sobre os casos de abuso
de autoridade, no entanto o individuo que foi abusado estiver interessado em ação
administrativa procederá mediante petição que será dirigida à autoridade superior
para realizar as apurações necessárias para poder aplicar a sanção à autoridade civil
ou no âmbito militar perante a prática do abuso, da mesma forma pode também
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ser voltada ao Ministério Público responsável para iniciar o processo contra a
autoridade acusada.
Os artigos 1º e 6º da lei 4898/65 indica os seguintes:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Art. 1º O direito de representação e o processo de
responsabilidade administrativa, civil e penal, contra as
autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem
abusos, são regulados pela presente lei.
Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal.
Nessa perspectiva, qualquer pessoa jurídica ou física pode estar a mercê de sofrer
os abusos de autoridade, sendo que o acusado responderá além do abuso, também
pelas singularidades que for relatado pela vítima no âmbito processual. Se
comprovado o crime de abuso de autoridade aliado eventualmente de homicídio o
agente abusados quando militar será julgado perante o Tribunal de Júri.
De acordo com Jesus (2001, p.13) “o abuso de autoridade é assinalado pela dupla
subjetividade passiva, isto é, 5quando o sujeito abusador no caso o agente
representando o estado, e o imediato que é o cidadão, nesse caso por ter um
grande efeito reprovável, só admite o elemento subjetivo doloso, não existindo a
forma culposa”.
O art. 3º e 4º da lei 4898/65 apresenta uma série de situações que qualifica o abuso
de autoridade, apresentando assim suas formas principais.
a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicílio;
c) ao sigilo da correspondência;
d) à liberdade de consciência e de crença;
e) ao livre exercício do culto religioso;
f) à liberdade de associação;
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do
voto;
h) ao direito de reunião;
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i) à incolumidade física do indivíduo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício
profissional.
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O art. 4º em seu dispositivo, de forma simplificada detalhada indica com clareza
quais as situações em que acontece o crime de abuso de autoridade, esclarecendo
todas as dúvidas para análises equivocadas. Ou seja:

a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade
individual, sem as formalidades legais ou com abuso de
poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou
a constrangimento não autorizado em lei;
c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a
prisão ou detenção de qualquer pessoa;
d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou
detenção ilegal que lhe seja comunicada;
e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a
prestar fiança, permitida em lei;
f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial
carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa,
desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à
espécie quer quanto ao seu valor;
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo
de importância recebida a título de carceragem, custas,
emolumentos ou de qualquer outra despesa;
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural
ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder
ou sem competência legal;
Dentro desta ótica, é importante ressaltar que não pode emaranhar a utilização do
uso da violência coercitiva que é legitimado pela legislação, com a violência
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coercitiva ilegítima que não tem função social. Pois, o Estado deve ter em seu
mecanismo de autoridade a concessão ao uso da força quando for necessária, e a
resistência à ordem for ilegal. Neste prisma, nem toda violência praticada pelos
policiais militar, incumbido na função será caracterizada como abuso de autoridade.
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Nesse âmbito, todas as normas constitucionais concernentes à proteção da
liberdade, inerentes aos direitos individuais tem a sua criação no período dos
governos militares, onde as sanções com as liberdades individuais eram comuns e
acarretava de grande ser um grande problema social.
Outros aspectos são quando a administração pública for lesada, este será analisado
pela própria administração pública por meio de um processo administrativo, onde
o servidor acusado de cometer o dano possuirá o direito da ampla defesa e do
contraditório, que são garantias do ordenamento jurídico. Logo, quanto aos danos
causados a terceiros a Estado responderá rigorosamente independente do dolo ou
da culpa, nesta ótica o Estado será capaz de buscar uma por meio da ação regressiva
contra o servidor causador do dano.
Conclui-se, o propósito da Lei nº 4.898/65 é prevenção dos abusos efetuados pelas
autoridades, no desempenho das5 suas funções, ao mesmo tempo em que, por meio
de sanções de natureza administrativa, civil e penal, estabelece a necessária
reprimenda.
2.2 Autoridade policial e os limites jurídicos
Os policiais militares em sua essência são funcionários públicos e também detém
no escopo da sua atividade uma autoridade perante à administração pública, logo
suscetíveis de cometer exageros, nesses aspectos até os policiais militares situamse no mesmo cenário de quando subordinados em operações de garantia da lei e
da ordem (RIVELLES, 2011).
A autoridade policial durante a sua atividade laboral, deve compreender que o
princípio da obrigatoriedade legal, pelo qual “ninguém é obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Esse é um princípio constitucional
que sustenta toda legislação dele decorrente (COELHO et al., 2013).
A Constituição Federal de 1988, no que repercute sobre a defesa do Estado e das
Instituições Democráticas, concedeu ao Capítulo III, como o “Da segurança Pública”,
dela tratando no seu art. 144, que procurou valorizar a principal característica ou
elemento de ordem pública, qual seja a segurança pública, vale ressaltar, que a
grandeza entre a ordem pública e a segurança pública, sendo esta exercida em
função daquela (GASPARINI, 2004).
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Sobre esta análise, a polícia quando em posse de suas atividades de ofícios, que em
alguns casos acarreta de ter atividades coercitivas subordinadas à administração
pública em relação à população. Na prática é quem as exerce, nessa característica
sobre a autoridade de polícia, é definido com uma atividade do Estado consistente
em especificar o exercício dos direitos individuais das pessoas em razão do interesse
público (AMARAL, 2013).
Em síntese, a autoridade de polícia que, por sua vez é legitima, pois a partir dela é
explicado à própria existência da polícia na administração pública, sendo o poder
de polícia com o objetivo sobre o controle dos direitos e liberdades das pessoas,
naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum, e sobre os seus
bens e atividades (JUSTEN FILHO, 2013).
Portanto, as extremidades da atividade policial que em seus aspectos tem por
objetivo a preservação da ordem pública sobre a responsabilidade das forças de
segurança, pertencente ao policial, como agente da Administração Pública
incumbido pela gerencia da polícia repressiva e preventiva, assegurando o exercício
dos direitos concedido ao cidadão, até mesmo com o uso da força necessária para
recompor a paz e a tranquilidade da ordem pública quando isso se fizer necessário.
3. RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA DO ABUSO DE
AUTORIDADE
O conceito de agentes públicos surge diretamente no campo do direito
Administrativo, desta forma tem como não dissertar em autoridade pública sem
introduzir-se no âmbito do direito administrativo que está estreitamente interligado
através da administração pública, regulamentando todas as ações do servidor,
desde a autoridade que deve desenvolver até a sua função destinada ao interesse
da coletividade (MAZZA, 2018).
Neste sentido o art. 37 da Constituição estabelece que:
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte.
Neste entendimento os servidores da administração pública desde a sua
incorporação na carreira pública necessitam estar pautado em uma conduta pelo
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mais absoluto respeito à legalidade vigente, analisando rigidamente os Princípios
Constitucionais.
Tendo em vista esses aspectos, sobre os seus direitos e deveres, e sobre a função
pública que desempenham, são orientados diretamente pela legislação vigente, a
qual confere a administração pública o dever de averiguar as infrações e executar
as devidas penalidades aos servidores públicos que estão sujeitos à disciplina
administrativa (SCATOLINO; TRINDADE, 2015).
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Dessa forma, defronte do conhecimento sobre modos que é praticada pelo servidor
público, a administração pública tem o dever de estabelecer o procedimento
apropriado para que seja examinada a conduta a irregular e quando for o caso,
aplicar a sanção cabível, que poderá ser de natureza civil, penal e administrativa,
sendo possível um só ato justificar a responsabilidade nas três esferas.
De acordo com o art. 6º da lei 4.898/65 dispõe que quando a autoridade pública
atuar de forma incorreta e com abuso, estando sujeito às punições de carater
administrativo, civil e penal. Ainda de acordo com parágrafo primeiro do referido
artigo determina que as sanções administrativas que podem ser no campo apenas
da advertência, repreensão, até5chagando ao extremo de ser uma suspensão do
cargo até 180 dias, com perca da função, demissão e ou então, demissão a bem do
serviço público.
Nesse contexto, os mecanismos administrativos necessariamente deverão ser
instaurados através de uma Portaria, sobre a responsabilidade administrativa é
independente da responsabilidade criminal e civil, entretanto a decisão do juízo
criminal penal deverá predominar fazendo neste sentido coisa julgada na área cível
e na esfera administrativa, conforme disposição do art. 935 do Código Civil.
Art. 935- A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato,
ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no juízo criminal.
Muito se discute sobre dupla subjetividade passiva do crime, onde o Estado e a
vítima direta, que será o terceiro, onde é exigida uma condição de agente público
investido na função por parte do sujeito ativo, conforme definido no art. 5º da Lei
4898/65. Visto que, pela função que exerce representa uma ação do Estado.
Na opinião de Freitas (1999 p. 89) afirma que:
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não é imprescindível que o indivíduo seja funcionário público,
necessário é que exerça uma função pública, a qual é qualquer
atividade que realiza fins próprios do estado, ainda que
exercida por pessoas estranhas á Administração Pública ou
gratuitamente.
Cabe ressalvar que a responsabilidade civil especificado no parágrafo 2º do art. 6º
da lei 4.898/65, tem como o seu fundamento normativo o Código Civil que
pressupõe no seu art. 186 que de acordo com aquele que por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilegítimo, tem o dever por obrigação reparálo. Mediante ao crime de abuso de autoridade, o ato civil incorreto se qualifica com
a ação ou omissão antijurídica que podem alcançar a ordem material ou moral,
onde o dano reflete contra o Estado ou contra terceiros (GOLÇALVES, 2014).
As punições de natureza criminal, que foram dispostas no parágrafo 3º do diploma
específico, se baseiam nos arts. 42 a 56 do Código Penal, sendo possível aplicação
de: multa, detenção por 10 dias a 6 meses, e perda do cargo e inabilitação para o
exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos (BITENCOURT,
2017).
Portanto, o abusador terá de responder no campo das três esferas no poder público,
sendo um procedimento que acarretará na ampla defesa e contraditório, para que
todas as acusações sejam apuradas com responsabilidade e não seja dada uma
sanção injusta não condizente com o ato.
4.PREVENÇÃO DO ABUSO DE AUTORIDADE
No atual panorama tem-se criado cada vez mais ferramentas para a redução dos
índices de práticas abusivos realizados por agentes públicos, particularmente no
que se refere ao abuso de autoridade cometido por policiais, no instante em que
desempenham uma prisão em flagrante, ou sob as diligências que tem se adotado
de forma ampla na atividade fim (BRUM, 2018).
Durante o ano de 2009 o Ministério Público Federal (MPF) editou o Manual de
Controle Externo da Atividade Policial onde estabelece uma série de diretrizes
quanto às formas de o próprio Ministério Público fiscalizar a legalidade da execução
da atividade policial.
Conforme apresentando no próprio manual, o artigo 11 da Lei 8.492 de 2 de julho
de 1992, que dispõe as sanções colocadas aos agentes públicos nas ocorrências de
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enriquecimento ilícito durante o mandato, emprego ou função, cria uma série de
possibilidades, para enquadramento do servidor público para que ele responda por
seus atos.
Com a finalidade de exemplificar sobre os atos que violam contra os princípios da
administração pública, o que expande ainda mais as possibilidades de tipificação
das condutas irregulares praticadas pelos agentes da Administração Pública.
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A Resolução nº 20/2007 que se encontra no manual do Conselho Nacional do
Ministério Público que apresenta as atribuições do MP em todas as esferas, federal
e estadual no que diz a respeito à fiscalização da atividade policial, de acordo com
a instrução, esta norma dará ao MP livre acesso as instituições policiais civis e
militares, para poder acessar a todos os documentos construídos pelas instituições
referentes a todos os procedimentos praticados, onde será requisitada a prestação
das informações sobre os procedimentos por elas realizados, para poder a partir
dessas informações instaurarem os inquéritos policiais civis e militares, tal como
receber petição ou esclarecimento de qualquer pessoa ou entidade sobre atos
produzidos por policiais durante a execução das suas atividades no cotidiano.
Outro importante regulamento que
vem sendo adotado no com objetivo de evitar
5
os atos abusivos e a chamada Audiência de Custódia, que tem como finalidade
principal e básica de verificar em quais circunstâncias com que se deu a prisão e
verificar se ela realmente se faz necessária e legítima.
Contudo a Audiência de Custódia está mencionada no artigo 7º da Convenção
Americana dos Direitos Humanos (CADH), onde a mesma confirmada e ratificada
pelo Brasil, onde se encontra vigente desde o ano de 2012.
Nesta ótica a quando ocorre de o indivíduo ser preso em flagrante o mesmo será
conduzido ao juiz dentro do período de 24 horas onde será analisado a forma e
como se deu a prisão, analisando se house atos de torturam violência atentando
para com a integridade física, tal como analisará as demais condições que exijam a
prisão preventiva da pessoa.
Reis (2016, p.476) afirma que:
Audiência de custódia como o procedimento no qual o juiz
deve dar seu aval sobre a prisão ou concessão de liberdade
provisória, baseando-se na cópia do auto de prisão em
flagrante. O mesmo ainda discorre no sentido de que a
audiência de custódia também chamada de audiência de
apresentação implantou-se em “unidades da federação”
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Durante a audiência, o juiz onde deverá ser acompanhado pelo defensor público e
por um delegado, realizará um questionário sobre as condições em que se deram
a prisão, ainda não adentrando no mérito de se o acusado é ou não merecedor do
ato imputado. Quando o magistrado não reconhecer necessidade da prisão pode
decretar a liberdade do acusado, no entanto esta medida esta sujeita à concessão
de medidas cautelares.
Tendo em vista esses aspectos, o referido tema sido alvo de debate no
ordenamento jurídico onde tem se notado que os tribunais têm combatido arrojado
o abuso de autoridade, julgando constantemente de forma rigorosa os processos
que tramitam, quando o abuso de autoridade esta completamente fundamentada.
Nesse aspecto, sobre o Abuso de autoridade os processos mais constantes são
referentes à abordagem policial, onde maior parte dos requerentes alega dano
moral pelo constrangimento causado ou por excessos cometidos no momento da
abordagem.
TJ-AM - APL: 02075223120088040001 AM 020752231.2008.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro
Guedes Moura, Data de Julgamento: 31/08/2015, Segunda
Câmara Cível.
APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O
decisório combatido não comporta retoques, dado não se
prefigurarem na hipótese vertente todos os pressupostos da
responsabilidade civil do Apelado, quais sejam, a conduta
desarrazoada do agente público, o dano, bem como o nexo
causal entre ambos. 2.Apesar de ressair incontroverso a
existência do evento noticiado pelo Apelante, não se extrai
dos documentos colacionados aos autos a comprovação de
que a conduta praticada pelo Agente Público tenha
vilipendiado a honra ou dignidade do Recorrente. Ao que se
vê, o Apelante teria sido apenas advertido para não realizar
atividades esportivas com o uso de bola no entorno da praça,
tendo em vista a existência de regramento pré-estabelecido
pelo Poder Público através do Regulamento de Convivência
do Largo São Sebastião. 3.À mingua de comprovação do agir
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ardiloso do Apelado, a pretensão de indenização por danos
morais deve soçobrar. 4.Recurso conhecido e improvido.
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Pode-se constatar que existem diversos casos de abusos de autoridade, onde
muitos dos casos não são noticiados como deveriam, por outro lado também
existem inúmeras situações onde os indivíduos que veem em constrangimento pela
forma de como a abordagem policial são conduzidos, com o sentimento de
coerção, sobre esta ótica acabam por peticionar ações de danos morais ou fazer a
representação mesmo que a abordagem esteja dentro dos parâmetros da lei.
5 CONCLUSÃO
A missão das policias militares em todo território brasileiros, está disciplinada para
com a atuação em defesa dos cidadãos e na preservação dos conceitos básicos no
que refere à segurança pública e ordem pública, entretanto inúmeras vezes são
apresentadas notícias que o policial militar em cargos de sua atividade pública de
segurança para ocasionar um prejuízo aos cidadãos onde inicialmente tem o dever
de estar protegendo e servindo com a prestação de um serviço de segurança
pública.
5

Dessa forma, a população esta vulnerável a qualquer tipo de abuso de autoridade
policial é quando esta acontecendo um ato criminoso para o empreendimento dos
crimes de abuso de Autoridade, pautado principalmente na figura do policial militar,
que é um servidor público que esta lidando 24 horas do dia com a população
quando da realização do policiamento ostensivo.
Portanto, a Lei de Abuso de Autoridade Lei 4.898/65 foi criada para proteção dos
direitos já garantidos constitucionalmente, reprimindo e punindo quaisquer crimes
configurados com qualquer tipo de autoridade, apesar disso, os policiais militares
ainda detêm em seu regimento interno procedimentos para ser feito uma apuração
penal e administrativa, a competência para atuação processual no que tange os
crimes de Abuso, são o que preleciona a Súmula nº 172 do STJ, ao delegar a
atribuição desses crimes ao julgamento da Justiça Comum.
Conforme demonstrado, existem outros mecanismo para com a defesa da
população perante o cometimento do abuso por parte da autoridade policial, sendo
ele o Ministério Público tem praticado esta função de fiscalização, de acordo com
o Manual de Controle Externo da Atividade Policial, produzido pelo Ministério
Público na esfera federal, outro mecanismo eficiente são as Audiências de Custódia,
que esta em vigor no Brasil, sua incorporação possibilitou a redução drástica dos
abusos de autoridade cometidos por policiais durante suas atividades.
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Conclui-se que, quando um policial militar ao fazer parte da corporação ele já tem
o seu caráter moldado, mesmo sobre as diversas punições para com abuso de
autoridade a probabilidade de erro ainda sim é eminente, pois a qualquer momento
por deslize pode acarretar no cometimento de ato ilícito atrelado às prerrogativas
profissionais existentes, com várias motivações com as suas particularidades, ou
utilizar-se da função para obter algum tipo de vantagem.
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CRISTIANE DORST MEZZAROBA[1]
(Orientadora)
RESUMO: A crise no sistema prisional brasileiro vem de décadas. Contudo, tem se
agravado face ao aumento do número de internos, à falta de ampliação de estrutura
física e os maus-tratos, favorecendo o empoderamento das organizações
criminosas, que já dominam o sistema, do que a punição e ressocialização do
infrator, a fim que volte para a sociedade e se re-enquadre às regras sociais, ou seja,
o cárcere se tornou muito mais um problema do que solução. Nesse sentido, temse pesquisado formas alternativas ao cárcere, destacando-se o monitoramento
eletrônico de pessoas. A Lei Complementar nº 12.258, de 15 de junho de 2010, foi
a primeira a tratar do tema, vinculando a possibilidade de monitoramento em saída
temporária no regime semiaberto e na prisão domiciliar. Entretanto, hoje esta
medida também está sendo utilizada como alternativa à prisão durante o curso
processual e como monitoramento de medida protetiva de urgência nos casos de
violência doméstica. Nesse contexto, este estudo tem por objetivo compreender a
aplicabilidade do monitoramento eletrônico de pessoas como medida alternativa
ao cárcere. Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas, legislativas, em
relatórios judiciais, bem como coleta de dados in loco na Secretaria de Cidadania e
Justiça do Tocantins – SECIJU.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento eletrônico; alternativa ao cárcere.

ABSTRACT: The crisis in the Brazilian prison system comes from decades. However,
it has been aggravated by the increase in the number of inmates, the lack of
expansion of physical structure and mistreatment, favoring the empowerment of
criminal organizations that already dominate the system, rather than the
punishment and resocialization of the offender in order to to return to society and
conform to social rules, that is, prison has become much more a problem than a
solution. In this sense, alternative ways to jail have been researched, highlighting
the electronic monitoring of people. Complementary Law No. 12,258, of June 15,
2010, was the first to address the issue, linking the possibility of monitoring
temporary withdrawal in the semi-open regime and in house arrest. However, today
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this measure is also being used as an alternative to imprisonment during the
procedural course and as a monitoring of urgent protective measures in cases of
domestic violence. In this context, this study aims to understand the applicability of
electronic monitoring of people as an alternative measure to jail. To this end,
bibliographic, legislative, judicial reports, as well as on-site data collection were
performed at the Tocantins Department of Citizenship and Justice - TDCJ.

KEY-WORD: Electronic monitoring; alternative to jail.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Origens da Monitoração Eletrônica de Pessoas; 3.
Aspectos Legislativos sobre o monitoramento de pessoas no Brasil 3.1. O uso de
monitoramento eletrônico de pessoas como complemento de medida protetiva de
urgência em sede de violência doméstica; 3.2. Aspectos relevantes do uso de
monitoramento eletrônico em substituição ao cárcere; 4. Monitoramento eletrônico
de pessoas no estado do Tocantins; 5. Considerações Finais; Referências.
1 INTRODUÇÃO
O número de pessoas encarceradas no Brasil tem aumentado
cotidianamente, sem que o sistema prisional acompanhe tal crescimento, ou seja, o
5
número de déficit de vagas é maior a cada dia, o que compromete diretamente a
função ressocializadora da pena, bem como, o tratamento inadequado aos presos
provisórios em decorrência da decretação da prisão temporária, preventiva ou
mesmo de medida protetiva de urgência.
Dentre as medidas alternativas que buscam minimizar os efeitos do cárcere
inadequado tanto para o encarcerado, quanto para a sociedade, que ao invés de
receber de volta um indivíduo ressocializado, vai receber uma pessoa propensa a
cometer novos delitos, está o monitoramento eletrônico de pessoas.
Buscando compreender a aplicabilidade do monitoramento eletrônico de
pessoas como medida alternativa ao cárcere, este estudo de caráter doutrinário e
legislativo, traçou por objetivos específicos, destacar a legislação vigente sobre o
monitoramento eletrônico de pessoas e as situações em que pode ser utilizado e,
verificar como o estado do Tocantins tem adotado o sistema de tornozeleira
eletrônica enquanto procedimento diverso da prisão.
Entre os dispositivos legais que autorizam o monitoramento eletrônico como
medida diversa da prisão, destaca-se a Lei Complementar n. 12258, de 15 de junho
de 2010, que trata do monitoramento eletrônico de pessoas na execução da pena,
ou seja, para os indivíduos já sentenciados.
737

www.conteudojuridico.com.br

Já a Lei Complementar n. 12403, de 04 de maio de 2011, inclui o
monitoramento eletrônico como medidaalternativa à prisão antes do trânsito em
julgado da pena, com o objetivo de diminuir o ingresso de mais pessoas no sistema
penitenciário.
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No âmbito tocantinense, destaca-se a Portaria n. 599, de 03 de dezembro de
2015, da Secretaria da Defesa e Proteção Social, atual, Secretaria de Cidadania e
Justiça, dispondo sobre a monitoração eletrônica de pessoas no Tocantins.
Nesse contexto, o presente artigo está dividido, além da introdução, em três
seções principais: as origens do monitoramento eletrônico de pessoas; os aspectos
legislativos pertinentes ao monitoramento eletrônico e, monitoramento eletrônico
de pessoas no Tocantins.
2 ORIGENS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS
O monitoramento eletrônico não é uma prática recente. Os primeiros
experimentos de localização à distância foram na década de 60. Em 1964, um grupo
de cientistas da Universidade de Harvard, Massachusetts, nos Estados Unidos,
desenvolveu um transmissor portátil chamado BehaviorTransmitter-Reinforcer BT-R. Sendo duas unidades, uma no cinturão (que incluía a bateria e um
transmissor) e o outro em volta do pulso (que funcionava como sensor). O
dispositivo tinha por finalidade emitir sinais à estação-base de um laboratório, o
que permitia fornecer gráficos da localização do portador do transmissor. O sistema
era composto de vários receptores-transmissores que apresentavam
imediatamente a localização do usuário (SOUZA, 2015).
A ideia surgiu quando Ralph K. Schwitzgebel, um dos estudantes e
pesquisador, assistiu a um filme cuja história retratava um casal que vivia um
romance proibido por pertencerem a facções distintas, e com a revelação do
namoro, o líder da fação rival assassinou o jovem apaixonado. Descontente com a
morte do jovem, o estudante imaginou que o final do filme poderia ser outro, caso
ele pudesse prever o perigo com alguma forma de saber a localização do agressor
(SOUZA, 2015).
O projeto foi colocado em prática em uma igreja na cidade de Cambridge
em Massachusetts. Dentro do equipamento foi inserida uma tela que reproduzia
diversas áreas da cidade e, quando um dos voluntários passava nas áreas mapeadas
era emitido um sinal de localização à estação de análise (SOUZA, 2015).
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Entretanto, foram feitas várias críticas ao projeto, e logo o autor mudou-se
para Los Angeles, onde fez parceria com Richard Bird e desenvolveu um cinto
eletrônico, capaz de fornecer sinais. Portanto, o monitoramento eletrônico não teve
sucesso naquela época.
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No início dos anos 80, o juiz Jack Love do Novo México, Estados Unidos, ao ler uma
história em quadrinhos onde aparecia um bracelete eletrônico teve a ideia de
colocar em prática tal instrumento, o que foi aceito por uma empresa local. A
tornozeleira criada emitia um sinal a cada 60 segundos e sua localização era
reproduzida em um monitor.
O sistema passou a ser utilizado primeiramente nos Estados Unidos em
Washington, Virgínia e Flórida, na década de 80. No fim dos anos 90, já tinha quase
100 mil usuários. Atualmente o instrumento é utilizado em nações como a Austrália,
Itália, Holanda, Suíça, Canadá, Espanha, Portugal, Inglaterra e Suécia (SOUZA, 2015).
Atualmente, são produzidos quatro tipos de equipamentos capazes de fazer
o monitoramento eletrônico, que são adequadas à pessoa: pulseira, tornozeleira,
cinto e microchip implantado no corpo humano.
5

3 ASPECTOS LEGISLATIVOS SOBRE O MONITORAMENTO DE PESSOAS NO

BRASIL

No Brasil, a superlotação carcerária tornou-se um assunto preocupante,
gerando além da falta de vagas, um alto custo para manter um cidadão em cárcere.
Diante do caos, passou-se a analisar alternativas para o problema.
Nesse sentido, o Senador Magno Malta – PR/ES apresentou ao Congresso
Nacional o Projeto Lei n. 175 de 2007, cuja principal justificativa para utilização do
monitoramento eletrônico de pessoas foi:
A prisão deixou de ser o controle perfeito. É ultrapassado
porque ainda é estabelecido em espaço rígido. O limite
territorial determinado pelo cárcere não é mais um aspecto
positivo do controle penal, mas um inconveniente, haja vista
que é insustentável para o Estado manter aprisionadas as
inúmeras pessoas condenadas. Alguns países, a exemplo dos
Estados Unidos da América, França e Portugal, já utilizam o
monitoramento de condenado, exigindo-se o uso de pulseira
ou tornozeleira eletrônica como forma de controle das
pessoas submetidas ao regime aberto. Muitos argumentos
favoráveis à utilização desse tipo de controle penal são
trazidos à baila, tais como a melhora da inserção dos
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condenados, evitando-se a ruptura dos laços familiares e a
perda do emprego, a luta contra a superpopulação carcerária
e, além do mais, economia de recursos, visto que a chamada
‘pulseira eletrônica’ teria um custo de 22 euros por dia contra
63 euros por dia de detenção. O controle eletrônico surge
para superar as limitações das penitenciárias, podendo ser
universalizado. É preciso que criemos sistemas que não
tenham os inconvenientes do cárcere, tais como a
impossibilidade de expansão rápida e custo muito elevado.
Dessa forma, conclamamos os ilustres pares à aprovação
deste projeto, que, se aprovado, permitirá a redução de custos
financeiros para com os estabelecimentos penitenciários, a
diminuição da lotação das prisões e a maior 6 celeridades na
ressocialização do apenado.
O Projeto de Lei n. 175/2007 culminou na promulgação, em junho 2010, da
Lei Complementar n. 12258/2010, alterando a Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984,
nomeada Lei de Execuções Penais - LEP, para acrescentar uma seção de
regulamentação da monitoração eletrônica, a saber:
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da
monitoração eletrônica quando:
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;
IV - determinar a prisão domiciliar;
Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que
deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes
deveres:
I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração
eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas
orientações;
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de
qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de
permitir que outrem o faça;
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos
neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a defesa:
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I - a regressão do regime;
II - a revogação da autorização de saída temporária;
VI - a revogação da prisão domiciliar;
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz
da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas
nos incisos de I a VI deste parágrafo.
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Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:
I - Quando se tornar desnecessária ou inadequada;
II - Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver
sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. ”
Art. 3o O Poder Executivo regulamentará a implementação da
monitoração eletrônica.

Observa-se que os dispositivos legais acrescidos na LEP regulamentam
apenas os apenados que estão cumprindo pena definitiva, especialmente no regime
5
semiaberto e domiciliar.
Buscando expandir o uso da tornozeleira eletrônica para além do
cumprimento da pena, foi editada a Lei n.12403, de 04 de maio de 2011, incluindo
o monitoramento eletrônico como medida alternativa à prisão antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória. Desta forma, houve o acréscimo da
monitoração eletrônica no artigo 319 do Código de Processo Penal, que trata das
medidas cautelares: “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: IX Monitoração eletrônica”.
No que concerne ao Decreto n. 7.627, de novembro de 2011, este
regulamenta as diretrizes do monitoramento eletrônico de pessoas previsto no
Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal:
Art. 2º Considera-se monitoração eletrônica a vigilância
telemática posicional à distância de pessoas presas sob
medida cautelar ou condenadas por sentença transitada em
julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar
a sua localização.
Art. 3º A pessoa monitorada deverá receber documento no
qual constem, de forma clara e expressa, seus direitos e os
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deveres a que estará sujeita, o período de vigilância e os
procedimentos a serem observados durante a monitoração.
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Art. 4º A responsabilidade pela administração, execução e
controle da monitoração eletrônica caberá aos órgãos de
gestão penitenciária, cabendo-lhes ainda:
I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições
especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração
eletrônica;
II - encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa
monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida
ou, a qualquer momento, quando por este determinado ou
quando as circunstâncias assim o exigirem;
III - adequar e manter programas e equipes multiprofissionais
de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada
condenada;
IV - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas
obrigações e auxiliá-la na reintegração social, se for o caso; e
V - comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre fato
que possa dar causa à revogação da medida ou modificação
de suas condições.
Parágrafo único. A elaboração e o envio de relatório
circunstanciado poderão ser feitos por meio eletrônico
certificado digitalmente pelo órgão competente.
Art. 5º O equipamento de monitoração eletrônica deverá ser
utilizado de modo a respeitar a integridade física, moral e
social da pessoa monitorada.
Art. 6º O sistema de monitoramento será estruturado de
modo a preservar o sigilo dos dados e das informações da
pessoa monitorada.
Art. 7º O acesso aos dados e informações da pessoa
monitorada ficará restrito aos servidores expressamente
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autorizados que tenham necessidade de conhecê-los em
virtude de suas atribuições.
O propósito do sistema seria alcançar um controle ideal por meio da eliminação dos
inconvenientes relativos ao cárcere, tais como a inviabilidade de expansão rápida e custo
alto. A relação econômica de custo/eficiência e a capacidade de dilatação do poder
punitivo, por meio da possibilidade de sua “universalização”, compunham as principais
preocupações do legislador na indicação do rastreamento de presos, atreladas ao suposto
benefício à ressocialização do apenado (CAMPELLO, 2016).
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O primeiro projeto viabilizando o uso de tornozeleiras eletrônicas do Brasil foi
realizado através de trabalhos com os apenados do regime fechado que fazia parte de um
projeto laboral junto à comarca de Guarabira-PB. Cinco internos foram liberados para
trabalhar em obras públicas durante o dia, retornando para a unidade prisional e, como
forma de controle de seu deslocamento foi utilizado modelo de tornozeleira produzido em
peça única, que acompanhava o apenado em tempo real. (ISIDRO, 2017).
Atualmente o Ministério da Segurança Pública mantém uma política de fomento
aos serviços de monitoração eletrônica no Brasil. Nos últimos anos, foram investidos R$ 40
milhões no financiamento das Centrais de Monitoração Eletrônica nos estados. Os
investimentos são utilizados para financiar a contratação dos serviços de instalação,
5 tornozeleiras eletrônicas e composição de equipes
manutenção e operacionalização das
técnicas multiprofissionais para qualificar o atendimento acompanhamento dos indivíduos
monitorados (BRASIL, 2018).
Por intermédio e apoio do DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional, Alagoas,
Bahia e Goiás foram os primeiros estados a ter o sistema de monitoração eletrônica.
Atualmente, estão vigentes contratos de convênios em 19 unidades da federação, sendo
eles: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. (BRASIL, 2018).
3.1 O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS COMO COMPLEMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Não é incomum em casos de violência doméstica contra a mulher ocorrer,
pelo agressor, o descumprimento de medida protetiva de urgência decretada com
o intuito de mantê-lo distante da vítima.
Buscando coibir esta conduta, a Câmara dos Deputados analisa o Projeto de
Lei n. 10.024/18, do Senado, que acrescenta dispositivo na Lei Maria da Penha (Lei
n. 11.340/06) para que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar possam
fazer uso de dispositivo móvel que envia alerta à polícia em caso de agressão ou
ameaças.
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O Projeto de Lei prever que a partir do momento que a medida protetiva é
aplicada a vítima recebe um dispositivo móvel, que pode ser acionado a qualquer
momento, possibilitando entendimento de pedido de socorro e o envio imediato
de uma equipe policial. O equipamento de segurança também grava áudios, que
podem ser utilizados como provas contra o agressor.
No estado do Tocantins foi publicada em 08 de dezembro de 2015, a Portaria
SEDPS/TO, n. 599, regulamentando o uso de monitoramento eletrônico enquanto
medida protetiva:
Art. 24 A monitoração eletrônica poderá ser utilizada também,
para monitoramento de medidas protetivas de urgência
aplicadas para pessoas acusadas por crime que envolva
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança ou
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.
Art. 25 Na hipótese do monitoramento eletrônico ser aplicado
exclusivamente como medida protetiva para fiscalização de
área de exclusão (área onde o monitorado em razão de
decisão judicial não pode frequentar ou dele se aproximar limite de aproximação), os dias de monitoração não serão
levados em consideração para fins de detração, salvo se for
aplicada cumulativamente com a monitoração prevista no
inciso II do art. 14.
A medida protetiva substitui a prisão preventiva, por meio da qual o
magistrado tem condições de julgar se o agressor está cumprindo ordens judiciais
de se manter afastado da vítima e seus familiares, ou de certos lugares, como
domicílio ou local de convivência com a pessoa ofendida, ou ainda frequentando
lugares que lhe foram impedidos.
ASPECTOS RELEVANTES DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM SUBSTITUIÇÃO AO
CÁRCERE

A superlotação é o principal problema das unidades prisionais brasileiras.
Como, por exemplo, a Casa de Prisão Provisória de Palmas - CPPP, construída
abrigar 260 detentos, está em atividade com 770 indivíduos, cerca de 285% a
capacidade. Cumpre ressaltar que, embora tenha sido construída para atender
apenas presos provisórios, a unidade abriga, sem qualquer divisão física,
sentenciados e provisórios.
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Outro aspecto preocupante no sistema prisional está na insuficiência de
agentes prisionais. Para atender a demanda seria necessário um agente para cada
cinco internos. Na CPPP, por exemplo, esse número de servidores por plantão é 17,
sendo ao todo 128 funcionários, quantia bem abaixo do necessário, gerando assim
dificuldades de acesso às celas e na realização de atividades internas, considerando
que há nesta unidade prisional de Palmas/TO, 770 internos (CONEXÃO TOCANTINS,
2019).
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O atual sistema prisional há muito deixou de cumprir os fins da pena, seja o
de punir, prevenir ou ressocializar. É uma faculdade para bandidos, pós-graduados
e doutores do crime, pois o tempo ocioso e a convivência com vários delinquentes
propiciam trocas de experiências criminosas, bem como o aliciamento de membros
para integrar organizações criminosas que dominam o ambiente interno dos
presídios, que se tornaram escritórios para líderes do crime organizado.
As condições de superlotação, precariedade de estrutura, maus-tratos e má
gestão evidenciam que sem planejamento não há possibilidades de reabilitação e
ressocialização dos sentenciados. A entrada ilícita de drogas, armas e aparelhos
celulares são outros fatores determinantes no problema do sistema penitenciário
brasileiro (SOUZA, 2014).
5
Sobre as condições físicas das celas, com diversos problemas estruturais,
fiações expostas, problemas de entupimentos, infiltração, falta de ventilação,
ambiente propício para a proliferação de doenças, em nada contribuindo para a
ressocialização do interno.
Nesse sentido, atualmente a prisão muito mais agride do que pune ou
ressocializa, devolvendo para a sociedade uma pessoa hostil, violenta e
traumatizada, que por sua conduta não conseguirá emprego e voltará rapidamente
para o mundo do crime. Nesta perspectiva, a prisão pode não ser a melhor
alternativa de punição:
O castigo, mesmo dentro de casa, funciona. Se retirássemos
nossos filhos e os levássemos para um local fora do seu
ambiente familiar, isso certamente os traumatizaria. É o que
acontece com os presos que são retirados do seu meio social,
e levados a conviver com pessoas estranhas, hostis, sem falar
no fato de que passam a se isolar de seus familiares. A
tecnologia é o presente. Ela já chegou e está à disposição de
todos, para inúmeras finalidades. A cada dia se descobre algo
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novo, uma evolução que, certamente, deverá ser utilizada
pelo Sistema Penal (GRECO, 2017, p. 672).
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O sistema prisional brasileiro está soterrado dentro de uma crise, e esta crise
carcerária é o resultado, principalmente, da inobservância pelo Estado, de algumas
exigências indispensáveis ao cumprimento da pena privativa de liberdade (GRECO,
2016).
Nas situações de cárcere há também que se considerarem os aspectos
psicológicos que envolvem a restrição de liberdade em um sistema totalmente
insalubre. Nas prisões brasileiras a morte chega mais rápido por uma tosse do que
por um estilete. Devido a superlotação e estrutura precária de higiene, as
doenças como tuberculose, hanseníase e aids, propagam-se, causando a morte de
detentos. (BIANCHI e COSTA, 2017).
Os direitos relacionados à saúde como acesso a medicamentos,
tratamentos, atendimento básico por enfermeiros e médicos, salas de
amamentação adequadas para as mulheres e leitos dentro dos presídios são
negados, injustamente a eles, como se o direito constitucional à saúde fosse
revogado aos encarcerados.
Além das questões inerentes à amenizar o caos vivido no sistema prisional,
há que se destacar que o monitoramento eletrônico possui custo bem menor. De
acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (2018) o “custo chega a ser
dez vezes menor que manter um preso em regime fechado”. Para se ter uma ideia
de custos, o valor mensal médio de locação por dispositivo de monitoramento
eletrônico, tipo tornozeleira, é de R$ 300,00, enquanto um indivíduo encarcerado
chega a custar aos cofres públicos cerca de R$4.200,00 (BREMBATTI, 2019).
Nesse contexto, o uso do sistema eletrônico torna-se uma alternativa para
ressocialização afastando-o do nocivo ambiente prisional, sem a necessidade de
retirar o detento do seio familiar, proporcionando a convivência com a sociedade,
possibilidade ao trabalho e ao lazer, propiciando melhores condições de
ressocialização.
4 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS NO ESTADO DO TOCANTINS
O monitoramento eletrônico foi implantado no Tocantins através da Portaria
SEDPS/TO, n. 599, de 08 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do
Estado – DOE n. 4.515, que dispõe sobre a monitoração eletrônica de pessoas no
âmbito do Estado do Tocantins, tendo por referência legal, a Lei de Execução Penal,
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o Código de Processo Penal, o Decreto regulamentador n. 7.627/2011 e o Termo
de Cooperação Técnica n. 05/2015, celebrado entre o Ministério da Justiça e o
Conselho Nacional de Justiça.
De acordo com o art. 1º da Portaria n. 599/2015:
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Considera-se monitoração eletrônica a vigilância telemática
posicional à distância de pessoas sob medida cautelar ou
condenadas por sentença transitada em julgado, executada
por meios técnicos que permitam indicar a sua localização.
Um dos dispositivos eletrônicos que captura o sinal via satélite, calculando
as coordenadas geográficas e mostrando a sua localização em um mapa é a
tornozeleira eletrônica. Esse foi o sistema de vigilância eletrônica de custodiados
penais adotado no Tocantins:
Art. 3º A monitoração se dará pela afixação ao corpo do
apenado de dispositivo (tornozeleira) não ostensivo de
monitoração eletrônica que indique a distância, o horário e a
localização em que se encontra, além de outras informações
5
úteis à fiscalização judicial do cumprimento de suas
condições.
Assim como apregoado nos dispositivos legais federais, na seara
tocantinense a monitoração eletrônica foi disciplinada para atender as condições
da prisão provisória, da execução penal e como medida protetiva de urgência, a
saber:
Art. 14 A monitoração eletrônica poderá ser utilizada para
presos provisórios:
I - como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do
inciso IV do art. 319 do Código de Processo Penal;
II - para monitoramento da prisão domiciliar determinada nos
termos dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal ou
de recolhimento domiciliar no período noturno, finais de
semana e feriados quando o investigado ou acusado tenha
residência e trabalhos fixos, estipulados nos termos do inciso
V do art. 319 do Código de Processo Penal.
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Art. 15 A monitoração eletrônica deverá ser aplicada apenas
na ocasião em que o preso cautelar não preencher os
requisitos para a concessão das demais medidas alternativas
à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Art. 17 O prazo máximo de uso do equipamento de
monitoração eletrônica para os presos provisórios será de 90
(noventa) dias, podendo ser renovado quantas vezes forem
necessárias, desde que justificada a renovação por meio de
decisão fundamentada.
I - Caso a decisão pela renovação do monitoramento tenha
ocorrido antes de expirado o prazo do mandado de
monitoração eletrônica, deverá ser juntado no Sistema EPROC (Processo Judicial Eletrônico) o novo prazo, sem a
expedição de outro mandado.
II - Na hipótese da decisão de renovação ter ocorrido após
expirado o prazo do mandado de monitoração eletrônica,
deverá ser expedido novo mandado de monitoração no
Sistema E-PROC (Processo Judicial Eletrônico).
Art. 18 Os dias de monitoração eletrônica com prisão
domiciliar e/ou recolhimento domiciliar noturno, nos finais de
semana e feriados, serão levados em consideração para fins
de detração penal.
Art. 19 A data a ser levada em consideração para o início da
monitoração é o do dia da instalação da tornozeleira, e para
o final é a data do término do prazo estipulado pelo juiz ou
da determinação da retirada.
I - Na hipótese de fuga do monitorado, no caso de retirada
indevida ou de violação que inviabilize o funcionamento da
tornozeleira, será considerada a data da ocorrência.
No caso da execução penal:
Art. 20 A monitoração eletrônica poderá ser utilizada para
presos condenados:
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I - em regime domiciliar, nos termos dos artigos 117 e 146-B,
IV, da Lei nº 7.210/1984;
II - em regime semiaberto:
a) na hipótese de saída temporária autorizada pelo juiz;
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b) na harmonização do regime semiaberto, ou seja, na
hipótese de inexistência de vagas nas unidades penitenciárias
de regime semiaberto do Sistema Penitenciário do Estado, a
critério do juiz, estando a concessão do benefício
condicionada à avaliação de bom comportamento carcerário
e ao exercício de trabalho externo/estudo.
Art. 21 Nas comarcas onde houver equipe multidisciplinar, a
utilização do monitoramento eletrônico deverá ser precedida
de estudo psicossocial do apenado, que atestará se o perfil
deste corresponde às possibilidades e expectativas do
projeto, ante os fins ressocializadores da pena, previstos na
Lei de Execução Penal.
5

Art. 22 Para implantação do monitoramento eletrônico nos
presos do regime semiaberto, terão preferência aqueles que
já estejam implantados nas unidades prisionais de regime
semiaberto.
Art. 23 O prazo da monitoração corresponderá:
I - ao tempo de prisão domiciliar a ser cumprido pelo
condenado na hipótese prevista no inciso I do art. 20;
II - ao tempo de duração da saída temporária autorizada pelo
juiz, na hipótese prevista na alínea “a” do inciso II do art. 20;
III - ao tempo de cumprimento de pena no regime
semiaberto, na hipótese prevista na alínea “b” do inciso II do
art. 20.
É da Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins - SECIJU o dever de
disponibilizar os equipamentos de monitoração eletrônica, bem como
responsabilidade pela administração, execução e controle da monitoração
eletrônica por meio da Central de Monitoramento Eletrônico.
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Conforme entrevista ao Gerente de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da
SECIJU inicialmente, o estado operava com a empresa Spacecom Monitoramento
S/A, pioneira em monitoramento eletrônico no Brasil, tinha a capacidade contratual
de 500 dispositivos eletrônicos para todo o Estado, tento o fim da vigência do
contrato em outubro de 2018. Posteriormente, mais especificamente em novembro
de 2018, a empresa Show Tecnologia passou a operar com capacidade contratual
de 600 equipamentos para todo o Estado.
Atualmente a empresa UE Brasil Tecnologia é a responsável pelo
monitoramento e rastreamento eletrônico de sentenciados no Estado. Com
contrato firmado em outubro de 2019 com duração de seis meses, a empresa
disponibilizará 650 tornozeleiras, entre essas, 270 tornozeleiras da antiga empresa
serão substituídos em Palmas e Araguaína, o restante será utilizado para outras
demandas (PORTAL TOCANTINS, 2019).
Em termos de logística, cada pessoa sob vigilância eletrônica possui um perfil
cadastrado no sistema de monitoramento, em que é definido conforme
particularidades previstas em decisão judicial, as condições de monitoramento, isto
é, recolhimento domiciliar integral, cumprimento de pena em regime semiaberto
com autorização de trabalho e/ou estudo externos, cumprimento de medida
protetiva de urgência ou outra em que o monitoramento possa ter sido indicado.
São informados no processo judicial de cada monitorado eventuais violações
do uso do equipamento eletrônico, quais sejam: violação de área, configurado
quando se desvia de área predeterminada em juízo ao qual deveria permanecer,
violação do descarregamento total de bateria, vez que o custodiado é responsável
por carregar periodicamente a bateria do equipamento, e violação do rompimento
da tornozeleira eletrônica. Por fim, ficará o apenado responsável pelo
funcionamento do aparelho, a fim de não perde o direito adquirido.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do atual caos do sistema penitenciário brasileiro, a utilização de meios
tecnológicos, em destaque ao monitoramento eletrônico, demostra enorme
relevância como alternativa ao cárcere, pois além de evitar o convívio entre
criminosos, vez que a maioria das unidades prisionais não separam presos
provisórios de sentenciados, mantém o infrator junto à sua família e seio social, seja
ele sentenciado, provisório ou cumpridor de medida protetiva de urgência.
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Destaca-se também como benefício, o menor número de internos ao
problemático sistema prisional, a proliferação de doenças contagiosas entre os
internos e o custo ao erário muito inferior ao de mantença em regime fechado.
O que se percebe que a quantidade de tornozeleiras ainda é insuficiente,
para atender a todos que teriam direito ao seu uso como alternativa ao cárcere.
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Ademais, o monitoramento constitui uma forma de ressocialização, pois o
usuário estará cumprindo sua punição com o apoio familiar, bem como sem a
necessidade de se desvincular do seu trabalho ou estudo.
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(Orientação)
RESUMO: O presente trabalho conceitua os serial killers, discorre sobre suas
principais características, narra o caso concreto de José Ramos, o linguiceiro da Rua
do Arvoredo, analisa a narração à luz do Código Penal vigente, faz uma pequena
distinção acerca da imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade no
Sistema Jurídico Brasileiro, elucida em qual dos três os psicopatas se encaixam para,
no final, fazer a dosimetria da pena, a comparar as duas condenações, a pretérita e
a atual, caso o crime tivesse sido cometido neste século.
PALAVRA CHAVE: assassino em série; psicopatia.

ABSTRACT: The present work conceptualizes serial killers, discusses their main
characteristics, doing a real case study of José Ramos, Rua do Arvoredo’s sausage
maker, analyzes the narrative in the light of the current Penal Code, makes a small
distinction about imputability, non-imputability and semi-imputability in Brazilian
Legal System, elucidating in which of the three psychopaths fit in. And finally, it will
present the prescribed punishment, comparing the two convictions, the past and
the current, if the crime had been committed in this century.

KEYWORDS: serial killer; psychopathy.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo versar de forma coesa e impreterível
sobre os serial killers, arrazoando os principais pontos: conceitos; características e,
seguidamente, relato histórico do caso concreto de José Ramos, o Linguiceiro da
Rua do Arvoredo para, no final, fazer uma análise à luz do Código Penal vigente.
Em síntese, conceitua-se serial killer como sendo aquele indivíduo com
Distúrbio de Personalidade Antissocial - DPA, que comete homicídios em série, com
no mínimo três vítimas, durante algum período e com um lapso temporal entre as
condutas delitivas, isso porque, caso os assassinatos sejam praticados no mesmo
dia, estar-se-ia diante de um assassino em massa e não em série.
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Sua definição não está, necessariamente, correlata à quantidade de vítimas,
mas sim às causas ou ausência destas. Muitas vezes as vítimas são mortas sem
razões aparentes e, geralmente, o crime procedeu do desejo de exercer controle ou
dominação sobre elas.
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Nota-se esse desejo no caso concreto de José Ramos, ocorrido em Porto
Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no ano de 1863. O agente era casado com a
Alemã Catarina Palse, casal aparentemente comum, residentes na então Rua do
Arvoredo, hodiernamente, Rua Coronel Fernando Machado.
Ambos foram condenados pela morte de três vítimas, suspeitando-se da
existência de mais seis que, com o auxílio dos alemães Carlos Gottlib Claussner,
açougueiro, Henrique Rithmann, ferreiro e do ébrio Carlos Rathmann,
provavelmente foram transformadas em linguiças e comercializadas para a
população local.
A conduta delitiva de Ramos será analisada à luz do atual Código Repressor
Brasileiro, Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, contrapondo-se as
principais diferenças com o Código Penal da época, Lei n° 16 de dezembro de 1830.
5

O método utilizado é o estudo descritivo-analítico do caso
supramencionado, desenvolvido mediante pesquisa, de caráter essencialmente
bibliográfico. Quanto à abordagem, é qualitativa. A pesquisa, no que lhe concerne,
é descritiva e exploratória.
A corrente produção científica justifica-se por apropriar-se da realidade para
melhor analisá-la e, ulteriormente, contribuir para o meio acadêmico e para o
aperfeiçoamento da cognição humana. Objetiva-se o início de um processo de
transformação que começa na academia e estende seus reflexos para a realidade
social.
Busca-se, portanto, ascender uma melhor sapiência a respeito do tema e, por
conseguinte, uma melhor assimilação da conduta de um serial killer de modo a
contribuir para o meio acadêmico.
1 SERIAL KILLERS
O termo serial killer foi utilizado pela primeira vez em 1970, por Robert
Ressler, agente aposentado do FBI[2]. Após, outros estudiosos deram continuidade
às suas pesquisas, apurando-se, contemporaneamente, o seguinte conceito para os
assassinos em série, consoante se confirma na obra de Ilana Casoy:
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Aceitamos como definição que serial killers são indivíduos
que cometem uma série de homicídios durante algum
período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo
entre eles. O espaço de tempo entre um crime e outro os
diferencia dos assassinos de massa, indivíduos que matam
várias pessoas em questão de horas (CASOY, 2004, p. 4).
O manual do FBI dilucida que a exigência quantitativa de vítimas é
importante para distinguir um assassinato em série de outras categorias, assim
como a separação temporal (ocasiões separadas, período de resfriamento ou
período de reflexão emocional), para diferenciar de um assassinato em massa.
O assassino em massa ou mass murderer, difere-se dos serial killers
porquanto se relaciona aos indivíduos que matam quatro ou mais indivíduos
durante o mesmofato criminoso, sem o referido lapso temporal entre os homicídios.
Correntemente a prática criminosa desenvolve-se em um único local e no mesmo
dia.
Em conformidade com o manual supra, os serial killers possuem muitos
traços de psicopatia, entretanto, nem todos os psicopatas se tornam um assassino
em série: “All psychopaths do not become serial murderers. Rather, serial murderers
may possess some or many of the traits consistent with psychopathy”(MORTON,
2005, p. 14).
No que concerne às características, os psicopatas podem ser organizados e
desorganizados, tendo como denominador comum o sadismo, a desordem crônica
e a progressividade de suas ações[3] (CASOY, 2004, p. 15, 45-52). Na infância é
muito comum a enurese[4], o abuso sádico de animais ou de outras crianças, a
destruição de propriedade, a piromania[5], a masturbação compulsiva, as mentiras
crônicas, automutilações, devaneios, raiva demasiada, isolamento social, rebeldia,
dentre outros (CASOY, 2004, p. 18).
Os serial killers organizados são solitários, em razão de se sentirem
superiores às demais pessoas. São competentes, inteligentes e estáveis.
Normalmente são casados. O crime para eles é um jogo: retornam ao local para
acompanhar a perícia, estão atentos aos noticiários e são os últimos suspeitos,
tendo em vista o seu charme e carisma. O planejamento do delito é minucioso, não
costumam deixar vestígios, escondendo ou queimando o corpo. Gratificam-se,
especialmente, com estupro e tortura. Após a execução, guardam consigo algum
pertence da vítima como lembrança ou troféu (CASOY, 2014, p. 24).
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Os desorganizados são solitários, pois são considerados estranhos. São
malsucedidos, psicóticos, introvertidos e instáveis. Sua desorganização ocorre de
maneira geral, isto é, em todas as áreas de sua vida. Na prática delituosa, agem por
impulso, perto de onde moram, usam armas encontradas no local, anotam tudo em
um diário, não se interessam pelos noticiários e deixam muitas evidências.
Gratificam-se com estupro ou mutilação post mortem, cita-se como exemplo os
canibais e os necrófilos (CASOY, 2014, p. 24).
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Janire Rámila (2012, p. 61 apud MORTON, 2005), esquematizou em sua obra
as características supracitadas e, com base nas informações coletadas, elaborou-se
um quadro comparativo quanto aos seriais killers:
SERIAL KILLERS
-

ORGANIZADOS

DESORGANIZADOS

Comportamento
social

Socialmente competentes;

Socialmente imaturos;

Aspecto físico

Imagem masculina;

Descuidados no aspecto
físico;

Habilidade social

Sabe ser simpático;

Fugido, rejeita contato físico;

Personalidade

Forte autocontrole e
autoestima;

Personalidade frágil, precisa
de ajuda;

Vida Profissional

Possui trabalho estável;

Não trabalha, ou com um
emprego pouco qualificado;

Atuação

Controle durante o crime

Descuidado.

Sexualidade

Sexualmente competente

Sexualmente incompetente

5
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Nível de
inteligência

Inteligência médio-alta

Baixa inteligência

Localização

Dispõe de mobilidade
geográfica

Mora e trabalha perto do
local do crime

Controle pós ato

Segue os meios de
comunicação

Não segue os meios de
comunicação

Comportamento
carcerário

É um preso modelo

Comportamento conflituoso

Estrutura familiar

Pode estar casado e ter
filhos

Mora sozinho ou na
companhia dos pais

Cena do Crime

Tenta ocultar o cadáver;

Não se preocupa com a cena
do crime

Limpa a cena do crime.
Vítima

A vítima é alguém
desconhecido

Mata pessoas conhecidas

Os tipos de serial killers são divisos em quatro: a) visionários (são insanos,
psicóticos e sofrem alucinações, além de ouvirem vozes dentro da sua cabeça,
obedecendo-as); b) missionários (acreditam estar em uma missão de “livrar” o
mundo daquilo que julgam imoral ou indigno); c) emotivos (matam por pura
diversão); e os d) libertinos (também conhecidos como assassinos sexuais, torturam
suas vítimas para satisfazerem seus libidos) (CASOY, 2014, p. 15).
As vítimas, por sua vez, são escolhidas por acaso ou, por algum estereótipo
simbólico para o agente. Diferentemente dos outros assassinos, os serial killers são
sádicos e gostam de “brincar de deuses”, sentindo prazer na dominação, no
controle e no poder. Por esse motivo, escolhem as vítimas mais fracas, cujo
desaparecimento dificilmente será notado, mormente, as prostitutas ou os
vagabundos (CASOY, 2014 p. 15-17).
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Os psicopatas não se enquadram na categoria de doentes mentais (SILVA,
2009), como no caso de uma pessoa com esquizofrenia (COELHO, et. al., 2017, p.1).
Trata-se, na verdade, de uma zona fronteiriça entre a sanidade mental e a loucura:
não há quadros produtivos, com delírios ou alucinações, tampouco perda do senso
da realidade. Altera-se, somente, a quantidade de reações que eles apresentam
(EÇA, 2010, p. 282).
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Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra e escritora brasileira, deslinda que o
sistema límbico dos Psicopatas não funciona e, por essa razão, passam facilmente
pelo detector de mentiras:
ÉPOCA – Qual é a natureza da psicopatia? Os psicopatas
nascem assim? Ana Beatriz – Os psicopatas nascem com um
cérebro diferente. Os seres humanos têm o chamado sistema
límbico, a estrutura cerebral responsável por nossas emoções.
É uma espécie de central emocional, o coração da mente. Em
2000, dois brasileiros, o neurologista Ricardo Oliveira e o
neurorradiologista Jorge Moll, descobriram a prova definitiva
dessa diferença da mente psicopata, por meio da chamada
ressonância
5 magnética funcional, que mostra como o cérebro
funciona de acordo com diferentes atividades. Nesse exame,
mostraram imagens boas (belezas naturais, cenas de alegria)
e outras chocantes (morte, sangue, violência, crianças
maltratadas). Nas pessoas normais, o sistema límbico reagia
de forma diversa. Nos psicopatas, não há diferença. O sistema
límbico dessas pessoas não funciona. O pôr do sol ou uma
criança sendo espancada geram as mesmas reações. Da
mesma forma, não há repercussão no corpo. Eles não têm
taquicardia, não suam de nervosos. Por isso passam
tranquilamente num detector de mentiras (SILVA, Ana Beatriz
Barbosa. Revista ÉPOCA, 2009).
Corroborando o entendimento retro, leciona o Dr. Dominique
LaPierre[6] que o córtex pré-frontal, área do planejamento em longo prazo,
julgamento e controle de impulsos, não funcionam regularmente nesses indivíduos
(BARREIRA, 2018, p. 4, apud LAPIERRE, 1995 e CASOY, 2014, p. 34).
2.O CASO DO LINGUICEIRO DA RUA DO ARVOREDO
2.1 Conhecendo os fatos
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Entre os anos de 1863 a 1864 ocorreram vários assassinatos na Rua do
Arvoredo, província de Porto Alegre-RS, cometidos por José Ramos e sua cúmplice
e esposa, Catarina Palse. Contaram com a ajuda de Carlos Gottlieb Claussner,
Henrique Rithmann e Carlos Rathmann[7] (HAMERSKI, 2010, p. 17).
José era o mais velho de três irmãos. Seu pai, Manoel Ramos, serviu o
esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha,
todavia, desertou e fugiu para Porto Alegre, onde se casou com a índia Maria da
Conceição, comerciante de secos e molhados (HAMERSKI, 2010, p. 17, apud
FREITAS, 1996, p. 23-24).
Na infância, José ouvia as histórias do pai sobre a guerra e, quando envolvia
decapitação, era nítido seu entusiasmo. O Sr. Manoel era alcoólatra e agredia
fisicamente dona Maria, José, ao presenciar uma dessas cenas, desferiu contra seu
genitor um golpe de arma branca, levando-o a morte (HAMERSKI, 2010, p. 17, apud
FREITAS, 1996, p. 24).
Catarina Palse e seus dois irmãos nasceram em um povoamento alemão, na
Hungria. Em 1849, em decorrência da Revolução Húngara contra o domínio
austríaco, houve uma invasão Russa, em que a estupraram até quase a morte e
mataram seus pais, irmãos e amigos (HAMERSKI, 2010, p. 18-19, apud FREITAS,
1996, p. 36-37). À vista do ocorrido, Palse emigrou-se para o Brasil e tempos depois
casou-se com Ramos (HAMERSKI, 2010, p. 81, apud COIMBRA, 2008, p. 139-140).
Carlos Gottlieb Claussner nasceu no ano de 1828, na cidade de Markersdorf,
Saxônia. Em 1861 mudou-se para Brasil, onde estabeleceu um açougue. Conheceu
Ramos dois anos depois e com o tempo se tornaram amigos (HAMERSKI, 2010, p.
19, apud Processo n° 1070: Os Crimes da Rua do Arvoredo, 1993). Segundo Décio
Freitas (1996, p. 111), Claussner era o responsável pela fabricação e comercialização
da linguiça.
Henrique Rithmann era ferreiro, também conhecido como “o corcunda”.
Carlos Rathmann era alcoólatra e não possuía ocupação ou moradia fixa, vivia de
favor em uma chácara. Ambos eram alemães, que emigraram para o Brasil na
década de 1860 (HAMERSKI, 2010, p. 17).
Há divergência acerca da quantidade de crimes, levantando-se a hipótese
das autoridades terem ocultado evidências (HAMERSKI, 2010, p. 85, 87, apud
COIMBRA, 2008, p. 256-257 e FREITAS, 1996), com receio de que a certeza do
consumo de carne humana desestimulasse a política imigratória, o que acarretaria
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o desequilíbrio econômico, sem falar no repúdio da população a nível nacional e
internacional (HAMERSKI, 2010, p. 28, apud FREITAS, 1996, p. 128).
Suspeita-se de seis homicídios além daqueles insertos no processo criminal
n° 1070, que relata apenas três. Isso porque, com relação aos seis, os corpos não
foram encontrados, dando fundamentação para a teoria da fabricação e
comercialização de linguiça de carne humana (HAMERSKI, 2010, p. 17, 20 e 50).
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As vítimas cujos corpos não foram encontrados não residiam em Porto
Alegre, dificultando a percepção dos desaparecimentos: Luísa de Santa Cruz, era
vendedora de charutos; Afonso de Nova Petrópolis, viajou para fazer compras;
Schmitt e Winkler, eram comerciantes de São Leopoldo e Rio de Janeiro,
respectivamente; o alemão conhecido como marujo era de Santa Catarina; e Hans
Fritsche de Montevidéu, todas atraídas para a residência de Ramos onde
possivelmente decapitou suas cabeças e transformou os corpos em linguiças.
(HAMERSKI, 2010, p. 20, 21 e 28).
Em março de 1864 Ramos conheceu o português José Luis de Caldas
Quintella, que estava na cidade por questões de heranças. Como de praxe, o
convidou para ir até sua casa. Luis,
no entanto, quando recepcionado por Palse,
5
avistou um sujeito estranho à espreita na janela e, por desconfiança, foi embora
(HAMERSKI, 2010, p. 22, 23, 77).
A tentativa inexitosa deixou Ramos deprimido e, embora habituasse cometer
os crimes no período noturno, resolveu procurar seu próximo sofrente durante o
dia: o proprietário da taverna, Sr. Januário Martins Ramos da Silva, propondo um
negócio rentável e convidando-o para o seu domicílio. No percurso encontraram
um funcionário de Januário, o caixeiro José Inácio de Souza Ávila e o seu cachorro,
cumprimentaram e seguiram até a casa de Ramos (HAMERSKI, 2010, p. 23-24).
Ramos matou Januário às pressas, certo de que José Inácio notaria o seu
sumiço. Por esse motivo, Ramos, após a execução do dono da Taverna, procurou o
caixeiro e o atraiu, também, para sua residência, matando-o juntamente com o
cachorro (HAMERSKI, 2010, p. 24, apud FREITAS, 1996, p. 42-43).
Como se tratavam de moradores locais, a população percebeu a ausência e
através de testemunhas que os presenciaram perambulando pela cidade, os
policiais chegaram até Ramos, encontrando três corpos em sua habitação: o de
Januário; o de José Inácio, com o cachorro e, o de Carlos Claussner, que a priori não
tinha sido identificado pelo alto grau de decomposição (HAMERSKI, 2010, p. 24,
apud FREITAS, 1996, p. 40).
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Encontraram, outrossim, dois machados, uma serra, a chave da taverna,
recibo falsificado que dava a Ramos a legítima propriedade do açougue,entre
outras coisas. Quando dos depoimentos, houveram diversas contradições e, apesar
das evidências, José negava veementemente sua autoria, apontando como
culpados Catarina e Henrique (HAMERSKI, 2010, p. 24).
O primeiro júri ocorreu na data do dia 12 de agosto de 1864, quando José
foi condenado à pena de morte na forca e a co-autora Catarina Palse à pena de13
(treze) anos e 4 (quatro) meses de prisão com trabalho forçados, pelos assassinatos
de Januário e José Inácio (HAMERSKI, 2010, p. 26 e 42).
O segundo júri, no dia 13 de agosto do aludido ano, julgou a morte do
açougueiro Carlos Calussner, condenando Ramos à pena de 14 (quatorze) anos e 1
(um) mês de prisão com trabalhos forçados e multa de 150 (cento e cinquenta) mil
réis, resultante dos objetos furtados do açougue. Absolveram Carlos Rathman e
Catarina Palse (HAMERSKI, 2010, p. 26 e 42).
Naquela época eram facultados encontros íntimos. Palse, no entanto, se
arrependeu do cometimento dos crimes e em 1866 se recusou a dar continuidade
aos referidos encontros. Em 1868 Catarina escreveu ao novo delegado todos os
fatos e ulteriormente foi chamada para depor[8]. Nesta ocasião, confessou tudo,
inclusive a fabricação e comercialização de linguiça de carne humana (HAMERSKI,
2010, p. 27).
A pena de morte de José foi comutada para prisão perpétua com trabalhos
forçados, porém, não há registros da fundamentação legal, nem sua origem, se
resultou de decisão do segundo júri ou de graça do Imperador (HAMERSKI, 2010,
p. 26). Certamente as condenações se embasaram nos seguintes artigos do Código
Penal de 1830:
Art.16. São circumstancias agravantes:
1º Ter o delinquente commettido o crime de noite, ou em
lugar ermo.
3º Ter o delinquente reincidido em delicto da mesma
natureza.
6º Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou
armas, de modo que o offendido não pudesse defender-se
com probabilidade de repellir a offensa.
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8º Dar-se no delinquente a premeditação, isto é, designio
formado antes da acção de offender individuo certo, ou
incerto.
Haverá premeditação quando entre o designio e a acção
decorrerem mais de vinte e quatro horas.
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12. Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o
delinquente esperado o offendido em um, ou diversos
lugares.
15. Ter sido o crime commettido com surpresa.
Art. 21. O delinquente satisfará o damno, que causar com o
delicto.
Art. 22. A satisfação será sempre a mais completa, que fôr
possivel, sendo no caso de duvida á favor do offendido.
Para este fim o mal, que resultar á pessoa, e bens do
offendido, 5 será avaliado em todas as suas partes, e
consequencias.
Art. 24. Se a propria cousa estiver em poder de terceiro, será
este obrigado a entregal-a, havendo a indemnização pelos
bens do delinquente.
Art. 34. A tentativa, á que não estiver imposta pena especial,
será punida com as mesmas penas do crime, menos a terça
parte em cada um dos gráos.
Se a pena fôr de morte, impôr-se-ha ao culpado de tentativa
no mesmo gráo a de galés perpetuas. Se fôr de galés
perpetuas, ou de prisão perpetua com trabalho, ou sem elle,
impor-se-ha a de galés por vinte annos, ou de prisão com
trabalho, ou sem elle por vinte annos. Se fôr de banimento,
impôr-se-ha a de desterro para fóra do Imperio por vinte
annos. Se fôr de degredo, ou de desterro perpetuo, impôr-seha a de degredo, ou desterro por vinte annos.
Art. 35. A complicidade será punida com as penas da tentativa;
e a complicidade da tentativa com as mesmas penas desta,
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menos a terça parte, conforme a regra estabelecida no artigo
antecedente.
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Art. 38. A pena de morte será dada na forca.
Art. 46. A pena de prisão com trabalho, obrigará aos réos a
occuparem-se diariamente no trabalho, que lhes fôr
destinado dentro do recinto das prisões, na conformidade das
sentenças, e dos regulamentos policiaes das mesmas prisões.
Art. 53. Os condemnados á galés, á prisão com trabalho, á
prisão simples, a degredo ou a desterro, ficam privados do
exercicio dos direitos politicos de cidadão brazileiro,
emquanto durarem os effeitos da condemnação.
Art. 62. Se os deliquentes tiverem incorrido em duas, ou mais
penas, que se lhes não possam impôr uma depois de outra,
se lhes imporá no gráo maximo a pena do crime maior, que
tiverem commettido, não sendo a de morte, em cujo caso se
lhes imporá a de galés perpetuas.
Art. 65. As penas impostas aos réos não prescreverão em
tempo algum.
Art. 66. O perdão, ou minoração das penas impostas aos réos,
com que os agraciar o Poder Moderador, não os eximirá da
obrigação de satisfazer o mal causado em toda a sua
plenitude.
Art. 169. Jurar falso em juizo.
(…) Se a causa fôr criminal, e o juramento para absolvição do
réo.
Penas - de prisão com trabalho por dous mezes a dous annos,
e de multa correspondente á metade do tempo.
ete.
Penas - de morte no gráo maximo; galés perpetuas no médio;
e de prisão com trabalho por vinte annos no minimo.
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Art. 193. Se o homicidio não tiver sido revestido das referidas
circumstancias aggravantes.
Penas - de galés perpetuas no grão maximo; de prisão com
trabalho por doze annos no médio; e por seis no minimo.
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Art. 194. Quando a morte se verificar, não porque o mal
causado fosse mortal, mas porque o offendido não applicasse
toda a necessaria diligencia para removel-o.
Penas - de prisão com trabalho por dous a dez annos.
Art. 195. O mal se julgará mortal a juizo dos facultativos; e,
discordando estes, ou não sendo possivel ouvil-os, será o réo
punido com as penas do artigo antecedente.
Ramos, quando de sua prisão, compartilhou a cela com um mulato chamado
Joaquim, atribuindo a este suas responsabilidades carcerárias. Por ter um bom
relacionamento com os policiais, possuía alguns privilégios, como por exemplo,
comida a vontade, supervisão dos demais detentos, dentre outros (HAMERSKI,
5
2010, p. 26).
Em 1879 foi internado com pneumonia e, mesmo curado da doença,
continuou nas dependências do hospital, trabalhando, inclusive, como auxiliar de
enfermagem. Acerca de sua morte, alguns escritores defendem que Ramos morreu
em 1893 no hospital, cego e leproso, e outros sustentam que teria falecido na
enfermaria da cadeia civil (HAMERSKI, 2010, p. 29 e RIBEIRO, et. al., 2015, p. 152153).
Catarina cumpriu sua pena aos 41 (quarenta e um) anos. Fora da cadeia
prestou serviços de faxineira e não conseguiu moradia fixa e, por esse motivo,
morreu congelada nas ruas de Porto Alegre (HAMERSKI, 2010, p. 28-29).
2.1.1 Análise das características no caso concreto
É cediço que a hipótese vertente consubstancia-se em assassinatos em série,
em consonância com o conceito empregado pelo Manual do FBI retrocitado, isso
porque os homicídios foram cometidos em série e com um intervalo de tempo
significativo entre eles, de 1863 a 1864.
Ramos se encaixava na categoria de psicopatas organizados: era
competente, inteligente, estável, casado, charmoso e carismático, tanto que atraía
suas vítimas com facilidade.
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Com relação ao Planejamento dos crimes, os executava minuciosamente, não
costumava deixar vestígios: de nove prováveis assassinatos, foi condenado por três
e os corpos não encontrados deram origem à hipótese de comercialização de
linguiça de carne humana. Gratifica-se com a tortura, levando-se em consideração
a forma de execução das vítimas, que era a decapitação.
Era sádico e suas ações progressivas: procurava a vítima ideal, seduzia até
sua casa, ludibriava com uma proposta vantajosa e assim, capturava, assassinava e
depois, iniciava novamente o ciclo. Décio Freitas (1996, p. 26) afirma que Ramos (…)
“seria capaz de seduzir o demônio, dirá o padre português Aureliano Dias”.
Após a conduta delitiva, Ramos guardava alguns objetos das vítimas como
lembrança ou troféu, característica presente nos serial killers. Apesar de usufruir do
açougue, o animus não era roubar, mas sim, matar. Com ele foram encontrados
diversos objetos de valor, dos quais nunca se desfez ou se aproveitou
economicamente:
Ramos reúne as roupas e os objetos pessoais das vítimas e
guarda-os numa caixa, no quarto. Sempre guardou
cuidadosamente as pertenças pessoais das vítimas, não as
vendendo ou usando. São como relíquias. Às vezes, abre uma
das caixas, retira as peças e fica longo tempo a olhá-las
(FREITAS, 1996, p. 43).
O fim reservado para os objetos roubados por seu algoz
afasta a hipótese de que Ramos matava estritamente para
roubar. “Ninguém terá a menor dúvida de que ele sentia um
imenso prazer em matar, um prazer ainda maior do que o
proporcionado pela arte, que amava apaixonadamente
(FREITAS, 1996 p. 13-14).
No que diz respeito às vítimas, eram escolhidas por acaso, costumeiramente
as mais vulneráveis e que dificilmente teriam seu sumiço notado. Sentia prazer na
dominação, no controle e no poder.
O controle para Ramos estava no executar as vítimas rapidamente. Postmortem, mutilava os corpos e os transformavam em linguiças para comercialização
e consumo pela sociedade local:
Alguns serial killers não se sentem no controle da situação até
a vítima estar morta, então as matam mais rapidamente. Uma
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vez morta, começam as mutilações post-mortem (…). Esse
comportamento estabelece claramente o controle do serial
killer sobre a vítima (CASOY, 2004, p. 19).
Sua imagem perante a sociedade era impecável, se vestia bem, era
carismático, cordial, comunicativo, sedutor, religioso, possuía forte autocontrole,
um grandioso senso de autoestima e era apaixonado por música, arte e leitura:
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Veste-se impecavelmente, suas botas estão sempre bem
lustradas; o cavalo é bem aperado. Possui razoável instrução,
embora não se saiba como adquiriu. Além do português, fala
e escreve alemão. Gosta de ler, e suas leituras prediletas são
a poesia e a Bíblia, mas sua grande paixão é a música, que
procura ouvir onde quer que a toquem. Quase todas as
manhãs, vai à missa na matriz e quase sempre comunga.
Fanático por limpeza, detesta a obscena sujeira da cidade
(FREITAS, 1996, p. 26).
Possuía características de um psicopata interpessoal e afetivo: mentia de
forma patológica, manipulava suas
5 vítimas, não sentia remorso e/ou culpa, o afeto
era superficial, inexistiam empatia e responsabilidade. Suas atitudes visavam
satisfazer suas necessidades egoísticas.
Era dissociado, negava veementemente sua culpa e autoria, alegava
inocência e atribuía a responsabilidade a Henrique e Catarina, mesmo que as provas
fossem contundentes em seu desfavor:
O real e violento comportamento do agressor é suprimido
socialmente. Quando são presos, negam sua culpa e alegam
inocência com convicção e, mesmo que as provas para sua
condenação incluam fotografias dele mesmo com suas
vítimas, objetos pessoais das vítimas encontrados em seu
poder ou qualquer outra prova irrefutável, continuam
negando veementemente a sua participação no crime. Seu
verniz é tão perfeito que as pessoas na prisão confiam nele e
em seu comportamento, sem entender como aquela pessoa
tão educada e solícita, calma e comportada, possa ter
cometido crimes tão numerosos e violentos (CASOY, 2004, p.
21).
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Na cadeia civil, compartilhou a cela com um mulato chamado Joaquim,
atribuindo a este, suas responsabilidades carcerárias. Dessarte, Ramos recebeu
diversos privilégios: comia à vontade, supervisionava dos demais detentos, etc:
Sabe-se também que o caso a seguir permite a Ramos
amenizar as condições de sua prisão. Ele compartilha a cela
com um mulato chamado Joaquim, proprietário de um
escravo, valendo-se dos seus serviços para fazer a limpeza da
cela e outros serviços mais que competem ao acusado. Ramos
receberá privilégios na cadeia, compartilhará da comida dos
guardas. Tanto no interior do presídio como fora dele, é
escalado para supervisionar o trabalho dos demais presos
(HAMERSKI, 2010, p. 25).
Ante o exposto, resta insofismável que Ramos, de fato, se encaixava nas
características de um serial killer, ainda que não haja a certeza da execução das nove
vítimas que, ao somar com a morte de seu genitor, totalizam dez.
2.1.1 Análise do caso à luz do Código Penal de 1940
Ramos possuía capacidade cognitiva, pois era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito de suas ações. Resta perquirir, no entanto, se ele detinha
capacidade volitiva: determinar-se de acordo com esse entendimento.
O atual Código Repressor Brasileiro não preconiza acerca da psicopatia,
ficando a cargo dos juízes aplicarem a pena de acordo com o caso concreto,
levando em consideração os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código
Penal, bem como o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI
da Carta Magna:
Art. 59 CP - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
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Art. 68 CP - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério
do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso
de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua.
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Art. 5 (…) XLVI CF/88 - a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição
da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social
alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;
Substancial referenciar a Súmula 231 do STJ que veda à redução da pena
abaixo do mínimo legal, quando da análise da incidência da circunstância
atenuante: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”. Observa-se, outrossim, que tais limites só
poderão ser ultrapassados na terceira fase da dosimetria:
5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
JULGADO DESTA CORTE QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE O APELO, APENAS PARA RECONHECER A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO TOCANTE
AO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO,
MAS SEM REFLEXOS NA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO OMISSÃO, JÁ QUE FOI RECONHECIDA A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAS A SANÇÃO
INICIAL NÃO FOI REDUZIDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. (…) é pacífico o entendimento de que as circunstâncias
atenuantes não podem conduzir a pena-base para aquém
do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade, porquanto tais circunstâncias influem sobre o
resultado a que se chega na primeira fase, cujos
limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados.
Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de
diminuição e de aumento, é que tais limites podem ser
transpostos. Neste sentido, estabelece a Súmula nº 231 do
Superior Tribunal de justiça: "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal. "é certo que há uma doutrina, defendendo
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minoritariamente a possibilidade de redução da pena,
na segunda fase, abaixo do mínimo legal. No entanto, o
entendimento retratado pelo enunciado nº 231 do STJ, acima
transcrito, permanece com ampla aplicação e configura um
instrumento de segurança jurídica no momento da fixação da
pena. Desse modo, impossível acolher o pleito de redução da
reprimenda inicial para aquém do mínimo legal. (TJRJ; APL
0093773-67.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Primeira Câmara
Criminal; Relª Desª Maria Sandra Kayat Direito; DORJ
12/09/2019; Pág. 134)
Acerca das circunstâncias, o STJ entende que por serem oito ao total e, tendo
elas o mesmo grau de importância, aplica-se um patamar imaginário de 1/8, não
podendo o juiz determinar o quantitativo de forma discricionária, aplicando-se, do
mesmo modo, as agravantes e atenuantes, só que em 1/6:
(...) O STJ perfilha o entendimento no sentido de que as 8
(oito) circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do
Código Penal possuem o mesmo grau de importância,
utilizando, diante disso, um patamar imaginário de 1/8 (um
oitavo) para cada uma delas valorada negativamente, a incidir
sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo entre
o mínimo e o máximo. O STJ e o STF utilizam um patamar
imaginário de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
atenuante ou agravante reconhecida, haja vista o sistema
trifásico de dosimetria da pena, consagrado no art. 68, caput,
do Código Penal, sistema este ordenado em 3 (três) fases,
onde o estágio subsequente em todo caso se apresenta como
mais gravoso do que o anterior, de maneira que, sendo a
terceira etapa da dosimetria hierarquicamente superior às
outras 2 (duas) fases e, levando em conta que a menor causa
de aumento de pena legalmente prevista equivale ao patamar
1/6 (um sexto), a consequência lógica é que este quantum é
o apropriado para o segundo momento do processo de
dosimetria da pena, porquanto este não pode exceder àquele
o terceiro estágio da dosimetria, o qual é o mais oneroso de
todos, sendo permitido ao magistrado, contudo, a escolha de
outro patamar ou critério que melhor lhe aprouver, desde que
observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e que haja fundamentação concreta e
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adequada.(TJMS; ACr 0010703-26.2013.8.12.0001; Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS
22/10/2018; p. 64)
A culpabilidade, segundo Rogério Greco (2013, p. 260), é o juízo de
reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo
agente. Seus elementos são a) a imputabilidade; b) a potencial consciência da
ilicitude e; c) a exigibilidade de conduta diversa.
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A imputabilidade consiste na possibilidade de atribuir a alguém a
responsabilidade pela prática de um crime, por entender seu caráter ilícito (CUNHA,
2016, p. 287). Na semi-imputabilidade, o agente não tem plena capacidade de
compreensão e, obrigatoriamente, deve-se aplicar a redução de pena do art. 26,
parágrafo único, do CP, sendo facultado ao juiz optar pela medida de segurança,
ou não, conforme a exegese do artigo 98 do mesmo Diploma (COELHO, et. al. 2017,
p. 1-2):
Art. 26 CP - É isento de pena o agente que, por doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da5 ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Parágrafo único - A pena
pode ser reduzida de um a dois terços, 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.
Art. 98 CP - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste
Código e necessitando o condenado de especial tratamento
curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo
mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo
anterior e respectivos §§ 1º a 4º.
A inimputabilidade, por seu turno, decorre do desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, tornando o agente inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo. Nestes casos, o indivíduo deve
ser absolvido impropriamente, ou seja, deverá ser internado, conforme art. 386, VI
do CPP e art. 97 do CP, respectivamente:
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Art. 97 CP - Se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como
crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial.
Art. 386 CPP - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na
parte dispositiva, desde que reconheça: (…) VI – existirem
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena
(arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código
Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua
existência;
A finalidade das medidas de segurança é diferente da pena, destinando-se à
cura ou ao tratamento do indivíduo. Podem ser cumpridas em um estabelecimento
hospitalar ou fora dele. Inicia-se, ordinariamente, com tratamento ambulatorial.
Também podem ser executadas por meio da internação em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico.
Os artigos 171 e 173 da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210 de 11 de julho
de 1984) aduzem o procedimento pelo qual se dará início ao cumprimento, que
acontece após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória com a
respectiva expedição de guia de execução:
Art. 171 LEP - Transitada em julgado a sentença que aplicar
medida de segurança, será ordenada a expedição de guia
para a execução.
Art. 173 LEP - A guia de internamento ou de tratamento
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas
as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à
autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:
I - a qualificação do agente e o número do registro geral do
órgão oficial de identificação;
II - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado
a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em
julgado;
III - a data em que terminará o prazo mínimo de internação,
ou do tratamento ambulatorial;
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IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao
adequado tratamento ou internamento.
§ 1° Ao Ministério Público será dada ciência da guia de
recolhimento e de sujeição a tratamento.
§ 2° A guia será retificada sempre que sobrevier modificações
quanto ao prazo de execução.
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O prazo prescricional para o cumprimento da medida, em concordância com
a Súmula 527 do STJ, não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente
cominada ao delito praticado, dessemelhantemente do que preconizava o Código
Penal de 1830, em seu art. 65, estabelecendo que as penas não prescreveriam em
tempo algum.
2.1.2.1 Da condenação de José Ramos nos dias atuais
Ramos premeditava seus assassinatos, o que materializa o animus necandi.
A ocultação dos cadáveres, bem como a provável comercialização de carne humana,
aponta inequivocamente para a integridade cognitiva.
5

O fato é típico, ilícito e culpável, com previsão legal no artigo 121, §2°, inciso
IV do Código Penal, atribuindo pena base entre doze a trinta anos de reclusão, que
na dosimetria deve partir do mínimo legal:
Art. 121. Matar alguém: (…) § 2° Se o homicídio é cometido:
(…) IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido; (…) Pena - reclusão, de doze a trinta anos;
Consigna-se que para apurar a imputabilidade, semi-imputabilidade ou
inimputabilidade, imprescindível, pois, a realização de exame criminológico e
análise psiquiátrica forense. Partindo-se, porém, do pressuposto de que Ramos
tinha transtorno de personalidade diagnosticado, com deficiências na introjeção de
valores e normas sociais de convívio, bem como incapacidade afetiva para lidar com
as frustrações, considera-se Ramos, para fins de fictícia dosimetria da pena, como
semi-imputável.
Considerando a pena mínima de doze anos; o patamar imaginário de 1/8 das
circunstâncias, sendo apenas duas delas desfavoráveis a Ramos: a culpabilidade,
devido ao alto grau de reprovação de sua conduta e a personalidade voltada para
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o crime; bem assim, o teor da Súmula 231 do STJ que veda à redução da pena
abaixo do mínimo legal, fixa-se na primeira fase, doze anos[9] de reclusão.
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Na segunda fase há duas agravantes: uma pela impossibilidade de defesa
das vítimas (artigo 61, alínea “c”, do CP) e outra por dirigir a atividade dos demais
coatores (art. 62, inciso I, do CP). Inexistem atenuantes. Neste caso, de acordo com
o patamar imaginário de 1/6 e a pena fixada anteriormente em doze anos, aumentase quatro anos na segunda fase, perfazendo, então, o total dezesseis[10] anos.
Na terceira é obrigatória a redução de um terço a dois terços, de acordo com
o artigo 26, parágrafo único do CP. Adota-se para o caso, o mínimo legal, tendo em
vista o alto risco de reincidência de Ramos e o fato de ser facultativo
o quantum maior ou menor[11]. Logo, subtrai da pena de dezesseis anos, cinco
anos e quatro meses, fixando a pena definitiva recorrível em dez anos e oito meses
de reclusão em regime inicial fechado.
Considerando que o processo criminal apurou três homicídios consumados
e um tentado, deve-se somar as penas, por se tratar de concurso material
homogêneo, consoante a exegese do artigo 69 do Código Penal:
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
Com relação ao crime tentado, o artigo 14 do Diploma anteriormente citado,
aduz que o crime é punido com a pena correspondente ao consumado (dez anos e
oito meses), diminuída de um a dois terços:
Art. 14 CP - Diz-se o crime: (…)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a
tentativa com a pena correspondente ao crime consumado,
diminuída de um a dois terços.
jurisprudência
entende
que
quanto
maior
for
o inter
criminis[12] percorrido pelo agente, menor será a fração de diminuição, consoante
julgado abaixo colacionado:
A
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CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA
CONCRETA QUE EXCEDE ÀQUELA PRÓPRIA AO CRIME. ART.
14, II, DO CP. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2. CRITÉRIO
DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (…) 3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou
a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois,
malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado,
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com
o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição
do crime tentado de forma inversamente proporcional à
aproximação do resultado representado: quanto maior o iter
criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa
de diminuição. (…) (HC 376.714/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
5
23/02/2017)
Ramos atraiu Quintella para a sua residência, entretanto, por circunstâncias
alheias à sua vontade não conseguiu consumar a conduta delitiva. Considera-se,
desta feita, a diminuição de pena de um terço[13].
Chega-se, ante o exposto, à reprimenda de trinta e nove anos, um mês e dez
dias de reclusão, em regime inicial fechado[14] e, tendo em vista a semiimputabilidade do réu, aplica-se medida de segurança[15], consistente em
internação pelo prazo mínimo de três anos (art. 98, CP, retrotranscrito), em
estabelecimento a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.
Consoante entendimento do STJ[16], o juiz deve aplicar a medida de
segurança de internação ao condenado por crime punível com reclusão,
possibilitada a posterior desinternação ou liberação condicional, precedida de
perícia médica, ex vi do art. 97 do CP.
Em caso do laudo médico ser desfavorável, os Tribunais entendem pela
decretação da interdição civil do psicopata, com a consequente internação
compulsória em hospital psiquiátrico adequado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A psicopatia é compreendida como um transtorno específico da
personalidade. Esse transtorno origina-se de uma anomalia do desenvolvimento
psicológico, o que clarifica a ausência de empatia, por exemplo. Distintamente dos
criminosos comuns que almejam riqueza e status, os psicopatas apresentam
manifesta e gratuita crueldade, visando controlar a vida de suas vítimas.
No caso concreto de José Ramos, é irrefutável a presença das características
de um serial killer, havendo divergência, entretanto, acerca da quantidade de
vítimas e da comercialização de linguiça de carne humana, haja vista a
impossibilidade de acesso ao processo judicial instaurado no século XIX e as
possíveis ocultações de evidencias (vide, p. 7).
Substancial, in casu, uma análise interdisciplinar do Direito com a
Psiquiatria/Psicologia Forense, pois o Código Penal dispõe de forma genérica sobre
a imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade, inexistindo norma legal
que determine a realização de exame médico específico (PCL-R[17]), para alcançar
certeza do grau de psicopatia[18].
É cediço no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, que os serial killers
não são inimputáveis (COELHO, 2017, p. 1), por não se encaixarem na categoria de
doentes mentais, restando as hipóteses de imputabilidade ou semi-imputabilidade
de acordo com o caso concreto.
Observa-se, outrossim, que uma vez reconhecida a semi-imputabilidade, é
obrigatória a redução inserta no artigo 26, parágrafo único do CP de um a dois
terços da pena, sendo facultada a escolha do julgador no que diz respeito
ao quantum maior ou menor.
Conclui-se, após análise da conduta delitiva de Ramos à luz do atual Código
Repressor Brasileiro, existirem inúmeras diferenças: na época havia pena de morte
e prisão perpétua com trabalhos forçados; hodiernamente são vedadas a pena de
morte, a prisão perpétua e os trabalhos forçados. De acordo dosimetria fictícia,
Ramos teria pena definitiva inferior àquela cumprida por Palse em 1864, como
coautora.
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[2] FBI: Federal Bureau of investigation – Órgão Americano responsável por todas
as investigações criminais federais.
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[3] A progressividade das ações é fragmentada em seis fases: 1) a áurea (perda da
compreensão da realidade); 2) a pesca (procura pela vítima ideal); 3) a galanteadora
(sedução e ludibriação da vítima); 4) a captura; 5) o assassinato (ápice da satisfação
do agente); e 6) a depressão, que ocorre após a conduta delitiva, levando o
indivíduo de volta à fase áurea. Para a maioria, trata-se de um ciclo vicioso.
[4]Enurese: incontinência urinária.
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[5]Piromania: distúrbio mental que leva o indivíduo a provocar incêndios
deliberadamente.
[6] Dr. Dominique LaPierre — Artigo “The Psychopathic Brain: New Findings” —
Psychologie UQAM — Montreal, Canada V. 33, 1995.
[7] Observa-se que processo físico não é de fácil acesso, por razões óbvias até,
tendo em vista que os crimes foram cometidos no Brasil Império, século XIX. A
presente narração fática, portanto, tem caráter exclusivamente bibliográfico, de
estudiosos que se debruçaram sobre o caso. Dentre eles, o jornalista e historiador
Décio Freitas, artigos científicos, etc.
5
[8]Esse depoimento foi reconstituído
pelo magistrado Francisco José Furtado,
através do livro “Minhas viagens pelo Brasil”, que presenciou o júri à época.
(HAMERSKI, 2010, p. 27, apud, FREITAS, 1996, p. 136, apud FURTADO, José
Francisco, Recife, 1891).

[9] Se a pena mínima é doze anos e o patamar imaginário de 1/8, divide-se doze
por oito, que é igual a um ano e seis meses para cada circunstância, seja favorável
ou desfavorável. As favoráveis são seis (6x1,6=9,6), ao passo que as desfavoráveis,
duas (a culpabilidade e a personalidade de Ramos – 2x1,6=3,2). Partindo da pena
mínima de doze anos, soma-se três anos e dois meses (circunstâncias desfavoráveis)
e subtraem-se nove anos e seis meses (circunstâncias favoráveis) que, em tese,
totalizaria cinco anos e seis meses de reclusão, todavia, é vedada a fixação da pena
base abaixo do mínimo legal, portando, fixa-se na primeira fase, doze anos de
reclusão.
[10] O Raciocínio neste caso é o mesmo da primeira fase, só que no patamar
imaginário de 1/6: partindo da pena anteriormente fixada de doze anos, divide-se
por seis, que é igual a dois anos para cada atenuante e agravante. Inexistindo
atenuantes e sendo duas agravantes (2x2=4), soma a pena de doze anos, quatro
anos correspondentes as duas agravantes. A pena fixada na segunda fase, portanto,
é de dezesseis anos de reclusão.
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[11] (…) 2. TRANSTORNO ANTISSOCIAL DE PERSONALIDADE. IMPUTABILIDADE
DIMINUÍDA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DA PENA. 2.1. (…) Comprovado pelo laudo
psiquiátrico que o réu ao tempo do crime padecia de transtorno antissocial de
personalidade, a redução de pena é obrigatória, o que é facultativo é o quantum
maior ou menor (1/3 a 2/3) dessa diminuição de pena. (…) (TJRS, Apelação Crime nº
70037449089, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone
Sanguiné, Julgado em 17/03/2011).
[12]Sucessão de atos praticados pelo criminoso para atingir o fim desejado.
[13] Um terço de dez anos e oito meses é igual a três anos, seis meses e 20 dias. Ao
subtrair de dez anos e oito meses, têm-se como pena para o homicídio tentado sete
anos, um mês e dez dias.
[14]A pena definitiva foi de dez anos e oito meses para cada homicídio, sendo três,
multiplica-se por três, totalizando trinta e dois anos. Soma-se com a pena do
homicídio tentado, que é igual a sete anos, um mês e dez dias. Ao somar tudo,
chega-se a reprimenda de trinta e nove anos, um mês e dez dias de reclusão.
[15] PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. CURATELA.
PSICOPATA. POSSIBILIDADE. 1. (…) 4. A psicopatia está na zona fronteiriça entre a
sanidade mental e a loucura, onde os instrumentos legais disponíveis mostram-se
ineficientes, tanto para a proteção social como a própria garantia de vida digna aos
sociopatas, razão pela qual deve-se buscar alternativas, dentro do arcabouço legal
para, de um lado, não vulnerar as liberdades e direitos constitucionalmente
assegurados a todos e, de outro turno, não deixar a sociedade refém de pessoas,
hoje, incontroláveis nas suas ações, que tendem à recorrência criminosa. (…) (STJ,
REsp 1.306.687/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
18/03/2014, DJe 22/04/2014).
[16] (STJ, REsp 863.665/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
22/05/2007, DJ 10/09/2007, p. 296)
[17] O Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) é uma ferramenta que, por meio de
um questionário a ser aplicado por um profissional devidamente qualificado,
averigua a existência de traços psicopáticos na personalidade de um indivíduo e
afere a sua incidência e graus evolutivos. (TRINDADE, 2009, p. 149), desenvolvida
ao longo de mais de 25 anos de pesquisas, por Robert Hare, realizadas em
populações carcerárias (MORANA, 2003, p. 41, apud HARE, 1991).
[18] Pode ser leve, moderado ou grave.
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(Orientador)
RESUMO: O presente trabalho tem por escopo o estudo do trabalho análogo ao
escravo na indústria têxtil. Para tanto, será utilizado o método dedutivo de pesquisa,
e a utilização de pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e legislativa. A indústria têxtil
é um dos setores que mais crescem economicamente. Os flagrantes neste ramo da
economia demonstram as condições precárias em que os trabalhadores vivem, com
condições de trabalho em péssimas condições, jornadas de trabalho excessivas,
visando tão somente o lucro. Estas posturas dos empregadores ferem um dos
princípios basilares do direito, qual seja da dignidade da pessoa humana, além de
ser considerado um retrocesso para os direitos humanos. No que atine os meios
legais utilizados para combate desta exploração, estes devem ser aprimorados,
juntamente com a educação da população e dos imigrantes que chegam
diariamente ao país para que esta forma desumana de trabalho seja extinto.
Palavras-chave: Dignidade. Indústria Têxtil. Trabalho análogo ao escravo.
ABSTRACT: The present work has as scope the study of the analogous work to the
slave in the textile industry. For this, the deductive method of research will be used,
and the use of bibliographical, jurisprudential and legislative research. The textile
industry is one of the fastest growing sectors economically. The striking in this
branch of the economy demonstrate the precarious conditions in which workers
live, with working conditions in very bad conditions, excessive working hours,
aiming only at profit. These employers' postures undermine one of the fundamental
principles of law, which is the dignity of the human person, and are considered a
setback for human rights. Regarding the legal means used to combat this
exploitation, these must be improved, along with the education of the population
and immigrants who arrive daily in the country so that this inhuman form of work
is extinguished.
Keywords: Dignity. Textile industry. Analogous work to the slave.
1 INTRODUÇÃO
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O trabalho escravo no âmbito têxtil tem relação com toda a população,
segundo o fato de estar presente no nosso cotidiano de forma implícita e explicita
a ponto de pessoas estarem perdendo sua dignidade como trabalhadores por conta
de cobranças e irregularidades no ambiente do trabalho.
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Segundo Zygmunt Bauman "vivemos tempos líquidos, onde nada é para
durar". Essa é uma frase do filosofo Polonês, que pode ser utilizada como uma
reflexão para mundo têxtil, ao qual vem se deparado com o desfreio do
consumismo em torno de produção para alimentar os desejos da população e obter
lucros insaciáveis com o ramo da indústria têxtil.
Nesse contexto, considerando o latente consumismo ligado a indústria
têxtil, que notadamente atinem grupos econômicos, que visam tão somente a
obtenção de lucro. Em vista disso, existem inúmeras irregularidades sobre normas
e direitos dos trabalhadores ao qual são expostos em jornadas exorbitantes e
inaceitáveis dentro do direito do trabalho.
Abstrai-se, portanto, a necessidade de estudo sobre trabalho escravo no
âmbito têxtil. Já que nos dias atuais constam inúmeras reportagens e relatos de
pessoas e trabalhadores presos nessa
rede de mercado por vários motivos, que para
5
muitos podem ser fútil, em quanto para outros, necessário.
Nesta senda, surgem as seguintes indagações: qual é o impacto do trabalho
escravo aos trabalhadores da indústria têxtil? E qual a relação da sociedade líquida
atual com esses impactos, uma vez que o consumismo se mostra crescente cada
vez mais?
O objetivo geral é descobrir qual foi o impacto social do trabalho escravo
no ramo da indústria têxtil, em tempos de consumismo crescente na sociedade.
Em decorrência do objetivo mencionado, estabelece os seguintes objetivos
específicos: Descrever a definição de trabalho escravo nos dias atuais; Verificar o
panorama da indústria têxtil; Analisar a relação entre o consumismo crescente da
sociedade líquida com a precarização do trabalho na indústria têxtil, possíveis
impactos que a sociedade liquida traz aos trabalhadores da área têxtil.
Para abordar sobre o tema, foi realizado pesquisa estratégica descritiva e
exploratória com método hipotético dedutivo, abordagem qualitativa e
procedimento de pesquisa bibliográfica de autores que falam sobre o trabalho
escravo, assim como consultas em site do Ministério Público do Trabalho e de
normas pertinentes ao direito, bem como doutrinas acerca do tema em espeque.
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Na primeira seção realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca do
trabalho escravo, evolução histórica das leis trabalhistas.
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Em seguida por meio de pesquisa verificou o panorama do trabalho na
indústria têxtil em que obteve informação sobre a exploração da mão de obra dos
trabalhadores dos procedimentos da cadeia de produção.
Por fim na última seção realizou-se uma pesquisa de dados fornecidos no
site do Ministério Público do Trabalho, juntamente com estudos bibliográficos de
autores sobre o tema, em que se analisou o impacto social do trabalho escravo no
âmbito da indústria têxtil, assim como um breve estudo sobre a sociedade liquida
e suas supostas consequências para os trabalhadores desse ramo.
2 EVOLUÇÃO JURÍDICA DO DIREITO DO TRABALHO
Com a evolução do direito, as legislações brasileiras passaram a versar não
somente sobre as formas de estado, mas também surgiu a necessidade de normas
que versem sobre o direito do trabalho. (MARTINS, pág. 55, 2018).
Nesse sentido, em 13/05/1888 foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea
que aboliu a escravatura. Para Delgado (2011, p. 105) a Lei Áurea apesar de não
possuir qualquer caráter justrabalhista, pode ser considerada como o marco inicial
de referência da História do Direito do Trabalho brasileiro, cumprindo papel
relevante para configurar esse novo ramo jurídico especializado.
De fato, constituiu diploma que tanto eliminou da ordem sociojurídica
relação de produção incompatível com o ramo justrabalhista (a escravidão), como
em consequência, estimulou a incorporação pela prática social da fórmula então
revolucionária de utilização da força de trabalho: a relação de emprego. Nesse
sentido, o mencionado diploma sintetiza um marco referencial mais significativo
para a primeira fase do Direito do Trabalho no país do que qualquer outro diploma
jurídico que se possa apontar nas quatro décadas que se seguiram a 1888.
(DELGADO, 2011, p.105)
Nesse diapasão, com advento da Organização Internacional do Trabalho,
criada em 1919, passou-se os organismos internacionais a adotarem mecanismos
internos de proteção ao trabalho. Nesse sentido cita-se:
As transformações que vinham ocorrendo na Europa com
advento da primeira guerra mundial e o aparecimento da OIT,
em 1919, incentivaram a criação de normas trabalhistas em
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nossa legislação. Existiam muitos imigrantes no Brasil que
deram origem aos movimentos operários reivindicando,
melhores condições de trabalho e salário. (MARTINS. Pág. 56.
2018).
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O Direito do Trabalho no Brasil começa então, a partir da Revolução de
1930, quando o Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas criou o Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio e deu início à elaboração de uma legislação
trabalhista ampla e geral.
Antes disso, as poucas leis existentes com dispositivos e conteúdo de
caráter trabalhista não podem ser consideradas para efeito do estabelecimento de
uma normatização capaz de ser caracterizado como um sistema de proteção dos
trabalhadores.
Em janeiro de 1942, o então Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
Alexandre Marcondes Filho, autorizado por Getúlio Vargas, nomeou uma comissão
constituída de dez membros que, sob sua presidência, ficou encarregada da
elaboração do que foi designado de anteprojeto de Consolidação das Leis do
Trabalho e Previdência Social. (MARTINS.
p.98).
5
Em 1 de maio de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho foi aprovada
pelo Decreto-lei n. 5.452, que, no entanto, somente foi publicado no Diário Oficial
em 9 de agosto daquele ano, entrando em vigor três meses depois, em 10 de
novembro de 1943.
Desde sua entrada em vigor, a CLT sofreu inúmeras alterações, inclusive
com a revogação de diversos dispositivos a partir da promulgação da Constituição
Federal de 1988, mas a sua base original continuou a mesma.
Recentemente, porém, através da Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, a
CLT sofreu a sua mais ampla e significativa alteração. Dos 922 (novecentos e vinte
e dois) artigos da CLT, foram alterados 54 (cinquenta e quatro), inseridos 43
(quarenta e três) novos artigos e 9 (nove) foram revogados, totalizando 106 (cento
e seis) modificações.
Muitas dessas alterações, em especial as que consubstanciam a previsão de
prevalência do negociado sobre o legislado, terão reflexos significativos na própria
estrutura do Direito do Trabalho e inauguram um novo momento das relações de
trabalho no Brasil.
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A despeito das críticas que sempre foram feitas à CLT, principalmente
aquelas que se referiam ao seu caráter intervencionista, não há como negar sua
importância única para o desenvolvimento do Direito do Trabalho no Brasil.
Outrossim, no âmbito internacional, diversas outras legislações esparsas
entraram em vigor, até que em 1948 a ONU promulgou a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, que retomava as ideias da Revolução Francesa. A declaração
reconhecia a trindade de valores supremos: a igualdade, a fraternidade e a
liberdade. Em seu artigo 4º ela declara: “Ninguém será mantido em escravatura ou
em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são
proibidos”.
No que atine aos Direitos Fundamentais previstos na Constituição Brasileira
de 1988, destacam-se os elencados no caput do 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”. (BRASIL. Constituição Federal, 1988, art.
5).
O uso de pessoas traficadas para trabalhos forçados é amplo
e está em diversas áreas, principalmente porque as cadeias de
suprimentos industriais são complexas. Da manufatura de
roupas, extração de cacau e produção de chocolates,
produção de aparelhos eletrônicos e mineração entre outros,
a indústria raramente sabe ou rastreia de onde sua matéria
prima vem. No Brasil, 46.478 foram libertadas de condições
análogas à escravidão de 1995 até 2011 (REIS, 2014).
Na linha do exposto, é imperioso ressaltar o cuidado do Constituinte, ao
dispor em livro próprio sobre os direitos trabalhistas, no qual, são normas de
observância obrigatória, tendo como uma das vertentes, a erradicação do trabalho
escravo.
Não é demais dizer que além do regramento interno, atualmente dispomos
de Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas,
a Declaração dos Direitos Fundamentais no Trabalho, bem como tantos outros
documentos de proteção Universal dos Direitos Humanos.
Em arremate, vale mencionar o artigo 23º, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem dispõe que:
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1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do
trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e
à proteção contra o desemprego.
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário
igual por trabalho igual.
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3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa
e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência
conforme com a dignidade humana, e completada, se
possível, por todos os outros meios de proteção social.
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas
sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus
interesses.
Delgado (2016, p. 65) destaca que o Direito Internacional vem ganhando
força devido à globalização e cita a recente jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que conferiu caráter supralegal às regras de tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, acentuando a importância no Brasil das
5
convenções da OIT internamente ratificadas.
3 INSTRUMENTOS DE COMBATE AO TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO
BRASIL
Para a exclusão do trabalho do escravo em nosso país, é preciso a interação
de diversos fatores, em conjunto, vez que não existe uma medida específica para
combate ao trabalho escravo. No Brasil, há muito que se investir na prevenção da
exploração do trabalho humano, bem como em fiscalização, haja vista que já existe
uma legislação relativamente boa, e com penas severas, sendo a dificuldade
existente na constatação e denúncia.
Dentre os órgãos de combate ao trabalho escravo, existe a Organização
Internacional do Trabalho - OIT, que reconheceu a existência do trabalho escravo
no Brasil em 1995, oriundo de diversas denúncias, que motivou uma sequência de
investigações. O relatório, conclusivo, apontou a que existe escravidão no país, é o
que relata Damião (2014, p. 67).
Oliveira (2006, p. 19) também aponta que, após a constatação mencionada
alhures foi implantado Grupos de Fiscalização Móvel, sob coordenação da OIT, que
visavam à abolição do trabalho forçado.
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Nesse diapasão, já no ano de 2014, na Conferência Internacional do
Trabalho em Genebra foi aprovado um protocolo internacional, respaldado por
uma recomendação, que atualiza a Convenção 29 da OIT sobre Trabalho Forçado.
O instrumento em espeque aborda sobre vários pontos, mas principalmente dispõe
que:
[...] o Protocolo reforça o marco legal internacional ao
introduzir novas obrigações relacionadas com a prevenção do
trabalho forçado, com a proteção das vítimas e com o acesso
a compensações e ainda, requer que os governos adotem
medidas para proteger melhor os trabalhadores de práticas
de recrutamento fraudulentas ou abusivas, especialmente
trabalhadores migrantes e enfatiza o papel a ser
desempenhado por parte de empregadores e trabalhadores.
A OIT possui um trabalho combativo tanto em âmbito nacional quanto no
internacional, enfrentando dificuldades de regulamentação tão somente no âmbito
internacional, haja vista que de acordo com Damião (2014, p. 71), tais protocolos
internacionais, são omissos no que cerne a punição dos países no âmbito
internacional, acaso descumprissem as disposições contidas nos instrumentos
internacionais. Mas, não deixando de ser um forte e combativo instrumento contra
o trabalho degradante e escravo.
Ainda no que atine aos instrumentos de combate ao trabalho escravo,
existe ainda, a lista suja. Em março de 2003, nos dizeres de Silva (2010, p. 172), “o
Governo Federal lançou o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo,
reafirmando a existência da escravidão no Brasil e tornando sua eliminação uma
prioridade nacional.”.
Nesse contexto, pelo instrumento em espeque, foram introduzidas diversas
medidas para combater o trabalho análogo ao de escravo, e dentre elas foram
previstas “cláusulas contratuais impeditivas para obtenção e manutenção de crédito
rural e de incentivos fiscais nos contratos das agências de financiamento”, quando
comprovada a prática de trabalho escravo. Silva (2010, p. 173) explica que para que
se fizesse cumprir esta meta, o MTE editou a Portaria nº 1.234/2003, dispondo que:
[...] o Ministério deveria encaminhar, semestralmente, relação
de empregadores que submetem trabalhadores a formas
degradantes de trabalho ou os mantêm em condições
análogas à de escravo aos órgãos governamentais por ela
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especificados, com o fim de subsidiar ações no âmbito de suas
competências.
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Este instrumento, visa, esclarecer a sociedade como um todo quem são
os escravocratas, e possibilita que estas pessoas, informações, o que repise, a
função desta lista é exercer controle preventivo e repressivo para contenção do
trabalho escravo. Tanto é que, a lei deixa assente que estes escravocratas, tenham
como punição um impedimento para concessão de créditos públicos ou de
incentivos fiscais, além de permitir que sejam tomadas outras medidas, além de
outras medidas no âmbito privado, como em relações comerciais com estas pessoas
que exploram o trabalhador.
A Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo, CONAETE,
foi criada pela portaria nº 231, de 12 de setembro de 2002. Silva (2006, p.) explica
que a coordenadoria é composta por procuradores representantes de todos os
Estados brasileiros, sendo que:
[...] tem por finalidade coordenar e harmonizar a atuação dos
membros do Ministério Público do Trabalho em todo o
território nacional,
além de buscar parcerias com outras
5
instituições governamentais que atuam na área do combate
ao trabalho análogo ao de escravo, como o Ministério do
Trabalho e Emprego, a Polícia Federal, a Justiça do Trabalho e
outros ramos do Ministério Público, a par de tentar uma maior
articulação com a sociedade civil organizada.
Na linha do exposto, ainda sobre os mecanismos de erradicação do
trabalho escravo, é imperioso ressaltar que existe ainda, o CONAETE, o qual é
composto por procuradores do trabalho, que exercem a função de acompanhar,
operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, para facilitarem as relações
com os trabalhadores e viabilizar e garantir a melhor coleta de provas para melhorar
a coleta de provas para carrear eventuais atuações do Ministério Público do
Trabalho.
Segundo dados colhidos pelo órgão supramencionado, em 2009, conforme
trabalhado por SILVA (2006, p.), verberou com dados fundamentados nos casos
apurados, foram averiguados 566 estabelecimentos, sendo que 3.571 trabalhadores
mantidos em condições análogas à de escravo, dentre os quais, foram firmados 167
termos de ajuste de conduta e propostas 59 ações civis públicas sobre os fatos
ocorridos.
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De com as informações e missão do Ministério Público do Trabalho na
internet a CONAETE tem por escopo:
[...] erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo,
a Conaete investiga situações em que os obreiros são
submetidos a trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas
exaustivas ou condições degradantes de trabalho, como
alojamento precário, água não potável, alimentação
inadequada, desrespeito às normas de segurança e saúde do
trabalho, falta de registro, maus tratos e violência. O desafio
da coordenadoria é aumentar sua atuação no combate ao
trabalho análogo ao escravo, aperfeiçoando o ótimo trabalho
que já vem sendo realizado, para que o trabalho análogo ao
escravo seja extinto de uma vez por todas.
O Termo de Ajuste de Conduta, supramencionado, funciona como
instrumento normativo que consiste em um acordo firmado com o empregador
com a finalidade de coibir as práticas lesivas que este vinha praticando. Silva (2006,
p. 186) define o Termo de Ajuste de conduta como:
[...] o instrumento utilizado pelos órgãos públicos legitimados
à propositura da ação civil pública, com o fim de obter dos
interessados o compromisso de ajustamento de suas
condutas às exigências legais pertinentes, conforme as
condições ajustadas, mediante cominações, com eficácia de
título executivo extrajudicial.
Damião (2014, p.104) explica que quando em uma investigação se confirma
a presença do trabalho análogo ao escravo, “o Procurador do Trabalho tem a
faculdade de, em vez de imediatamente propor a ação civil pública, acordar com o
empregador investigado um ajuste, denominado Termo de Ajuste de Conduta”.
O TAC proporciona a paralisação imediata da conduta ilícita, com a
libertação imediata dos trabalhadores e a regularização dos seus contratos de
emprego. Ainda, explica que:
[...] em caso de descumprimento, o legitimado a ação civil
pública terá em suas posses um título com natureza executiva,
o que garante ainda mais a celeridade dos atos processuais,
eis que desnecessária será a fase do conhecimento
processual.
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Damião (2014, p. 105) também comenta que os órgãos legitimados para
realizar o TAC devem estabelecer cominações em eventual descumprimento do
acordo, podendo prever multas com o condão de obrigar o descumpridor a realizar
o pactuado no termo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Silva (2006, p. 186) explica que “a multa prevista no termo de ajuste de
conduta, entretanto, não é substitutiva das obrigações de fazer e/ou não fazer
pactuadas, servindo apenas para persuadir o compromissário a cumprir as
obrigações previstas no instrumento. Ainda, conforme Damião (2014, p. 105), “o
termo também se presta à fixação de indenização por dano moral coletivo, no caso
de labor análogo ao escravo”.
Desta forma, o Termo de Ajuste de Conduta, é um forte mecanismo de
combate ao trabalho análogo ao escravo, por ser medida imediata, e te por escopo
a regularização da situação dos trabalhadores, além de ser título executivo
extrajudicial, o que permite sua execução em caso de descumprimento do acordo.
Pela via judicial, existem diversos mecanismos, dentre eles a Ação Civil
Pública, que tem por finalidade, combater ao trabalho análogo ao escravo na
medida em que faz cessar a situação
de ilegalidade do empregado, condenando o
5
empregador a obrigações de fazer e não fazer, além de poder conceder indenização
por danos materiais e morais aos trabalhadores.
Nos termos de Damião (2014, p. 106) a ação civil pública foi prevista
inicialmente pela Lei de Ação Popular e posteriormente pelo Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, porquanto, é imperioso ressaltar que, o instrumento
processual, serve também para a proteção contra o trabalho análogo ao escravo
consiste em direito individual homogêneo, coletivo e difuso, caracterizando os
interesses transindividuais ou metaindividuais, ou seja, direitos que “ultrapassam os
direitos dos sujeitos individuais, posto que a lesão gerada alcança um grande
número de pessoas. ”
Em arremate, Damião (2006, p. 107), assenta o tema: “forma de exercer tais
labores e o acesso à justiça por parte de seus executores estão prejudicados, posto
que muitos trabalhadores encontram-se encarcerados, cerceados de liberdade de
ir e vir” sendo que necessitam da proteção e iniciativa estatal para a defesa de tais
direitos.
Nesse diapasão, nos termos do art. 1º da Lei 7.347/85, é cabível o
ajuizamento da Ação Civil Pública para prevenir ou reprimir danos morais ou
materiais causados ao meio ambiente, bem como a outros interesses difusos ou
coletivos. No que tange a legitimidade para propor esta medida, a lei define de
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forma exaustiva, quais os legitimados para propor, dentre eles, é imperioso
destacar, o Ministério Público.
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4 TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NA INDÚSTRIA TÊXTIL
Na linha do exposto, tem-se que, com a evolução histórica sistemática do
direito do trabalho, não se admitiu a exploração do trabalho humano, de forma
degradante ou até mesmo de forma escrava como ocorria em outro momento
histórico.
Todavia, com a difusão da tecnologia, bem como com a facilidade de
divulgação de produtos, diga-se, estimuladas por uma sociedade pautada pelo
consumismo desmotivado, desarrazoado, passou-se, a maior procura de produtos
que atendessem as necessidades destas pessoas.
As indústrias têxtil e do vestuário foram as primeiras de uma
série a implementar os novos métodos e a criar uma nova
divisão de trabalho baseada na racionalidade da produção.
Com as mudanças tecnológicas introduzidas, verificou-se a
passagem rápida e firme do modelo artesanal e doméstico de
produção, baseado no talento individual e na elaboração
singular do produto, para o modelo industrial, de atividade
coletiva e produção em massa. (BIGNAMI. Pág. 18. 2010)
Desse modo, dessume-se que, os consumidores passaram a busca por
novas marcas para se adequarem na sociedade de consumo, porquanto, por vezes
abandonando o consumo racional, e buscando o que está na moda, alimentando o
consumismo.
Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios
mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma
mercadoria de consumo que os torna membros autênticos
dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma
mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de
preocupação do consumidor, mesmo em que geral latente e
quase nunca consciente (BAUMAN, 2008, p. 76).
Nesse diapasão, de modo a atender a demanda de mercado, houve
aumento na produção. É dizer, que de um lado teve aumento no aspecto
econômico, de outra banda tem-se o aumento da exploração do trabalho
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degradante humano, visando auferir tão somente lucros e objetivando alimentar o
consumismo social.
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As indústrias têxtil e do vestuário foram as primeiras de uma
série a implementar os novos métodos e a criar uma nova
divisão de trabalho baseada na racionalidade da produção.
Com as mudanças tecnológicas introduzidas, verificou-se a
passagem rápida e firme do modelo artesanal e doméstico de
produção, baseado no talento individual e na elaboração
singular do produto, para o modelo industrial, de atividade
coletiva e produção em massa. (BIGNAMI. Pág. 3. 2010)
A difusão da indústria têxtil, pautada em atender padrões sociais e anseios
econômicos, aumenta, incrivelmente, a produção de costura e rebaixa os preços
injustos. Assim sendo, existe o aumento da concorrência, todavia, não existe a
valorização do trabalho.
No Brasil, várias marcas famosíssimas foram flagradas com a exploração do
trabalho de forma análoga ao escravo, dentre elas a Riachuelo, a qual foi condenada
a pagar uma pensão a suas funcionárias,
as quais eram submetidas a condições de
5
exploração psicológica, conforme dados da ONG Brasil 2016:
O grupo Riachuelo foi condenado a pagar pensão vitalícia a
uma de suas ex-funcionárias em mais uma ação que revela as
precárias condições de trabalho impostas às costureiras que
produzem para as grandes marcas da moda. A condenação
descreve um ambiente de trabalho em que a exigência de
metas de produção ocorria mediante abusos físicos e
psicológicos. Segundo seu relato, a costureira era pressionada
a produzir cerca de mil peças de bainha por jornada. A meta,
por hora, era colocar elástico em 500 calças ou costurar 300
bolsos. Na ação, a funcionária diz que muitas vezes evitava
beber água para diminuir suas idas ao banheiro. Idas que,
segundo ela, seriam controladas pelo encarregado mediante
o uso de fichas. (ONG REPÓRTER BRASIL, 2016).
A exploração do trabalho pode ocorrer das mais diversas formas.
Porquanto, a maioria dos casos, as pessoas as quais se sujeitam a esta modalidade
laboral, são desempregadas ou pessoas extremamente pobres e vulneráveis são
atraídas por propostas vantajosas, bons salários, direitos trabalhistas e boas
condições de trabalho, mas a realidade é outra. Os aliciadores atuam de forma a
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satisfazer apenas as prioridades das empresas, desprezando a dignidade e as
necessidades da pessoa explorada.
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As grandes empresas, sempre em busca de altos lucros, contratam
confecções para terceirizar a mão de obra na fabricação das peças, de modo a
baratear o custo de produção.
Do ponto de vista normativo, o trabalho análogo ao escravo é definido pelo
Artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira:
Artigo 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de
trabalhando, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador
ou preposto:
Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência § 1º. Nas mesmas penas incorre
quem:
I- cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador,
com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra a criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor etnia, religião ou
origem.
Nesse contexto, além da responsabilização na esfera penal, conforme
disposto na legislação supramencionada, existe sim, a dever reparatório na esfera
moral, vez que as condições de trabalho precário, com salários baixos, ocasionam
reflexos no que atine ao psicológico do trabalhador, sem descurar que violam
direitos e garantias fundamentais estampados na Constituição Federal. Vejamos a
ementa de um julgado da casuística ora posta:
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O posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região no processo nº 00435-2008-042-03-00-5 RO se
destaca da seguinte forma: EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO - DANO MORAL
COLETIVO - Na lição de Francisco Milton Araújo Júnior, “o
dano moral pode afetar o indivíduo e, concomitantemente, a
coletividade, haja vista que os valores éticos do indivíduo
podem ser amplificados para a órbita coletiva. Xisto Tiago de
Medeiros Neto comenta que ‘não apenas o indivíduo,
isoladamente, é dotado de determinado padrão ético, mas
também o são os grupos sociais, ou seja, as coletividades,
titulares de direitos transindividuais. (...)’. Nessa perspectiva,
verifica-se que o trabalho em condições análogas à de
escravo afeta individualmente os valores do obreiro e
propiciam negativas repercussões psicológicas em cada uma
das vítimas, como também, concomitantemente, afeta valores
difusos, a teor do art. 81, parágrafo único, inciso I, da Lei
8.078/90, haja vista que o trabalho em condição análoga à de
escravo atinge objeto indivisível e sujeitos indeterminados, na
5
medida em que viola os preceitos constitucionais, como os
princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III) e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV), de modo
que não se pode declinar ou quantificar o número de pessoas
que sentirá o abalo psicológico, a sensação de angústia,
desprezo, infelicidade ou impotência em razão da violação
das garantias constitucionais causada pela barbárie do
trabalho escravo” (“in” Dano moral decorrente do trabalho em
condição análoga à de escravo: âmbito individual e coletivo Revista do TST, Brasília, vol. 72, nº 3, set/dez/2006, p. 99).
(BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região. 2008.
recurso ordinário trabalhista: RO 1953908 00435-2008-04203-00-5).
No que atine aos Direitos Humanos, Mauricio Godinho Delgado. (2018)
aponta que:
O universo social, econômico e cultural dos Direitos Humanos
passa, de modo lógico e necessário, pelo ramo jurídico
trabalhista, à medida que este regula a principal modalidade
de inserção dos indivíduos no sistema socioeconômico
capitalista, cumprindo o papel de lhes assegurar um patamar
797

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

civilizado de direitos e garantias jurídicas, que regra geral, por
sua própria força e/ou habilidade isoladas, não alcançariam.
(DELGADO, 2018, p.82).
Neste espeque, os Direitos Humanos são de fulcral importância para a
preservação de direitos do indivíduo e de modo a prevenir a exploração do trabalho
escravo, haja vista que tem por escopo delinear o respeito à dignidade da pessoa
humana. É que, acaso desrespeitadas estas diretrizes, há que se concluir que os
Direitos Humanos, bem como os Fundamentais foram violados e não é possível se
obter a inserção do cidadão no sistema socioeconômico capitalista.
De saída, dentre os instrumentos existente de combate ao trabalho escravo,
é importante destacar a Instrução Normativa n° 91 de 2011 do Ministério do
Trabalho e Emprego que, que tem por escopo dispor sobre a fiscalização para a
erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo no Brasil. É que, da
análise do texto, tem-se que é bastante claro e define as providências adotadas e
que devem ser observadas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho na fiscalização para
eliminar a prática de exploração do trabalho escravo.
Não é demais dizer que existe uma instrução redigida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, o qual define que trabalho realizado em condições análogas
à de escravo é definida pela conduta de submissão de trabalhador a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, sujeição de trabalhador a condições degradantes
de trabalho, restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida
contraída. Nesta senda, tem-se a privação de uso de transporte por parte do
trabalhador, vigilância extrema, retenção de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, por parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no
local de trabalho, são condutas que configuram o trabalho análogo ao escravo, eis
que fere a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, Instrução Normativa nº 91 do
Ministério do Trabalho e Emprego, de 5 de outubro de 2011).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve por objetivo demonstrar à situação dos
trabalhadores reduzidos a condição, análoga a de escravo na indústria têxtil
brasileira, além de expor os mecanismos vigentes de combate a exploração do
trabalho humano.
Na primeira parte, foi exposta a evolução histórica do direito do trabalho
no Brasil, bem como da legislação interna, além dos princípios protetores do direito
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do trabalho e o princípio da dignidade da pessoa humana estampado na
Constituição Federal.
Porquanto, na segunda parte, foram abordados os mecanismos vigentes
para o combate do trabalho escravo. Partindo-se então, para a análise do trabalho
análogo ao escravo na indústria têxtil.
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De início, é imperioso destacar que o trabalho escravo é considerado
abolido, não só no Brasil, como também em vários organismos internacionais, haja
vista a vedação destas práticas, por ofender a dignidade humana. É dizer, os direitos
humanos, materializado por pactos internacionais, passou-se a abolir a exploração
do trabalho humano no âmbito mundial.
Todavia, a sociedade atual, segundo os estudos apontados por Bauman,
tiveram seus pensamentos, influenciados por imersas transformações, vez que o
consumo deixou de ser utilizado de forma racional, passando, contudo, a ser
utilizado para atender padrões sociais insaciáveis, estimulando o consumismo
descontrolado, fazendo com que grandes empresas voltem seus investimentos para
alcançar este tipo de destinatários.
5

Outro aspecto de grande relevância é a influência midiática como uma das
grandes causadoras de mudança no comportamento da sociedade sobre o
consumismo, uma vez que nas mídias e meios de comunicações estão presentes
fortemente as propagandas e meios de articulações para prender atenção e olhares
dos consumidores.
No entanto, por trás dessas propagandas e mídias a população não
consegue enxergar o outro lado ao qual se faz necessário para a obtenção de
determinados produtos, como é o caso da indústria têxtil. Nesse contexto, existe, o
lado glamoroso fabulado pelas mídias, estimulando apenas o consumo.
Nesse diapasão, por este estudo, atestou-se, os casos de flagrantes de
exploração de mão de obra humana, por vezes em condições análogas a de escravo,
para atingir tão somente a aferição de lucros, com jornadas excessivas, e repise-se,
desrespeitando várias leis trabalhistas, além de direitos básicos inerentes a pessoa
humana.
Notou-se, ainda, que a exploração do trabalho, é realizada em grande
maioria por empresas de grande porte, e que possuem forte influência midiática.
No caso em espeque, fora analisado a condenação da Riachuelo ao pagamento de
pensão vitalícia a funcionários, haja vista que submetiam estas, a condições
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análogas a escrava, impondo a confecção de várias peças de roupas em um curto
espaço de tempo.
Certamente, existem muito que se fazer para a erradicação do trabalho
escravo no país, porém, para que isto ocorra, é preciso investir na conscientização
dos trabalhadores sobre seus direitos, bem como dos consumidores, estimulandoos a consumir de forma racional, ou ao menos pesquisar a postura social da
empresa, consultando a lista suja, antes de consumir, como forma de punição
indireta.
Ademais, fora abordado ainda, a participação de suma importância da OIT,
a ação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e da Coordenadoria Nacional de
Erradicação ao Trabalho Escravo, a ação civil pública e o TAC, Termo de Ajuste de
Conduta, que vem se destacando por ser uma medida mais célere e eficaz para
punição das empresas.
Em arremate, tem-se que, o trabalho análogo ao escravo afronta
notoriamente a Constituição Federal, o Código Penal, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, sem descurar a ofensas perpetradas aos princípios trabalhistas
e o maior de todos os princípios, o princípio da dignidade da pessoa humana.
REFERÊNCIAS
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2008.
BIGNAMI, Renato. Trabalho escravo na indústria da moda: o sistema do suor
como expressão do tráfico de pessoas. Revista de direito do trabalho, São Paulo,
v. 40, n. 158, p. 35-59, jul./ago. 2014.
BRASIL. Código Penal. Vade Mecum. 24ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Vade Mecum. 24º. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
Acesso em: 03 de novembro 2019.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
TRT-3 - Recurso Ordinário Trabalhista : RO 1953908 00435-2008-042-03-005. Acesso em: 05. De Nov. 2019.

800

www.conteudojuridico.com.br

DAMIÃO, Danielle Riegermann Ramos. Situações análogas ao trabalho escravo:
reflexos na ordem econômica e nos direitos fundamentais. 1ª ed. São Paulo: Letras
Jurídicas, 2014.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho.17. ed. São Paulo: LTr,
2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16 ed. São Paulo: Saraiva,
2012
LIMA, Maurício Pessoa. O trabalho em condições análogas à escravo no Brasil
contemporâneo.
Disponível
em:
<
http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/trabalhoescravofs
m.pdf >. Acesso em: 15 de setembro de 2019.
MARQUES, Aline Fernandes. Et al. O trabalho análogo às condições de escravo no
Brasil
do
século
XXI.
Disponível
em:
<
http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/article/viewFile/881/835 >. Acesso
em: 06 de outubro de 2019.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito 5do Trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Áreas de atuação. Disponível em: <
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/area-atuacao/trabalhoescravo >. Acesso em: 06 de novembro de 2019.
MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Trabalho escravo contemporâneo: conceituação
à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. 197
p.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
OLIVEIRA, A. L. N.; SETTON, A. A organização internacional do trabalho e a interação
entre os atores locais e globais no combate ao trabalho escravo contemporâneo no
Brasil. Disponível em: < http://reporterbrasil.org.br/documentos/atuacao_oit.pdf
>. Acesso em: 05 de outubro de 2019.
ONG REPÓRTER BRASIL. O trabalho escravo no Brasil. Disponível em:
https://reporterbrasil.org.br/2016/01/condenacao-do-grupo-riachuelo-revela-oadoecimento-das-trabalhadoras-da-moda/. Acesso em: 12 de novembro de 2019.

801

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. História. Disponível em: <
http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria >. Acesso em: 02 de setembro
de 2019.
SILVA, Marcello Ribeiro. Trabalho análogo ao de escravo rural no Brasil do século
XXI: novos contornos de um antigo problema. Disponível em: <
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/gtescravidaocontemporanea/notas-tecnicas-planos-eoficinas/DissertacaoTrabalhoAnalogoaodeescravo.pdf >. Acesso em: 04 de outubro
de 2019.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Integra da Declaração Universal dos Direitos do
Homem.
Disponível
em
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100499.
Acesso em 05 de novembro de 2019.
VIANNA, Hélio. História do Brasil. 12ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1975.
Trabalho com redução do homem à condição análoga à de escravo e dignidade da
pessoa
humana.
Disponível
em:
<http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/dignidadetrabal
hoescravo.pdf >. Acesso em: 27 de setembro de 2019.

Mestre em Direito. Advogado e Professor do Curso de Direito da Faculdade Serra
do Carmo.
[1]

802

www.conteudojuridico.com.br

O PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL EM FACE DA MANUTENÇÃO DA
AMAZÔNIA E OS IMPACTOS PERANTE TRATADOS INTERNACIONAIS DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
MARIANA

DE

LIMA

PEREIRA

RABELO:

Graduanda do curso de Direito do Centro Universitário
Santo Agostino – UNIFSA – Teresina-PI.

WIRNA MARIA ALVES DA SILVA [1]
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454
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RESUMO: A pesquisa tem por desígnio analisar os tratados do Direito Internacional
firmado com o Brasil para conservação, assim como investimentos em pesquisas na
Amazônia, bem como a soberania que cada Estado tem para a realização destes
tratados, observando os impactos que poderá ocorrer caso este tratado não seja
cumprido. Partindo dessa premissa, de acordo com a metodologia utilizada do tipo
pesquisa bibliográfica e qualitativa, realizada em doutrinas analisando as Teorias
adotadas no Direito Internacional, foi possível verificar que após firmado o acordo
ele deve ser cumprido pois o contrato faz lei entre as partes, forte pacto sunt
5
servanda, e que a Constituição Federal
de 1988 ainda prever o cumprimento dessas
relações, o que dar maior efetividade e seriedade para que seja cumprido todo
tratado firmado neste país. Desse modo, por meio de estudo de teorias críticas, foi
visto também que quando os Estados se submetem a um tratado não há que se
falar em perda da soberania, visto que os Estados, em momento anterior, de forma
livre, espontânea e soberana, assinaram esses documentos internacionais.
Palavras-chave: amazônia, constituição, soberania.
ABSTRACT: The purpose of the research is to analyze the treaties of international
law signed with Brazil for conservation, as well as investments in research in the
Amazon, as well as the sovereignty that each state has to carry out these treaties,
noting the impacts that may occur if this treaty is not be fulfilled. From this premise,
according to the methodology used in the bibliographic and qualitative research,
carried out in doctrines analyzing the Theories adopted in International Law, it was
possible to verify that after the agreement is signed it must be fulfilled because the
contract makes law between the parties, strong pact sunt servanda, and that the
Federal Constitution of 1988 still provides for the fulfillment of these relations, which
gives greater effectiveness and seriousness to be fulfilled every treaty signed in this
country. Thus, through the study of critical theories, it was also seen that when states
submit to a treaty there is no need to speak of loss of sovereignty, since states, in a
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previous moment, freely, spontaneously and sovereignly, signed these international
documents.
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Sumário: 1 Introdução. 2 O Direito internacional no Brasil e a teoria adotada para
a sua aplicação. 3 A Soberania Nacional Frente à ordem Nacional. 4 Tratados que
Versam sobre o meio Ambiente. 4.1. Os Principais Tratados Internacionais
Ambientais de Interesse Nacional. 5 Proteção Legal Da Amazônia Para o Direito
Internacional. 6. Os Limites da Soberania Brasileira sobre os Tratados 7. Conclusão.
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1 INTRODUÇÃO
É por meio do Direito Internacional que se regem as relações entre os
Estados estrangeiros, onde cada um tem sua jurisdição sua soberania, a qual deve
ser respeitada pelos demais entes. O Direito Internacional é condição necessária
para a existência da sociedade internacional, sem o direito para regular as mais
diversas relações entre a comunidade internacional, aquela sucumbiria antes
mesmo de se ter como existente.
Das relações oriundas do Direito Internacional observam-se sempre aquelas
relacionadas aos seres humanos como um todo e nisto encaixa-se as questões
ambientais, que e os Direitos internos surgem discussões que são feitas geralmente
através de convenções. Busca-se solucionar os conflitos existentes, entre normas
internacionais e as normas internas de cada ordenamento jurídico, além de
questões de interesse global.
O presente artigo tem com finalidade analisar o Direito internacional como
um todo e as relações existentes entre o Direito Internacional e o Princípio da
soberania de cada ente, enfatizando a importância da Amazônia para os demais
Estados que fazem parte do Pacto Amazônico. Ressalta-se que esta análise servirá
de pano de fundo para o estudo específico do ordenamento jurídico brasileiro e da
sua relação com o Direito Internacional Público.
O primeiro capítulo analisará o conceito de Direito internacional e as
propostas trazidas pela doutrina dualista e monista. Enquanto o segundo capítulo
analisará a soberania do Direito Internacional frente à ordem Mundial. Analisar-seá também os tratados que dispõem sobre o Meio Ambiente que é o enfoque
principal da presente pesquisa concluindo que se necessita de maior aplicabilidade
de cumprimento aos tratados já firmados, pois os recursos naturais não podem
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beneficiar apenas um dado continente, mas observar os tratados internacionais
sobre preservação ambiental.
2. O DIREITO INTERNACIONAL NO BRASIL E A TEORIA ADOTADA PARA A SUA
APLICAÇÃO
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O Direito Internacional, de acordo com os ensinamentos de Accioly (1995) é
um ramo do direito público voltado para regular as relações entre os países e os
tratados realizados entre estes a fim de manter o bem comum entre os Estados
soberanos. E ainda, para Carina Oliveira (2011), o Direito Internacional surge da
necessidade, diante da coexistência de diversas ordens jurídicas heterogêneas, de
pôr fim aos conflitos normativos entre Estados, de estabelecer o consenso entre os
diversos ordenamentos internos.
No Brasil, em especial, há tratados com alguns países relacionados a temas
de grande importância para os envolvidos, estes tratados têm força perante o povo
de ambos os países signatários, pelo princípio do “pacta sunt servanda” que na
tradução do latim significa “os acordos devem ser cumpridos”. Na atual
Constituição Federal estão elencados os dispositivos que regram as relações
internacionais do Brasil com outros
países, mas o principal encontra-se amparado
5
no art. 4º da CF/88 onde expõe os princípios que devem reger estas relações
internacionais firmadas: I – Independência Nacional; II – Prevalência dos Direitos
Humanos; III – Autodeterminação dos povos; IV – não – intervenção; V – Igualdade
entre os Estados; VI – Defesa da Paz; VII - Solução pacífica dos conflitos; VIII –
repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX – cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade; X- concessão de asilo político. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 1998).
Partindo do exposto, faz-se necessário compreender que o Direito
internacional possui duas teorias, das quais: Teoria dualista e Teoria monista. De
acordo com as palavras e ensinamentos do ilustre Rosaldo Trevisan (2016):
Para a teoria monista, há um único ordenamento, que pode
ser o internacional – monismo internacionalista – ou o
nacional – monismo nacionalista. A teoria monista com
primado do Direito nacional, também conhecida como
“monismo tradicional”, teve sua formulação com Georg
Jellinek, que defendeu ser, o Direito Internacional, um direito
interno que os Estados aplicam em sua vida internacional. A
tese foi seguida por Wenzel, Zorn, Decencière-Ferrandière e
Verdross, inicialmente, e sustentada por juristas soviéticos,
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como Korovin e Vychinski. A teoria monista tradicional, assim,
acaba por negar a existência do Direito Internacional,
reduzindo-o a uma parte do Direito nacional; e é
pseudomonista, pois existem centenas de ordenamentos
jurídicos nacionais. O monismo com primado do Direito
Internacional foi desenvolvido principalmente pela Escola de
Viena, por autores como KELSEN, Verdross e Kunz, mas foi
defendido também pela escola realista francesa, de Duguit e
Politis. (TREVISAN, 2016, p.1)
Sendo assim, como visto pelos ensinamentos de Trevisan a teoria monista se
caracteriza pela unicidade da ordem jurídica interna e da internacional. Esta teoria
se dividiu em duas correntes. Uma se caracteriza pela primazia do direito
internacional sobre o direito interno e a outra pela primazia do direito interno sobre
o direito internacional.
Enquanto a teoria dualista, de acordo com os ensinamentos de TRIEPEL,
considerado como o pai do Dualismo, evocam-se três sínteses de argumentos a
respeito desta teoria, a saber: os sistemas seriam independentes pelo fato de as
fontes serem diversas, para o direito interno, a fonte é a vontade de um único
Estado, enquanto para o direito internacional é a conjugação da vontade de vários
Estados. Já em relação aos sujeitos de direito, existe no direito interno, indivíduos
que se contrapõe à presença de Estados enquanto sujeitos de direito internacional.
Com relação à forma, para ser aplicável no direito interno, uma regra de direito
internacional terá de ser transformada em norma jurídica de direito interno, como
a promulgação de um decreto. Não pode haver conflitos entre ambas as normas
jurídicas, a única possibilidade é a de reenvio de um ordenamento jurídico ao
outro[1].
Em assim sendo, conforme o exposto, a teoria dualista que no Direito
Internacional e no Direito Interno são dois sistemas jurídicos distintos e
independentes, regulando o último as relações entre os Estados e, por conseguinte,
não originando obrigações para os indivíduos.
Salienta-se ainda que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido
da aplicação da Teoria Dualista moderada, recebendo o Tratado Internacional status
de Lei Ordinária, por disposição constitucional, salvo os casos de Tratados sobre
Direitos Humanos, cujo 2º do artigo 5º da CF lhes atribui eficácia de norma
supralegal.
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Para Fraga (2015) a doutrina entende majoritariamente e possui
posicionamento de considerar a posição do Brasil como monista por admitir o
conflito entre norma de direito interno e norma de direito internacional, colocandoas em um mesmo plano, tendo em vista a formulação e incorporação dos acordos,
tratados no sistema jurídico brasileiro, aproximando-se mais de um entendimento
da corrente dualista moderado.
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Alguns países como Alemanha, Estados Unidos e Itália adotam em suas
Constituições cláusulas de adoção global das regras do Direito Internacional Público
pelo Direito interno e regras que conferem primazia às normas de Direito
Internacional; outros países também adotam a cláusula de adoção global das regras
do Direito Internacional, mas não estabelecem a primazia do Direito Internacional
sobre as normas de Direito interno[2]; e outros estabelecem a primazia do Direito
Internacional sobre as normas de Direito interno apenas no que diz respeito aos
tratados internacionais que versam sobre direitos humanos.
Resta vislumbrar ainda, que de acordo com Gaio (2013) a importância dos
tratados internacionais entre o Brasil e outros países, tem a finalidade de cercear
relações diplomáticas que venham a beneficiar ambos os países, que concordem
nos termos do tratado, a fim de5 criar laços entre as Nações, pelo bem comum da
humanidade, e evitar conflitos desnecessários.
3. SOBERANIA NO DIREITO INTERNACIONAL FRENTE À ORDEM MUNDIAL
É por meio do Direito Internacional que se conduzem as relações entre os
Estados estrangeiros. Cada Estado tem sua jurisdição e possui sua Soberania, a qual
deve ser respeitada pelos demais entes.
Neste contexto, o Brasil é um país soberano, quanto a sua autonomia, em
seu poder político e de decisão dentro seu território nacional, fundamentalmente
no que diz respeito a sua defesa dos interesses nacionais. Nesse ponto, cabe ao
país (ao seu governante), o dever de sua autodeterminação em nome da nação, de
seu povo. Assim, a ideia de ordem mundial, leva a uma visão de uma organização
ou hierarquia determinada pelas relações de ordem entre os sujeitos internacionais,
ou seja, os países ou Estados. Conforme os ensinamentos de Cretella (1947) a
soberania é característica para a independência do Estado, a saber:
Soberania é fundamento – deve ser o fundamento, de todo e
qualquer tipo de Estado, democrático ou territorial,
monárquico, republicano federativo ou unitário, porque esse
traço é característico de independência na órbita externa ou
internacional. (CRETELLA JÚNIOR, 1947 apud MORE, p. 2).
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A soberania é um elemento fundamental na política constitucional de
qualquer Estado, pois está fundamenta a ideia de independência de um Estado em
relação aos demais, buscando aprimorar a sua relação de poder e ordem ao seu
povo.
Nos ensinamentos de Husek (2010), duas são as noções principais que
caracterizam a soberania: a supremacia interna e a independência da origem
externa. Trata-se de instituto de caráter negativo, uma vez que Husek (2010, p. 200)
conceitua como: A impossibilidade para o Estado de ter seu poder limitado por
outro qualquer, tanto nas relações internas como nas externas, ou seja, todo Estado
vencido que se vê forçado a aceitar as condições impostas pelo vencedor deixa,
nesse momento, de ser soberano, perde essa qualidade.
No entanto, a soberania não pode ser vista como absoluta e perpétua. Como,
também não pode ser considerada como incompatível com o Direito Internacional.
Para os defensores desse pensamento, o caminho seria reconstruir um conceito de
soberania que possa se adequar aos princípios internacionalistas, uma vez que a
soberania é elemento essencial para que os Estados, de forma livre, possam aderir
ao Direito Internacional e fortalecê-lo.
Assim, quando os Estados se submetem a um tratado não há que se falar
em perda da soberania, visto que os Estados, em momento anterior, de forma livre,
espontânea e soberana, assinaram esses documentos internacionais. Na verdade,
não houve imposição e sim aceitação e compromisso em respeitar e cumprir as
normas encontradas nos tratados e demais documentos de Direito Internacional.
Nesse sentido, foi observado a fala do Professor Marcelo Varella:
Mesmo entre os juristas mais tradicionais, a soberania de hoje
não é mais concebida como um poder absoluto e
incondicionado; é um conjunto de competências exercidas no
interesse geral da população nacional, mas também, ainda
que em menor medida, de acordo com os interesses gerais da
comunidade internacional como um todo. O conjunto de
limitações consolida-se sobre as duas faces da soberania
interna e externa. (VARELLA, 2012, p. 265).
No que concerne ao Direito Internacional, a Soberania não é tida como
absoluta e perpétua, mas como um ponto de liberdade do Estado mediante aos
outros membros da comunidade internacional, tendo a capacidade de elaborar sua
própria legislação, de tal forma, ajustar seu próprio ordenamento jurídico. Por isso,
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uma forma de mostrar a soberania é a capacidade que este tem para fazer parte de
tratados e o direito de legação.
Como forma de exemplo, a uma decisão da Corte Internacional de Justiça
(CIJ) retirada do livro do Professor Marcelo Varella, que menciona:
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A soberania nas Relações Internacionais entre os Estados
significa independência. A independência em relação a uma
parte do globo é o direito de exercer as funções estatais nessa
região, excluindo todos os demais Estados. O
desenvolvimento da organização nacional dos Estados
durante os últimos séculos e, como corolário, o
desenvolvimento do direito internacional estabeleceram o
princípio da competência exclusiva do Estado, no tocante a
seu próprio território, de forma a tornar a soberania o ponto
inicial de solução das questões relacionadas às Relações
Internacionais. (VARELLA, 2012, p. 263).
O estado não se submetendo em relação aos demais se denomina de
independência de sua total capacidade
de organizar seu ordenamento jurídico
5
interno, predomina sua autonomia.
4. TRATADOS QUE VERSAM SOBRE MEIO AMBIENTE
O Direito Internacional teve sempre uma estreita relação com o direito
ambiental. De logo, se apresentou como uma espécie de válvula propulsora em que
os Estados incorporassem o assunto em seus ordenamentos, momento em que o
direito ambiental se defasava no campo da jurisdição estatal.
Para Eduardo de Freitas (2019) o Brasil foi um dos Estados signatários de
alguns tratados cujos objetos, a princípio, são de certa forma isolados, e que, aos
poucos migraram para assuntos mais genéricos e globais, trazendo Tratados como
a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos
Países da América, assinado em 1940; a Convenção Internacional para a
Conservação do Atum do Atlântico, assinado em 1966; a Convenção relativa às
Zonas Úmidas de Importância Internacional, assinado em 1971; e a Convenção da
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos
e seu Depósito, assinado em 1989.
Essa tendência leva, à discussão, que vem sendo corroborada pela inovação
de direito internacional, quando se trata do tema sobre soberania. A universalização
do tema ambiental também se reflete na jurisprudência de tribunais internacionais,
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na irrupção de uma governança global e na legislação, esta através da incorporação
crescente do tema em tratados internacionais.
Os tratados internacionais de meio ambiente, diante da crescente
complexidade e dependência técnica do tema, apresentam características formais
peculiares. As regras ambientais tangenciam temas como crescimento econômico,
desenvolvimento social, tecnologia, comércio, e são positivadas em tratados em
que predominam outros tantos objetos protegidos. Assim, a norma internacional
de direito ambiental tem institucionalização deveras difusa.
4.1 OS PRINCIPAIS TRATADOS INTERNACIONAIS AMBIENTAIS DE INTERESSE
NACIONAL
Em 1968, conforme menciona Eduardo de Freitas (2019), a Assembleia Geral
das Nações Unidas deliberou e resolveu convocar uma conferência mundial sobre
o ambiente: a Conferência de Estocolmo de 1972. Neste interregno, importantes
convenções surgem em resposta às catástrofes ecológicas, como a maior maré
negra da história, devido ao naufrágio do petroleiro "Torrey Canyon" (duas
convenções de Bruxelas em 1969, uma sobre a intervenção no mar alto contra
navios estrangeiros em caso de acidente de poluição por hidrocarbonetos, e a outra
sobre a responsabilidade civil pelos prejuízos devido às poluições por
hidrocarbonetos, depois completado por uma convenção em 1971, criando um
fundo de indenização pelos prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos).
Para Kiss Alexandre (1996) a Conferência das Nações cuja temática foi o Meio
Ambiente Humano, reuniu-se em Estocolmo, em 1972, que, findo o encontro,
adotou uma Declaração comportando um preâmbulo e vinte e seis princípios
configuradores dos fundamentos de toda a ação no domínio do ambiente.
Juridicamente, alguns dos princípios elencados plasmam-se de eminente e
particular atenção. O primeiro predica o direito fundamental do homem à liberdade,
à igualdade, e a condições de vida satisfatória num ambiente cuja qualidade lhe
permita viver na dignidade e no bem-estar.
O resultado levado a cabo pela Conferência de Estocolmo foi à criação,
através da Assembleia Geral das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas
para o Ambiente, com sede estabelecida em Nairóbi, Quênia. Entre suas atividades,
cabe salientar a elaboração de relevantes convenções internacionais: a Convenção
de Viena sobre a proteção da camada de ozônio (1985), consubstanciado pelo
Protocolo de Montreal (1987) que a completa; a Convenção de Basiléia sobre os
movimentos transfronteiriços dos resíduos perigosos e sua eliminação (1989);
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sistemas convencionais para oito mares regionais; a Convenção adotada na
Conferência do Rio de Janeiro sobre a diversidade biológica (1992), etc.
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No mesmo raciocínio, Kiss Alexandre (1996), traz em suas abordagens a
Declaração do Rio, que comporta 27 princípios que consignam parte dos
enunciados em Estocolmo, mas também algumas regras de direito consuetudinário
erigidas desde 1972, sobretudo no tocante à poluição transfronteiriça. Alguns
outros princípios se revestem também de importância do ponto de vista jurídico.
Preconiza a participação de todos os cidadãos envolvidos nos processos de tomada
de decisão, sem esquecer a informação prévia que requerem a adoção de medidas
legislativas eficazes em matéria de ambiente a necessidade de elaborar regras
nacionais e internacionais relativamente à responsabilidade por dano ecológico e à
indenização das vítimas a proibição da transferência para outros Estados de
atividades e substâncias que provoquem uma séria degradação do ambiente a
adoção de medidas de precaução para prevenir danos graves ou irreversíveis à
aplicação do princípio poluidor-pagador a preparação de estudos de impacto a
notificação imediata e a assistência em casos de urgência e, finalmente, o princípio
segundo o qual os Estados têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas no
domínio do ambiente e do desenvolvimento.
5

O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais relativos ao meio
ambiente patrocinados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Antes da
promulgação da constituinte de 1988, o Brasil já havia ratificado alguns dos mais
importantes tratados relativos ao Direito Internacional do Meio Ambiente, vindo a
intensificar-se após sua promulgação em 05 de outubro de 1988.
Merece menção algumas convenções internacionais, tais como a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992), adotada
pelas Nações Unidas, em Nova York, em 09 de maio de 1992, aprovada no Brasil
pelo Decreto Legislativo n.º 1, de 03/02/1994, e promulgada pelo Decreto n.º 2.652,
de 01/07/1998, e da Convenção sobre Diversidade Biológica (1992), adotada na
cidade do Rio de Janeiro durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
ambiente e desenvolvimento.
Outro tratado de relevância é a Agenda 21 que é definida como um
instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em
diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça
social e eficiência econômica (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). A Agenda
21 Brasileira é um instrumento de planejamento participativo para o
desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população
brasileira.
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A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de um
determinado território que envolve a implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21.
Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção
de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades
locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longos prazos. No Fórum são
também definidos os meios de implementação e as responsabilidades do governo
e dos demais setores da sociedade local na implementação, acompanhamento e
revisão desses projetos e ações.
Outra conferência realizada dentro deste aspecto é o Protocolo de Quioto,
onde se constituiu um tratado complementar a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, definindo metas de redução de emissões para os
países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em transição para
o capitalismo, considerada os responsáveis históricos pela mudança atual do
clima. Foi criado em 1997, entrando em vigor em 2005, logo após o atendimento
às condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de paísesmembros da Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total
das emissões de 1990 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).
O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua
aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo nº 144 de 2002. Entre
os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não
ratificaram o Protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e
obrigações definidas pela Convenção.
Outra convenção que se faz importante mencionar é a convenção que
discutiu o Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, este é um acordo internacional que tem como objetivo reduzir a emissão
de produtos que causam danos à camada de ozônio. Ele é considerado um dos
acordos ambientais mais bem sucedidos, pois foi adotado por 197 países
(MAGALHÃES, 2015).
Em 1987, o Protocolo de Montreal ficou aberto para adesão dos países
interessados. Ele foi ratificado em 19 de março de 1990 e ao longo dos anos passou
por revisões: Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997),
Pequim (1999) e Kigali (2016). A principal meta do Protocolo de Montreal era a
eliminação das substâncias que destroem a camada de ozônio.
Por fim, resta abordar do Protocolo da Antártida onde o continente Antártico
possui uma das condições mais extremistas de todo o mundo, porém, mesmo
sendo um local de difícil acesso e praticamente desabitado, possui cientistas que
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realizam pesquisas na região, não diminuindo a curiosidade e a cobiça sobre o
continente. Há alguns anos atrás, vários países reivindicaram a retenção de uma
parte do território da Antártida, sendo eles: Estados Unidos, Inglaterra, Japão,
Rússia, Argentina e
até mesmo o Brasil. Por isso, foi criado um acordo, para
o fim desta disputa internacional. Firmado em 23 de junho de 1961, o Tratado da
Antártida. Um acordo que comprometia a suspensão das reivindicações por tempo
indefinido, permitindo a total liberdade de exploração científica do continente, em
regime de cooperação internacional (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2019).
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O continente passou assim, a ser considerado politicamente neutro. O
tratado original recebeu a assinatura de 12 países, e hoje já possui 45 integrantes.
Em 1975 o Brasil entrou no grupo, e no ano de 1983 fez membro consultivo do
grupo, sendo assim, um país com direito a voto.
5. PROTEÇÃO LEGAL DA AMAZÔNIA PARA O DIREITO INTERNACIONAL
Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (G1 2019),
uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro pode bombear para a atmosfera
mais de 300 litros de água em forma de vapor por dia mais que o dobro da água
usada diariamente por um brasileiro.
Uma árvore maior, com copa de 20 metros de
5
diâmetro, pode evapotranspirar mais de 1.000 litros por dia, bombeando água e
levando chuva para irrigar lavouras, encher rios e as represas que alimentam
hidrelétricas no resto do país.
A Amazônia e as florestas tropicais, que armazenam de 90 bilhões a 140
bilhões de toneladas métricas de carbono, ajudam a estabilizar o clima em todo o
mundo. Só a Floresta Amazônica representa 10% de toda a biomassa do planeta.
Já as florestas que foram degradadas ou desmatadas são as maiores fontes
de emissões de gases do efeito estufa depois da queima de combustíveis fósseis.
Isso porque as florestas saudáveis têm uma imensa capacidade de reter e armazenar
carbono, mas o desmatamento para o uso agrícola ou extração de madeira libera
gases do efeito estufa para a atmosfera e desestabiliza o clima[3].
Estudos da ONU comprovaram que em 2015 o Brasil estava como um dos
dez países que mais emitiu gases do efeito estufa no mundo, com 2,48% das
emissões. Para cumprir suas metas de redução de emissões dentro do acordo
internacional, o Brasil se comprometeu a alcançar, na Amazônia brasileira, o
desmatamento ilegal zero até 2030.
O Tratado de Cooperação Amazônica (ou Pacto Amazônico) foi uma
tentativa de se considerar as questões referentes àquela região de acordo com uma
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perspectiva internacional. Por meio desse tratado, firmado em 1978, entre Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, os países membros
procuraram promover uma ação coordenada pelo desenvolvimento local. O que se
pretendia com tal iniciativa era impedir qualquer tentativa de controle internacional
sobre aquela área, partindo do pressuposto de que regionalizando a solução dos
problemas, os países signatários estariam resguardando sua capacidade de decisão
sobre a Amazônia continental.
5.1 IMPACTOS AOS TRATADOS CASO NÃO OCORRA A PROTEÇÃO
Acordo internacional é um documento pelo qual um Estado ou uma
organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no
âmbito do direito internacional.
Acordos internacionais servem para estabelecer regras concretas para a
parceria em áreas específicas ou podem estabelecer a entrada de produtos de um
país em outro livre de impostos. Esses acordos comumente denominados
“tratados”, “convenções” ou, mesmo, “acordos” em que criam compromisso
jurídico.
Em assim sendo, caso um país descumpra um acordo internacional, seu
parceiro iniciará consultas para conhecer, em detalhe, os motivos do
descumprimento, e se esse país estiver enfrentando dificuldades, mas deseje
cumprir o acordo, ambos podem negociar estratégia que permita seu cumprimento,
o que pode incluir tanto estender prazos e modificar o acordo original quanto
celebrar um novo acordo.
Caso esse país deseje não mais fazer parte do acordo, notificará, então, seu
parceiro dessa decisão, e o acordo será cancelado (denunciado).
Alguns acordos contêm regras mais elaboradas para resolver
descumprimentos. Esse é o caso dos acordos entre membros da Organização
Mundial do Comércio (OMC): se um país entender que foi prejudicado por outro,
pode solicitar que a OMC julgue o caso.[4]
Sendo assim, o Tratado de Cooperação Amazônica (ou Pacto Amazônico),
firmado entre o Brasil e os países envolvidos, deve ser observado e cumprido, para
que os países envolvidos não sofram com as penalidades do não cumprimento e
nem o Brasil deixe de receber o cumprimento do acordo.
6. OS LIMITES DA SOBERANIA BRASILEIRA SOBRE A AMAZÔNIA
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De acordo com Sérgio Alves (2019) as normas do direito público
internacional que regulam as relações entre os países deixam uma enorme “brecha”
nas Questões Ambientais Mundiais que possam envolver riscos e danos à
segurança, e mesmo à “saúde”, provindos do meio ambiente de um determinado
país, ou conjunto de países, desde o momento em que os seus efeitos danosos,
temporários ou permanentes, possam atingir outros países, limítrofes, ou não.
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Ocorre que, as soberanias dos outros países, atendendo ao princípio do
interesse público podem prevalecer sobre o bem estar e a soberania da população
de cada país. Como grandes causadores de danos ambientais globais podem ser
citados os frequentes incêndios nas florestas dos diversos países e a poluição do
espaço aéreo e das águas correntes, que acabam “envenenando” toda a atmosfera,
e desaguando nos mares, oceanos e todas as águas internacionais.
A ciência do Direito tem que ter coerência e lógica entre as suas diversas
áreas. Portanto, o melhor guia para explicar o direito de todos os povos e nações
de interferirem nas chamadas “soberanias” dos outros países, como fez Macron em
relação ao incêndio da Amazônia, pode ser encontrado no DIREITO PRIVADO
(Direito Civil), que apesar de garantir a propriedade privada, impõe limites na sua
utilização, não admitindo, por exemplo,
que o seu eventual mau uso prejudique o
5
direito da “vizinhança”, dos outros, dando remédios jurídicos para os que se
sentirem prejudicados pelos abusos do “vizinho” corrigirem a situação.[5]
Por conseguinte, recentemente, houve a negação do Presidente da República
do Brasil, em aceitar ajuda advinda de outro país, o que não pode ocorrer visto que,
interferiria na sua soberania, onde os Estados deveriam colaborar em reduzir os
danos nocivos do meio ambiente como um todo.
7. CONCLUSÃO
O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), firmado em Brasília, Brasil, em 3
de julho de 1978, pelos oito países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), prevê a cooperação entre os membros para a
promoção da pesquisa científica e tecnológica, a utilização racional dos recursos
naturais, a criação de uma infraestrutura de transportes e comunicações, o fomento
do comércio entre populações limítrofes e a preservação de bens culturais. E,
levando em consideração a importância que a Amazônia representa para o mundo,
é indiscutível que o tratado firmado não seja cumprido ou ainda que deixe o
representante do país de receber qualquer ajuda advinda dos países que ainda não
estão no tratado.
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Além disso, a Amazônia apresenta aos países que fazem parte deste
ecossistema grandes desafios e ainda maiores oportunidades. A conveniência de
conjugar esforços para o desenvolvimento harmônico da Amazônia, com equilíbrio
entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, constitui
princípio fundador da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).
É de grande relevância a discussão de sua manutenção no Direito Internacional visto
que a Reunião de Ministros das Relações Exteriores é o órgão deliberativo máximo
da Organização, responsável por fixar as diretrizes básicas da política comum,
avaliar iniciativas desenvolvidas e adotar decisões necessárias à consecução dos fins
propostos.
Dessa maneira, é necessário a criação do respeito e igualdade às mulheres,
pois a disponibilidade isolada é um ato de cortesia, a sonoridade é a disponibilidade
responsável. Se compreender como parte de um todo é somatizar vitórias, numa
luta diária, dolorosa, injusta e milenar. É aprender a se conhecer em vivências que
não necessariamente viveu, nem viverá.
Dessa maneira, é necessário que seja observado com mais cautela ainda o
Trato, para que ele abranja projetos da atual realidade em que a Amazônia se
encontra, em 2018, completaram-se 40 anos da assinatura do TCA, tendo-se
procedido à revisão da Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica, os trabalhos
resultaram na delimitação dos objetivos da Organização para o próximo decênio.
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(Orientadora)
RESUMO: O artigo possui como seu foco temático a análise do trabalho das
reeducandas e a influência deste para a sua ressocialização, como um dos pilares
justificadores do sistema penal brasileiro. Ao largo do trabalho analisa-se a
disponibilidade de projetos voltados à qualificação e reinserção das reeducandas
na sociedade, e a insuficiência de vagas para tanto. O trabalho demonstra que as
ações de prevenção estatal em face do crime perpassam por políticas eficientes de
reinserção dos apenados ao convívio social, apontando a insuficiência estatal neste
sentido. Ao final é possível concluir que os programas existentes para a assistência
da mulher presa são ineficientes em sua maioria, em decorrência da não
5
contemplação de questões essenciais
como o emprego e a renda, fundamentais
para a reinserção e a autonomia das egressas na sociedade.
Palavras Chave: Mulheres presas. Ressocialização. Sistema Penitenciário.
ABSTRACT: The article has as its thematic focus the analysis of the work of the
reeducandas and its influence for their resocialization, as one of the justifying pillars
of the Brazilian penal system. This work analyzes the availability of projects aimed
at the qualification and reintegration of reeducandas in society, and the lack of
vacancies for this purpose. The work demonstrates that state prevention actions in
the face of crime permeate efficient policies for the reintegration of convicts into
social life, pointing to state insufficiency in this regard. In the end it can be
concluded that the existing programs for the care of women prisoners are mostly
inefficient, due to the non-contemplation of essential issues such as employment
and income, which are fundamental for the reintegration and autonomy of
graduates in society.
Keywords: Women arrested. Resocialization. Penitentiary system.
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo possui como temática a análise da ressocialização e do
trabalho das reeducandas, inseridas no sistema prisional. Devido a isso, como
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problema da pesquisa, estudar-se-á a dificuldade da egressa em inserir-se no
mercado de trabalho.
Tomando como base a essencialidade do trabalho na ressocialização das
apenadas não é forçoso a constatação de que a qualificação profissional da presa
deveria ser desenvolvida de forma a permitir a sua ressocialização no sistema
produtivo, o que, via de regra, não acontece. A hipótese ora apresentada lastreiase na ideia de que sem qualificação profissional as mulheres, já estigmatizadas por
sua condição de egressa, encontram dificuldades para reinserção social,
consequentemente regressando ao mundo do crime.
A forma correta para a ressocialização é buscar apontar qual o caminho
correto para a encarcerada, tarefa dependente de fatores como a individualização
da pena, uma vez que o perfil social das encarceradas é diferente, devendo,
portanto, ser tratada de acordo com sua individualidade. Para além do tratamento
penal propriamente dito, é essencial que se forneça as apenadas um conjunto de
ferramentas de aprimoramento profissional para que, ao retornar do sistema para
a sociedade, possam ocupar postos de trabalho e se reinserirem na cadeia
produtiva.
A ressocialização constitui o instituto que busca fazer com que o preso,
após o cumprimento da pena, seja capaz de viver harmoniosamente no ambiente
social, de forma que a sua conduta seja condizente com o comportamento
socialmente aceito, ou que pelo menos não veja a se adequar a algum
comportamento proibido socialmente. A ressocialização tem, como uma de suas
finalidades, para além da retribuição da conduta criminosa com uma pena, a
recondução do apenado, apresentando, por meio da disciplina e da reclusão,
ferramentas aptas a guia-los a atitudes úteis para si e para a comunidade em que
convive, de acordo com os ditames e normas jurídicas e sociais.
No entanto, na realidade o ideal ressocializador é considerado como uma
ficção social, uma fraude para a maioria das pessoas e uma utopia, apenas um
discurso ou declaração ideológica para aqueles que esperam que todo ser humano
tem direito à dignidade e respeito.
A assistência à presa é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e
orientar o retorno à convivência em sociedade. As ações conjuntas realizadas entre
o Estado e a Sociedade não têm sido eficientes e nem suficientes para manter o exdetento livre da reincidência.
2 REFLEXÕES SOBRE A MULHER PRESA
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2.1 A MULHER E A CRIMINALIDADE
O aumento de crimes cometidos pelas mulheres nos últimos anos tem sua
justificativa na mudança de seu papel social e econômico, o que afeta sobremaneira
o estilo de vida das famílias e passa a demandar que a mão de obra feminina seja
mais incorporada no mercado de trabalho.
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Tendências verificadas nas taxas de criminalidade nos últimos anos levam a
crer, que à medida que há maior participação feminina na força de trabalho e maior
igualdade entre os sexos, a participação da mulher nas estatísticas criminais
também aumenta (LEMGRUBER,2012, p.14).
Com o aumento da mão de obra feminina no mercado de trabalho percebese a maior incidência de crimes praticados pela mulher, como o tráfico de drogas,
que até pouco tempo atrás era um delito praticado em sua grande maioria pelos
homens. Em sociedades patriarcais, como a nossa, o papel relegado a mulher, no
mais das vezes, refere-se a atribuições secundárias na cadeia produtiva social, como
cuidadora, educadora dos filhos, responsável pelos afazeres domésticos, papel este
que vem alterando-se à medida em que nossa sociedade iguala os papéis sociais
de homens e mulheres.
5
Baratta (2013, p. 51) observa que, a delinquência feminina sempre foi
associada aos papéis impostos as mulheres, ou seja, aos “delitos próprios das
mulheres”, tipos como aborto, infanticídio e que em contrapartida encontravam
acolhimento privilegiado no direito penal. Quando as infrações se realizam em um
contexto diferente daquele imposto pelos papéis femininos, as infratoras são
tratadas mais severamente que os homens.
Com a mudança no perfil da delinquência feminina, consequentemente, dos
tipos penais, aumentam as formas de punição e de controle, pois elas não apenas
infringem regras sancionadas penalmente, mas, e, sobretudo, “ofendem a
construção dos papéis de gênero” (CERNEKA, 2009, p, 43)
Em uma sociedade como a nossa, predominantemente machista, não há um
preparo das instituições sociais para lidarem como o crime cometido por mulheres,
afora naqueles especificamente vinculados ao perfil da delinquência feminina sob
a ótica patriarcal. Da mesma forma o sistema penal foi inteiramente pensado e
desenhado para o encarceramento masculino, tendo inúmeras falhas, mais ainda
que o tradicional, quando a custódia é de mulheres.
2.2 MÚLTIPLA PUNIÇÃO PARA A MULHER PRESIDIÁRIA
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A múltipla punição para a mulher presidiária, seja pelo Sistema Penitenciário,
seja pela sociedade, se dá quando ela é detida. Ao adentrar no presídio, a mulher
privada de liberdade passa a receber o mesmo tratamento destinado aos homens
delinquentes, vestindo os mesmos uniformes. Ainda que seja prevista
constitucionalmente a igualdade, esta deve ser feita de acordo com as diferenças
de cada um, é evidente que há peculiaridades que devem ser enfrentadas quanto
ao tratamento penal dispensado a uma mulher, de forma diversa ao dado ao
homem.
Em geral, a mulher presa é abandonada pelo companheiro, recebendo visitas
esporádicas dos filhos e familiares e tendo na sua maioria, ausência da garantia das
visitas íntimas e de permanecer com os filhos nascidos no período de reclusão. No
que tange as mulheres, o Sistema Penal é ainda mais rígido e reproduz além da
seletividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune duplamente a
mulher, por meio do controle formal (do poder judiciário e execução penal), e
informal (família e sociedade) (VARELLA, 2017).
As mulheres que assumem um papel desviante, no cometimento de um
crime não tradicionalmente típico de mulheres (aborto, infanticídio etc.), não
apenas desviam-se do papel esperado socialmente, mas ao mesmo tempo afastamse inclusive do papel de desviância previsto a elas, praticando crimes não previstos
comumente por mulheres (ANDRADE, 2017).
O aumento da delinquência feminina tem preocupado as autoridades e os
responsáveis pelo Sistema Penitenciário, pois o crescente número de mulheres
detidas leva a rápida escassez de vagas nas penitenciárias femininas, levando a estes
estabelecimento penais os problemas que já atingem, há anos, o sistema prisional
masculino.
2.3 OS PAPÉIS NORMAIS DA MULHER NA SOCIEDADE
O gênero feminino para a sociedade como um todo, é visto como um ser
com a função da procriação do ser humano na terra, que por sua vez procria ser
mortal. A partir dessa análise que o ser criado pela mulher é mortal, a “reprodução”
é deixada de lado e a “produção” passa a ser mais valorizada. Sendo assim, o
homem ganha espaço e se torna superior, enquanto a mulher se torna menos
importante para a sociedade e ganha espaços apenas na criação dos filhos e
cumprimento dos afazeres domésticos.
Nessa visão, a sociedade machista aproveita-se da oportunidade para julgar
e discriminar a mulher em qualquer deslize cometido. Cada vez mais, as mulheres
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vêm delinquindo em tipos penais, outrora, majoritariamente masculinos,
quebrando, consequentemente, com os papéis sociais “designados” para ela.
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O que gera maior criminalização das mulheres que ousam delinquir, pois,
pensar em mulheres (esposas, mães, provedoras do lar), como traficantes, é
socialmente repudiável e associado à degeneração psíquica. A mulher no mercado
de trabalho, em sua maioria tem uma remuneração inferior à dos homens, mas é
desse trabalho, que ela retira o seu sustento, o dos filhos e ainda administra seu lar
(CAMPOS, 2012)
Tendências verificadas nas taxas de criminalidade nos últimos anos levam a
crer que à medida que há maior participação feminina na força de trabalho e maior
igualdade entre os sexos, a participação da mulher nas estatísticas criminais
também aumenta, bem como aumenta a incidência das mulheres no tráfico de
drogas (tipo penal que há um tempo atrás era majoritariamente masculino). Todas
essas responsabilidades assumidas pela mulher, mesmo estando privada de
liberdade representa uma enorme cobrança no que diz respeito ao fator psicológico
e emocional, além da culpa que carrega de ter deixado para traz os filhos, o lar e a
família (ANDRADE, 2017).
5

2.4 A MULHER RECLUSA E O TRATAMENTO PENAL
As mulheres representam cerca de 7% da população carcerária no Brasil, de
acordo com o artigo publicado junho de 2013 pelo Jornal do advogado da OAB –
Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Paulo. Sofrendo por sua
especificidade da própria condição feminina frente as condições das unidades
prisionais não são preparados para atenderem às suas necessidades ante a ausência
de instalações sanitárias com o mínimo de privacidade e a falta de espaços
destinado a amamentação. A elas, é imposto o uso de uniforme masculino e não
existe distribuição de roupas e absorventes femininos (QUEIROZ, 2014).
O artigo menciona que de acordo com o Grupo de Estudos e Trabalho
Mulheres Encarceradas, lançou no começo do ano de 2013 a campanha “Estou
presa, continuo mulher”, com a finalidade de arrecadar roupas íntimas e
absorventes para serem distribuídos a todas reeducandas do país, bem como tornar
visível o problema destas mulheres, criando desta forma, uma pressão para que o
Estado forneça tais produtos.
Além disso, visam o acompanhamento médico pré-natal para as
reeducandas gestantes devido às notícias de que muitas dão à luz algemadas à
cama, isso quando não nascem nas celas, nos pátios ou na viatura policial a caminho
do hospital.
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Após o nascimento dos filhos, as reeducandas têm a permissão de ficar com
os bebês para amamentá-los pelo período de 6 meses. De acordo com a pesquisa
do referido artigo, a maioria das reeducandas tem entre 18 e 45 anos, sendo 26%
com predomínio de faixa etária entre os 18 e 24 anos e 65% são analfabetas ou não
concluíram o ensino fundamental. Destas, 54% declaram-se negras ou pardas
(SOUZA, 2015).
A Constituição Federal de 1988 determina no artigo 196 que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado”, incluindo todos os cidadãos, inclusive aqueles
privados de liberdade.
Duas importantes resoluções sobre a atenção à saúde de indivíduos privados
de liberdade foram publicadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, a Resolução nº 2, de 2015, sobre diretrizes básicas para condução de
presos durante o atendimento à saúde e condições mínimas de segurança para sua
realização e a Resolução nº 07, de 2011, sobre as diretrizes básicas para as ações de
saúde nos sistemas penitenciários.
A primeira resolução diz respeito aos cuidados de segurança no transporte
dos privados de liberdade ao serem conduzidos para atendimento à saúde,
enquanto a segunda resolução se refere as exigências básicas de ações de saúde
no sistema prisional.
No que diz respeito ao SUS e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, (Lei de
Execução Penal), nenhum deles deve ser sobreposto ao outro; espera-se que
associados possam promover um atendimento de qualidade, a fim de garantir a
integridade física, mental psicológica e emocional da população privada de
liberdade.
A mulher privada de liberdade tem direito a saúde como qualquer outra não
privada de liberdade e esse direito é garantido pela unidade prisional onde ela está
custodiada, na impossibilidade de a unidade prestar um atendimento à mulher
privada de liberdade, esta mulher deverá ser conduzida para o tratamento externo
a unidade, pois a privação de liberdade não impede o tratamento de ser concluído.
A mulher privada de liberdade tem sua saúde agravada pela superlotação da
cela, angústia, depressão e abandono sofrido pelos familiares. (Relatório sobre a
Situação das Mulheres Encarceradas no Brasil, 2014, p. 27-28).
Os profissionais envolvidos no processo ressocialização, a chamada equipe
multidisciplinar é composta por: psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico,
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psiquiatra, técnicos em enfermagem, dentista, gerente de produção, pedagoga,
advogado e diretor de ressocialização(CAMPOS, 2012).
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O principal objetivo de toda esta equipe é o de prestar assistência integral
junto às mulheres privadas de liberdade. Esta assistência ajudará na minimização
das angústias sofridas por elas enquanto detidas e abandonadas, além de, facilitar,
estabelecer e resgatar vínculos delas com seus familiares e companheiros
apontando, até que ponto, esses desprezos não são reflexos da discriminação
destinada a todas às mulheres. Vale ressaltar que o papel do diretor de
ressocialização é o de auxiliar, coordenar e facilitar o trabalho destes profissionais
envolvidos no processo de ressocialização, a fim de, garantir e assegurar assistência
a essas mulheres enquanto privadas de liberdade e prepará-las para o egresso à
sociedade.
Para tanto, necessário se faz analisar a temática da ressocialização e a
inclusão da mulher presa no contexto familiar através do resgate dos vínculos
familiares. A ressocialização dos indivíduos privados de liberdade tem como
objetivo a humanização da passagem do detento na instituição carcerária e está
prevista em lei garantida pela Portaria Interministerial nº 1777, de 09 de setembro
de 2011, e a Lei nº 7.210, de 11 de
5 julho de 1984 (LEP).
As penas de prisão não devem ter como intuito o castigo, mas sim a
orientação, para que mais tarde as detentas possam ser reintegradas à sociedade
de maneira efetiva, evitando a reincidência. ‘‘Nenhum princípio é mais valioso para
compendiar a unidade material da Constituição Federal que o princípio da
dignidade da pessoa humana’’ (BONAVIDES, 2011, p. 15).
Dessa forma, os estabelecimentos prisionais destinados à detenção feminina
devem ser diferenciados e criados para elas, pois, as mulheres têm necessidades
diferentes das dos homens A desatenção para com as necessidades das mulheres
presas faz dos presídios femininos unidades de “segunda linha”, ou seja, claramente,
reproduzem o lugar de submissão e descaso que as mulheres ainda ocupam em
vários setores da sociedade (ANDRADE, 2017).
A realidade carcerária brasileira é extremamente cruel para todas as mulheres
privadas de liberdade, No âmbito internacional, Florizelle O’Connor (2013), em seu
relatório para a Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação das
mulheres nas prisões mundiais, aponta as dificuldades nos relacionamentos entre
mães encarceradas e filhos, tais como: a distância das prisões, onde as mulheres
permanecem reclusas, do local de residência de sua família, o que dificulta o contato
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com os filhos e aumenta a possibilidade de as mulheres serem abandonadas pela
família, companheiro (CONNOR, 2013).
A ausência de visitas, o abandono sofrido por elas bem como as relações
com o mundo externo influencia muito no cotidiano dessas mulheres. Enquanto os
homens presos conseguem arrumar outras namoradas se desligando da sociedade,
as mulheres, devido à condição do menosprezo e do abandono sofrido ficam muito
mais deprimidas, com a autoestima, o emocional, o físico e o psicológico
fragilizados e comprometidos, adquirindo uma série de doenças, psicológicas,
mentais, pulmonares, dermatológicas e ginecológicas.
2.5 A RECLUSA COM ENFOQUE NO ENIGMA EXISTENTE NO MUNDO
INTRAGRADES E O ENFOQUE DO TRABALHO
A prisão é um mundo obscuro e enigmático para as pessoas não privadas de
liberdade. Nenhum ser humano “lúcido” consegue enxergá-la com alguma
simpatia, até mesmo as pessoas que estão reclusas e os funcionários que nelas
trabalham tentam decifrar o enigma que há por trás das misteriosas grades e seus
enormes muros.
A prisão é, de fato, um mundo diferente. Um fenômeno ímpar e um desafio
para qualquer um que adentre seus muros e se lance ao projeto de (re)conhecê-la.
Desta forma, a vida das mulheres privadas de liberdade é um verdadeiro
cenário de desespero, tristeza, desilusão, sofrimento, temor à punibilidade,
nostalgia, angústia, abandono e adoecimento. “É impossível passar por uma prisão
e sair sem marcas e feridas. Acontece com todos. Com os para lá que são mandados,
para cumprir uma pena. Com funcionários e visitantes. E, por que não, com
pesquisadores”. (LEMGRUBER, 2012, p. XIII) Isso porque a realidade prisional que se
revela àqueles que por alguma razão conhecem uma prisão é deveras impactante.
As mulheres privadas de liberdade realizam uma verdadeira maratona para
garantir a visita de seus familiares e ainda o envio de alimento, produto pessoal e
de higiene para alguém de seu vínculo, companheiro, irmão ou filho que se
encontram presos em unidades prisionais.
3A EGRESSA E O MERCADO DE TRABALHO
3.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS POR MULHERES EGRESSAS
É a lei quem define quem é egressa, pelo artigo26 da Lei de Execuções Penais,
Lei nº 7.210/84, “Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: o liberado
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definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; o
liberado condicional, durante o período de prova.”
Todos aqueles que saem oficialmente das prisões podem ser considerados
egressos, mas são diferenciados por classificação de tipos de saída: alguns obtêm a
liberdade definitiva, outros solicitam e recebem benefícios após cumprir parte da
pena em regime fechado, como é o caso dos que tem o benefício da Prisão
Albergue Domiciliar (PAD) ou da Liberdade Condicional (LC) (SILAS, 2014).
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De acordo com Silva:
Legalmente, a egressa tem um amplo amparo, tendo seus
direitos previstos nos artigos 25,26 e 27 da Lei de Execução
Penal que prevê orientação para sua reintegração à
sociedade, assistência social para auxiliar lhe na obtenção de
emprego e inclusive alojamento e alimentação em
estabelecimento adequado nos primeiros dois meses de sua
liberdade (SILVA, 2012, p. 21).
No seu processo de ressocialização as egressas além do preconceito da
5
sociedade, que as vê como ex-presidiárias, também enfrentam problemas com a
falta de emprego, o abandono da família e a péssima assistência fornecida pelo
Estado.
Nos dias de hoje sofrem-se com o alto nível de desemprego que atinge uma
parcela considerável de nossa população e para a mulher egressa se reinserir no
mercado de trabalho é ainda mais complicado, porque possuem pouca ou
nenhuma escolaridade, ficou muito tempo reclusa e, portanto não possuem cursos
profissionalizantes e ainda sofrem com a discriminação de pessoas preconceituosas,
hoje o mercado de trabalho exige que um indivíduo possua ensino médio completo
ou cursos profissionalizantes, o que dificulta a entrada de egressas no mercado de
trabalho (SANTOS, 2013).
Segundo dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
junho de 2014 a reincidência de detentas varia entre 60% e 70% (DEPEN, 2006).
Obviamente, deve-se considerar que aspectos externos, a despeito de fatores
sociais, econômicos, políticos e culturais, refletem diretamente no índice de
criminalidade e, consequentemente, na lotação dos presídios femininos (SALM,
2014).
Aliás, assim como no caso masculino, é fato que a grande massa carcerária
no Brasil se constitui de presas oriundas das classes sociais menos favorecidas, ou
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seja, já marginalizadas socialmente, com famílias desestruturadas, semianalfabetas,
sem oportunidades, e que não tiveram acesso à formação profissional e/ou
educacional.
Dados do Depen -Departamento Penitenciário Nacional, indicam que a
maioria da população feminina dos presídios do Brasil, é composta de jovens em
idade ativa (54,53% tem menos de trinta anos), com baixa escolaridade (97% são
analfabetos ou semianalfabetos), com grande inserção na prática de crimes de
furtos e roubos (47%) e com um alto índice de reincidência criminal (85%). (DEPEN,
2006) A situação é parecida com a dos presos do sexo masculino.
E, embora, necessário reconhecer a relevância dos aspectos sociais, um dos
fatores que contribuem para esse fenômeno é, sem dúvida, as condições presentes
nas unidades prisionais.
Na atualidade, não se ignora que a prisão, em vez de
regenerar e ressocializar o delinquente, degenera-o e
dessocializa-o, além de pervertê-lo, corrompê-lo e
embrutecê-lo. A prisão é, por si mesma, criminógena, além de
fábrica de reincidência [...]a prisão é uma verdadeira
sementeira da criminalização (TRINDADE, 2011, p. 31)
Ao contrário ser a instituição ressocializadora, a prisão tornou-se uma
verdadeira indústria do crime, onde indivíduos ociosos são estimulados a se
tornarem mais perigosos e violentos, incapazes de conviverem de forma saudável
fora do presídio.
Tal situação ocorre de forma diferente da vivenciada pelos homens presos,
os quais em geral mantêm seus vínculos familiares durante o período do
encarceramento, como salienta Howard:
Apesar de o encarceramento dificultar as relações familiares
para homens e mulheres, as presas mulheres geralmente
experimentam um nível de rejeição e abandono pela família e
por parceiros muito maior que os presos homens. Assim como
existe o estigma social específico ligado às presas mulheres, o
círculo familiar de uma mulher já pode ter se fragmentado
antes de sua apreensão, tornando-se especialmente difícil
ainda manter relações enquanto estão na prisão.
Diferentemente do que acontece com os presos homens –
que podem contar com suas companheiras -, os filhos de
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presas mulheres raramente são cuidados pelo parceiro,
sendo, em vez disso, dispersados entre várias parentas
mulheres. Isso complica significativamente o contato das
mulheres com seus filhos. (HOWARD, 2015, p 55)
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Tendo em vista que o número de unidade prisional femininas é reduzido,
verifica-se a ‘‘concentração da população prisional feminina em poucas unidades,
que em sua maioria ficam distantes de seus locais de origem, onde residem seus
familiares e amigos. A distância associada ao custo financeiro do transporte, são
fatores que tornam a visita inviável’’ (SILVA, 2014, p. 54)..
De acordo com Santos: ‘‘O abandono das mulheres presas ocorre, em
primeiro momento, por seus companheiros, que em pouco tempo estabelecem
novas relações afetivas, e também por familiares próximos’’, que não se dispõem a
deslocar ou não aceitam as regras impostas para a realização de visita nas unidades
prisionais, por acharem estas regras humilhantes (SANTOS, 2012, p. 32)
Sobre este último item, CEJIL reforça que:
A revista realizada nas pessoas para controle de segurança é
5
considerada por familiares e amigos extremamente
humilhante uma vez que em muitas unidades se exige que as
roupas sejam totalmente retiradas, os órgãos genitais
manipulados e até revistados, há obrigação de realizar vários
agachamentos, independentemente da idade avançada do (a)
visitante. (CEJIL,2014, p. 43)
Na família da presa há uma alteração dos papéis sociais, muitas vezes a avó
tem que assumir o papel de mãe desta família. Com isso, percebem-se que, de uma
forma ou de outra, a família da detenta também está presa, e não está preparada
para enfrentar a perda de um membro familiar.
Também são fatores que levam a família ao abandono de uma presa, a falta
de conhecimento e entendimento do sistema penitenciário, o medo da exposição
da família dentro da comunidade carcerária, a pressão de familiares e as longas
penas.
Estes fatores contribuem para a institucionalização da detenta e para a sua
recuperação, pois este vínculo acontece de forma mais acentuada, causando um
compromisso da detenta para com sua família, que precisa se preparar para receber
a egressa, pois, conforme Filho, (2011), “A chegada em casa nem sempre é uma
agradável surpresa para ambos os lados, egressos e famílias, principalmente por
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representar o aumento do custo familiar e pela dificuldade no resgate dos vínculos.
”
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Os laços familiares precisam ser restaurados, o fato do egresso perceber que
é um aumento de custo para sua família, principalmente com relação a alimentação,
pode fazer com que ele retorne ao crime, fazendo com que este opte pela
reincidência.
A Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7210/84) foi criada com o intuito de
proporcionar à mulher presa a garantia mínima de seus direitos. Nos seus arts.41,83
e 89 dispõe sobre os direitos a saúde, educação, assistência social, exercício do
trabalho e de atividades intelectuais, no caso das mulheres grávidas, reclusão em
estabelecimento compatível e o direito a amamentação, bem como oferecer
condições materiais à execução desses direitos.
De acordo com Santos: ‘‘A atenção médica no sistema prisional feminino no
Brasil também apresenta situações de descaso e falência similares a situação
vivenciada nas unidades prisionais masculinas, a assistência à saúde é
extremamente deficitária’’ (SANTOS, 2014, p. 21).
Uma forma de expressar a dignidade que uma encarcerada possui é
assistindo-o em sua saúde, considerando-a como um fator da mais alta
importância, não podendo o Estado, em hipótese alguma, deixar de prestar a devida
assistência, tanto é assim que, em relação ao julgamento do Habeas Corpus de n.º
28.588, do Estado do Rio Grande do Sul, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que,
ante a ineficiência do Estado em prestar a assistência médica adequada, à
condenada será concedida a prisão domiciliar até o seu restabelecimento (SILVA,
2012).
É notório que as mulheres inspiram mais cuidados à saúde, entre os quais os
derivados de exames ginecológicos, mamas, hormônios, entre outros. Uma presa
gestante, por exemplo, possui direito ao pré-natal e acompanhamento médico
durante toda a sua gravidez. Considerando a situação caótica do sistema penal,
pode-se dizer que as mulheres presas sofrem as consequências da inercia do Estado
no quesito saúde.
Neste enfoque, Regras Mínimas sugerem algumas medidas que integrariam
a assistência à saúde, como:
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I) O recluso (a) que não se ocupe de um trabalho ao ar livre
deverá dispor, se o tempo permitir, de uma hora de trabalho
ao ar livre;
II) Os reclusos (as) que disponham de condição física
receberão educação física e recreativa, recebendo os
equipamentos necessários;
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III) Todo estabelecimento penitenciário disporá dos serviços
de um médico qualificado que deverá possuir alguns
conhecimentos psiquiátricos;
IV) Os enfermos cujo estado requeira cuidados especiais serão
transferidos
para
estabelecimentos
penitenciários
especializados ou para hospitais;
V) Todo (a) recluso (a) deve poder utilizar os serviços de um
dentista qualificado;
VI) Os estabelecimentos para mulheres devem possuir
instalações5 especiais para o tratamento das reclusas grávidas,
das que acabaram de dar à luz e das convalescentes;
VII) Quando se permitir às mães reclusas conservarem seus
filhos, deverão ser tomadas medidas para a guarda dos
infantes, com pessoal qualificado, com o qual ficarão as
crianças quando não estiverem sendo atendidas por suas
mães;
VIII) O médico deverá examinar cada recluso assim que
ingresse e posteriormente, sempre que necessário, em
particular, para determinar a existência de uma enfermidade
física ou mental e tomar as medidas necessárias. Deve
assegurar o isolamento dos reclusos suspeitos de sofrer
enfermidades infecciosas ou contagiosas, assinalar as
deficiências físicas e mentais que possam constituir um
obstáculo para a readaptação, e determinar a capacidade
física de cada recluso para o trabalho;
IX) O médico deverá visitar diariamente a todos os reclusos
enfermos, a todos os que se queixarem de enfermidades e a
todos aqueles sobre os quais chamem sua atenção;
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X) O médico apresentará informes ao diretor toda a vez que
estime que a saúde física ou mental de um recluso tenha sido
ou possa ser afetada pela prolongação, ou por uma
modalidade qualquer de reclusão;
XI) O médico fará inspeções regulares e assessorará o diretor
a respeito da quantidade, qualidade, preparação e
distribuição dos alimentos; a higiene e a limpeza dos
estabelecimentos e dos reclusos; as condições sanitárias, a
calefação, a iluminação e a ventilação do estabelecimento; a
qualidade e a limpeza das roupas e da cama dos reclusos; a
observância das regras relativas à educação física e desportiva
quando esta seja organizada por pessoal não especializado.
As regras mínimas supracitada dizem respeito à saúde, ao trabalho e à
estrutura das unidades prisionais. São dispositivos essenciais para a sobrevivência
da presa (em especial à mãe), tratadas como normas elementares para a
sobrevivência da reclusa na prisão. Não obstante, é notório que nem essas regras
são obedecidas, de um modo geral, pelo Poder Público.
Impende destacar que a saúde do reclusa é protegida pelo Governo Federal
que, inclusive, em operação conjunta entre os Ministério da Saúde e da Justiça
lançou a Portaria Interministerial de n.º 628, de 2 de abril de 2002, pela qual foi
acatado o plano de saúde referente ao Sistema Penitenciário, definindo-se ainda
que, na área de Saúde, a atenção aos presos deverá ser financiada em coautoria, ou
seja; financiada em parceria pelos setores de Saúde e de Justiça dos planos federal
e estadual, mediante convênio com as secretarias estaduais. Aludido Plano Nacional
de Saúde houve modificado pela expedição da Portaria Interministerial de n.º 1.777
de 9 de setembro de 2003, a qual expressamente revogou a Portaria de n.º 628
(SILVA, 2012, p. 43).
Ainda, há de se levar em consideração o fato de que algumas presidiárias,
embora não apresentem nenhum sintoma patológico, jazem doentes e não têm
conhecimento ou mesmo escondem tal fato da direção do estabelecimento, o que
põe em precipitação a saúde das demais companheiras de cárcere.
Nas penitenciarias existem locais que são improvisados e servem como
enfermarias, as equipes médicas ou estão incompletas ou atendem em tempo
parcial. Quando a detenta necessita de serviços médicos, é necessário utilizar o
serviço público da cidade onde está localizada a instituição.
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Mas o maior obstáculo de usar atendimento médico em hospitais públicos é
a falta de escolta policial, que atendem as solicitações para atendimento de saúde
e atendimento as requisições judiciais. Isto acarreta situações de emergências e
consultas agendadas por causa dos atrasos destas escoltas, que são realizadas pela
polícia.
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Elas também não possuem atendimento ginecológico dentro das unidades
e assim muitas não realizam o exame pré-natal, algumas descobrem serem
portadoras do vírus HIV ou outras doenças transmissíveis somente na hora do
parto. Esta situação, além de colocar em risco a saúde da criança, pode causar algum
impacto psicológico na mãe.
A Lei de Execução Penal (LEP) contém uma descrição mais detalhada sobre
as normas prisionais relativas à saúde no artigo11, II; artigo14:” A assistência à saúde
do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá
atendimento médico, farmacêutico e odontológico.”
No artigo 83 inciso II e artigo 89 garante que os estabelecimentos penais
destinados as mulheres devam possuir berçário onde as condenadas possam
amamentar seus filhos.
5
Os estabelecimentos penais destinados as mulheres serão dotados de
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentálos, no mínimo, até 6 (seis) meses de idades.”
“Além dos requisitos no artigo 88, a penitenciaria de mulheres será dotada
de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de
6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança
desamparada cuja responsável estiver presa. (OLIVEIRA, 1993, p. 47).
Quando se fala sobre as relações familiares, observa-se que a violência
praticada contra a mulher presa ultrapassa os limites da pena, atingindo também a
sua família e, especialmente, os filhos nascidos nas unidades prisionais.
Apesar de haver a possibilidade, em algumas unidades, da criança
permanecer um período de amamentação de até 6 meses, a separação entre mãe
e filho ocorre inevitavelmente.
3.2 DO TRABALHO
Na divisão sexual do trabalho, operada pelo capital dentro do espaço fabril,
geralmente as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo
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são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas dotadas de menor
qualificação, mais elementares e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo, são
destinadas às mulheres trabalhadoras (e, muito frequentemente, também aos
trabalhadores/as imigrantes e negros/as). (ANTUNES. 2011, p.105-106)
Assim o trabalho é de suma importância para ressocialização da egressa, pois
é através do mesmo que advêm seu sustento, como também a base da família, é
através do trabalho que se mantém e fortalece a alta estima, e revela que a pessoa
é útil, pois desempenha um papel na sociedade, tem seu espaço, seu lugar.
Porém quando não se alcança um trabalho, automaticamente se perde o
lugar, o espaço como também o papel na sociedade, assim se encontrar mão de
obra excludente, as margens das sociedades.
É evidente a extrema necessidade de trabalho no sistema prisional, pois além
de uma diminuição da pena de um dia, a cada três dias trabalhados, e da
remuneração, a qual sendo pouca, ajuda a suprir as necessidades básicas, sem
contar que o trabalho tirar a ociosidade e valoriza a autoestima das reeducandas.
Assim diz Goffman, ”é provável que, em situações sociais onde há um
indivíduo cujo estigma conhecem-se ou percebem-se, empreguem-se
categorizações, inadequadas e que tanto nós como ele nos sentissem pouco à
vontade” (GOFFMAN, 2014, p.28).
Assim, além de uma barreira criada pelo medo, a qual gera em si uma
rejeição, não lhe permitindo estar à vontade, ou seja, sem liberdade de ser ela
mesma, trazendo assim uma marca. Conforme citado por Goffman ‘‘Quando o
status proativo é desfavorável – tal como ocorre com os que saem de prisões ou
hospital para doentes mentais, podem-se empregar o termo “estigma”, e esperar
que o ex-internado faça um esforço para esconder seu passado e tente “disfarçarse’’. (GOFFMAN, 2014; p.68)
A situação especial do estigmatizado é que a sociedade lhe diz que ele é um
membro do grupo mais amplo, o que significa que é um ser humano normal, mas
também que ele é, até certo ponto, “diferente”, e que seria absurdo negar essa
diferença. A diferença, em si, deriva da sociedade porque, em geral, antes que uma
diferença seja importante ela de ser coletivamente contextualizada pela sociedade
como um todo (GOFFMAM, 2014, p.134).
Nesse sentido entende-se que a mulher presa sofre uma situação
estigmatizam-te com relação a sua condição de ex-detenta, levando-a assim a uma
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aceitação de sua situação de total vulnerabilidade, seja ela familiar, emocional e
financeira.
Assim entende-se que a crise sofrida pelo sistema prisional, começa na
própria instituição que não investe naqueles em quem deveria zelar, e por essa falta
de comprometimento e zelo é que se encontra egressas totalmente perdidas,
despreparadas para o futuro e temerosa pelo presente.
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Observa-se que o descaso na consideração das diferentes necessidades das
mulheres presas e egressas denuncia a condição de “invisibilidade” em que elas se
encontram no âmbito das políticas públicas voltadas ao setor.
O período que uma pessoa permanece no sistema prisional, no tempo de
sua reclusão é de responsabilidade do Estado, e entendem-se que essa é uma das
poucas oportunidades que o Estado terá para exercer qualquer mudança, ou
influência
sobre
a
pessoa
presa.
Portanto foi constatado a ineficiência de instrumentos para a reabilitação da mulher
egressa, ou até mesmo um grande descaso, devido à falta de cursos
profissionalizantes, de trabalho que gere uma profissão que possa exercer fora do
sistema, um estudo de qualidade
5 que a capacite para mercado de trabalho.
4 CONCLUSÃO
Ao se chegar na conclusão do presente estudo, frisa-se que os programas de
assistência à mulher presa, em especial às mulheres, são ineficientes na sua maioria
por não contemplarem o emprego e a renda em suas propostas.
Em geral o que se tem nesses programas são a manutenção pelo Estado de
alguns cursos profissionalizantes, que pela pouca carga horária que se oferece não
atinge seus objetivos, pois a exasperada ou a apenada em liberdade condicional, a
quem são oferecidos estes cursos, na sua grande maioria apresentam um grau de
escolaridade muito baixo o que dificulta o aprendizado no pouco tempo
disponibilizado para os cursos.
Quanto ao ingresso da presa no mercado de trabalho, que seria uma das
possibilidades mais eficientes para que este não volte a delinquir, a egressa de
imediato após a sua liberação esbarra num dos maiores problemas sociais de hoje,
a falta de vagas no mercado de trabalho.
Além de disso a egressa tem que enfrentar uma grande concorrência, pois a
situação econômica do país hoje, tem deixado um elevado número de brasileiros
com excelente qualificação técnica-profissional durante meses desempregados ou
835
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executando alguma atividade no mercado informal até conseguir ser efetivado num
emprego.
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Nessa toada, em uma época em que a tecnologia muda rapidamente e as
empresas exigem cada vez mais mão de obra especializada, a qualificação prisional
anda a passos lentos, não se atualizando.
Dizer aqui que seria impossível solucionar tal questão seria pessimismo
desmedido, pois, por mais complexo que seja a condição da presa existem ainda
inúmeras possibilidades, que nem sequer foram tentadas para melhorar a situação.
Ignorar o problema não se pode deixá-lo seguir do jeito que está também não é a
atitude mais coerente, pois assim os problemas agravar-se-ão ao longo da história.
Nenhuma mulher privada de liberdade pode ter a pena como forma de
castigo, porém a pena pode ser convertida em orientação, para que essa mulher
mais tarde possa ser reintegrada à sociedade novamente, evitando a retorno no
sistema prisional.
Diversos dispositivos na Constituição Federal consagram este princípio,
sendo assim, o artigo 5°, XLIX, dispõe que é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral. Dessa forma, os estabelecimentos prisionais destinados
à detenção feminina devem ser diferenciados e criados para elas.
Como já foi dito o Estado exerce uma influência sobre a pessoa presa, assim
observa-se que a egressa do sistema prisional, traz em si um grande despreparo, e
desamparo, pois aquilo que ela aprendeu é o significado de ser presa, pois mesmo
fora da prisão, a mesma ainda continua com seus hábitos e costume da instituição.
Registra consigo um grande medo, insegurança, pois para a egressa o tempo não
passou, ela ainda está vivendo na condição que ela deixou antes de ser presa.
E quando ela se depara com todas as mudanças no âmbito familiar, na
comunidade e no mercado de trabalho ocorrido no período de sua reclusão, gera
nela grande frustração e desamparo como se ela não tivesse mais lugar no mundo.
Isso porque não se trabalhou o pós-prisão, e o serviço que se tem hoje para as
egressas e familiares, não comporta a extrema necessidade exigida.
Assim necessário se faz, através de uma reflexão tanto das autoridades de
segurança, instituição prisional, como também os profissionais de Serviço Social,
Psicologia e Direito, sobre se realmente existe, e se há uma intervenção eficaz, sobre
as pessoas presas, para que através dessas respostas possa haver uma mudança na
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visão e no procedimento do Estado, da instituição prisional, como também do
exercer dos profissionais competentes.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar a parte especifica da Lei
Nº 13.467/2017 que modificou alguns artigos da CLT no que tange a contribuição
sindical, a liberdade de associação para fins sindicais é um dos princípios
fundamentais que regem o Direito Fundamental do Trabalho. A abordagem desse
estudo tem foco nos artigos que tratam sobre a contribuição sindical que
anteriormente a nº 13.467/2017 era obrigatória e posteriormente sua instituição
passou a ser facultativa. Foram analisadas também outras fontes de custeio do
movimento sindical tomando como exemplo a mensalidade sindical. As
contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas
ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na
forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
O estudo partiu de uma investigação bibliográfica, referendada por livros, doutrinas,
jurisprudências e artigos que abordavam o tema em voga.
Palavras Chave: Contribuição Sindical. Compulsoriedade. Custeio.
ABSTRACT: The freedom of association for trade union purposes is one of the
fundamental principles governing the Fundamental Labor Law. Thus, this study aims
to present a specific part of Law No. 13,467 / 2017 which amended some articles of
the Labor Code with respect to union dues. The approach of this study focuses on
the articles that deal with the union dues that previously No. 13,467 / 2017 was
mandatory and then your institution has become optional. It was also examined
other funding sources of the union movement taking as an example the union
monthly. Contributions due to the trade unions by the participants of the economic
or professional categories or the professions represented by these bodies shall,
under the name of union dues, paid, collected and applied in the manner prescribed
in this Chapter, provided previously and expressly authorized. The study was based
on a bibliographic research, endorsed by books, doctrines, jurisprudence and
articles that addressed the topic in vogue.
Keywords: Union Contribution. Compulsory. Costing.
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A pesquisa adiante busca tratar da reforma na CLT voltada para contribuição
sindical, visto que o assunto discutido se mostra relevante para a sociedade,
explorando os diversos pontos da contribuição sindical, visando verificar as diversas
opiniões sobre o assunto.
Este trabalho busca demonstrar que como a contribuição sindical ficou
instituída após a reforma da CLT através da lei 13.467/2017, assim, busca discutir os
meios de custeio dos sindicatos detalhando cada um deles e tratando de
informações acerca da contribuição sindical facultativa, e o que muda sem esses
proventos.
Trata-se da contribuição sindical obrigatória, que se tornou meramente
5
facultativa pela Lei n. 13.467/2017, da contribuição confederativa, da chamada
contribuição assistencial, também conhecida como cota de solidariedade e das
mensalidades dos associados do sindicato.
O período anterior à Lei n. 13.467/17, em vigor desde 11/11/2017, essa
contribuição consistia em receita recolhida uma única vez, anualmente, em favor do
sistema sindical, nos meses e montantes fixados na CLT, quer se trate de
empregado, profissional liberal.
Contudo, a grande problemática é garantir os princípios da liberdade
associativa e da autonomia sindical que determinam a franca prerrogativa de
criação, estruturação e desenvolvimento das entidades sindicais sem a contribuição
sindical.
A mudança na legislação que versa sobre a contribuição sindical foi
amplamente debatida e se mostrou bastante polêmica, colocando em pauta
diversas observâncias sobre como os sindicatos iriam lidar com a não
obrigatoriedade dos pagamentos anuais dentre outros fatores econômicos e de
conduta por parte dos sindicatos.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo, apresentar uma
pesquisa com sequencia coesa, com fundamento na Constituição Federal,
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Consolidação das Leis Trabalhistas, doutrinas, revistas e jurisprudência, sendo
elaborado em títulos e subtítulos, demonstrado todo embasamento teórico
adquirido.
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DO SINDICALISMO NO BRASIL
Atualmente, a forma como é a organização dos trabalhadores e
trabalhadoras tem sua origem nas sociedades caráter mutualista que eram
compostas, sobretudo, por artesãos, sendo estas, as primeiras formas de
organização e de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros
(GOETTERT, 2014).
Do ponto de vista histórico, estas organizações já existiam em 1888,
entretanto foi em 1890 que alguns trabalhadores e trabalhadoras socialistas
fundaram, no Brasil, o Partido Operário, buscando assim organizar a pequena classe
trabalhadora tanto urbana quanto fabril para exercerem, de forma organizada as
reivindicações que levassem à melhoria das condições de trabalho e de vida
(SIQUEIRA NETO, 2011).
Para Basso (2012), a maior parte desses trabalhadores e trabalhadoras era de
imigrantes europeus que vinham para o Brasil para serem empregados na indústria
nascente, em São Paulo. Foi assim que chegaram ao Brasil as experiências de
organização e de luta da classe trabalhadora na Europa e as influências ideológicas
das mais variadas concepções, dentre elas a comunista, a cristã e a anarquista.
É importante considerar que:
[...] Em abril de 1906, realizou-se no Rio de Janeiro, o 1º
Congresso Operário Brasileiro, com a presença de vários
sindicatos,
federações,
ligas
e
uniões
operárias,
principalmente do Rio e São Paulo. Nascia a Confederação
Operária Brasileira (COB), a primeira entidade operária
nacional (BASSO, 2012, p. 34).
Não obstante, o Brasil tenha participado da XXXI Sessão da Conferência Geral
dos Membros da OIT, em 1948, e votado por sua adoção, a Convenção nº 87 não
foi ratificada pelo Poder Executivo, tendo sido objeto de um projeto de decreto
legislativo somente quase quarenta anos mais tarde (o PDC nº 58/84)4. [...] “foi
nessa medida, que o texto da Convenção, que teve o voto favorável do Brasil na
OIT, tramitou no Congresso Nacional”, para a concretização dos direitos dos
trabalhadores (GOETTERT, 2014, p. 23).
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O texto da convenção caracterizou a liberdade sindical e a proteção do
direito sindical, adotada em São Francisco em 1948, por ocasião de trigésima
primeira sessão da Convenção Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Nesse diapasão a conquista da liberdade sindical resultou na consagração do
direito dos trabalhadores de livremente organizar sindicatos com autonomia
perante o Estado e os empregadores, assim como de praticar os direitos inerentes
à atuação das organizações sindicais.
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Com base nessas informações, a liberdade de associação para fins sindicais
é um dos princípios fundamentais do Direito Internacional do Trabalho. Em 1919,
ainda durante a Conferência de Versalhes, as potências aliadas manifestaram o
expresso reconhecimento do princípio da liberdade de associação na Parte XIII do
Tratado de Versalhes (intitulada “Do Trabalho”), a qual deu origem à Organização
Internacional do Trabalho, criada justamente como um dos mais importantes
resultados dos trabalhos da Liga ou Sociedade das Nações (BASSO, 2012).
Nas concepções de Santos (2018), quanto ao significado de liberdade
sindical, a doutrina o divide em liberdade positiva e negativa, a saber:
Positiva, é 5aquela consistente na faculdade de aderir a um
sindicato ou ao sindicato de sua escolha quando existirem
vários. A negativa é a faculdade de não aderir a qualquer
sindicato, ou de se retirar dele quando quiser. Essas
faculdades significam mais do que simples liberdade, mas sim
um direito sindical, permitindo-se a qualquer um se
sindicalizar sem está obrigado por isso, protegendo aqueles
que dela usufruem e evitando que o seu exercício comporte
consequências ao sindicalizado (SANTOS, 2018, p. 724).
Vale ressaltar que, a autonomia na ação sindical significa que as organizações
sociais foram criadas para atingirem certos fins e devem por isso persegui-los, tal
como previsto no art. 3º da Convenção 87. Seu conceito é o direito de liberdade
sindical visto pelo aspecto coletivo e organizativo, ou seja, é a liberdade do grupo
ou de associação como tal. Nesse mesmo sentido, para o qual a autonomia sindical
constitui uma das modalidades da liberdade sindical e indica a possibilidade de
atuação grupal (DELGADO, 2019).
Ainda nas considerações de Delgado (2019), a presença das entidades
sindicais, especialmente as obreiras, é determinante no cenário coletivo trabalhista,
uma vez que tendem a consubstanciar a efetividade do ser coletivo obreiro no
cenário social. Há sistemas jurídicos, como o brasileiro, a propósito, que até mesmo
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subordinam a validade da negociação coletiva trabalhista à real participação no
processo da entidade sindical dos trabalhadores.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

2.1 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TRABALHISTA LEI 13.467/2017

ANTES

E

DEPOIS

DA

REFORMA

De acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, havia no Brasil,
em 2018, 11.578 sindicatos, 424 federações e 36 confederações de trabalhadores,
presentes em todas as unidades da Federação. Em termos de representação,
estima-se, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais, que
aproximadamente 46 milhões de trabalhadores são abrangidos por essas entidades
(DIEESE, 2018).
As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente
autorizadas (MELO, 2005).
Dessa forma, o desconto da contribuição sindical está condicionado à
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na
conformidade do disposto no art. 591 da CLT (CALCINI, 2018).
A tabela a seguir explicita o artigo 545, artigo 578, artigo 579 e artigo 582
das Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com as respectivas mudanças em
relação a contribuição sindical, após a Lei nº 13.476/2017
CLT ANTES DA LEI 13.467/2017

CLT DEPOIS DA LEI 13.467/2017

Art. 545 - Os empregadores ficam Art. 545. Os empregadores ficam
obrigados a descontar na folha de obrigados a
pagamento dos seus empregados,
descontar da folha de pagamento dos
desde que por eles devidamente
seus
autorizados, as contribuições devidas
ao Sindicato, quando por este empregados, desde que por eles
autorizados,
as
notificados,
salvo
quanto
à devidamente
contribuição sindical, cujo desconto contribuições devidas ao sindicato,
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pena de juros de mora no valor de 10%
(dez por cento) sobre o montante
retido, sem prejuízo da multa prevista
no art. 553 e das cominações penais
relativas à apropriação indébita.

quando por este notificados. Parágrafo
único - O recolhimento à entidade
sindical beneficiária do importe
descontado deverá ser feito até o
décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora
no valor de 10% (dez por cento) sobre
o montante retido, sem prejuízo da
multa prevista no art. 553 e das
cominações
penais
relativas
à
apropriação indébita.

Art. 578 - As contribuições devidas aos
Sindicatos pelos que participem das
categorias econômicas ou profissionais
ou
das
profissões
liberais
representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação do "imposto
5
sindical", pagas, recolhidas e aplicadas
na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 578. As contribuições devidas aos
sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais
ou
das
profissões
liberais
representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas
e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo, desde que prévia e
expressamente autorizadas.

Art. 579 - A contribuição sindical é
devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada
categoria econômica ou profissional,
ou de uma profissão liberal, em favor
do sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no
art. 591.

Art. 579. O desconto da contribuição
sindical
está
condicionado
à
autorização prévia e expressa dos que
participarem de uma determinada
categoria econômica ou profissional,
ou de uma profissão liberal, em
favor do sindicato representativo da
mesma categoria ou profissão ou,
inexistindo este, na conformidade do
disposto
no
art.
591
desta
Consolidação.
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independe
dessas
formalidades.
Parágrafo único - O recolhimento à
entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito
até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob

Art. 582. Os empregadores são Art. 582. Os empregadores são
obrigados a descontar, da folha de obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados pagamento de seus empregados
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relativa ao mês de março de cada ano, relativa ao mês de março de cada ano a
a contribuição sindical por estes devida contribuição sindical dos empregados
aos respectivos sindicatos.
que
autorizaram
prévia
e
expressamente o seu recolhimento aos
respectivos sindicatos.
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Fonte: Santos, (2018).
A Contribuição Sindical também conhecida como imposto sindical, que
correspondia ao desconto, no mês de março de cada ano, de um dia de trabalho
de todos os trabalhadores e cujo recolhimento era compulsório, passa a depender
de prévia e expressa autorização dos trabalhadores. Já a cobrança da contribuição
assistencial negociada em acordos e convenções coletivas de trabalho está vetada
para trabalhadores não sindicalizados, conforme decisão do Plenário Virtual do STF,
na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1018459) (DELGADO, 2019).
Considera-se que o fim da obrigatoriedade do imposto sindical imporá aos
sindicatos perda média de receita de cerca de 35%. No caso de várias federações e
confederações, essa perda se aproxima dos 100%. Esse corte súbito no
financiamento coloca em risco a própria existência da representação sindical e cria
uma situação inexistente no mundo: “um sistema em que os trabalhadores têm
acesso aos direitos produzidos e conquistados pelos sindicatos, mas sua
contribuição para a entidade é optativa” (DIEESE, 2018, p. 12).
Para Santos (2018), as definições mencionadas acima trata-se da
contribuição sindical obrigatória doravante, tornada meramente facultativa pela Lei
n. 13.467/2017, da contribuição confederativa, da chamada contribuição
assistencial, também conhecida como cota de solidariedade) e das mensalidades
dos associados do sindicato.
Delgado (2019), corrobora a afirmação em evidencia considerando a
contribuição sindical obrigatória e controvertida, do ponto de vista políticoideológico, dessas receitas. Visto que, prevista na ordem jurídica desde a
implantação do tradicional sistema sindical corporativista, há várias décadas,
inicialmente sob a denominação de imposto sindical, foi, tempos depois, rebatizada
como contribuição sindical e encontrava-se regulada de modo minucioso pela CLT
(arts. 578 a 610).
Apesar de ter sofrido uma considerável mudança com a Lei da Reforma
Trabalhista de 2017 a contribuição consiste em receita recolhida uma única vez,
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anualmente, em favor do sistema sindical, nos meses e montantes fixados na CLT,
quer se trate de empregado, profissional liberal ou empregador. A título de
informação, no caso de empregado, sofre o respectivo desconto, na folha de
pagamento do mês de março, à base do salário equivalente a um dia de labor
(SANTOS, 2018).
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Com a Lei n. 13.467, vigorante desde 11/11/2017, a contribuição sindical
obrigatória foi convolada em contribuição sindical voluntária, passível de desconto
apenas mediante expressa e prévia autorização dos participantes das categoriais
econômicas e profissionais.
Nesse novo panorama normativo, a receita obrigatória desapareceu da
ordem jurídica em 11.11.2017, já não sendo descontada durante o ano de 2018. O
STF, a esse propósito, considerou constitucionais os dispositivos lançados pela Lei
n. 13.467/2017, relativamente à mudança da obrigatoriedade dessa antiga
contribuição sindical.
Calcini (2018), ressalta que, a contribuição confederativa surgiu por previsão
da própria CF/88, em seu art. 8º, IV, em que a assembleia geral fixou a contribuição
que, em se tratando de categoria
profissional, seria descontada em folha, para
5
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei.
Ainda nas considerações de Calcini (2018), é óbvia a contradição do texto
original da Lei Maior, sob o ângulo democrático, pois, não só manteve, como visto,
a velha contribuição sindical de origem celetista; foi além, permitindo a fixação de
nova contribuição, voltada ao financiamento da cúpula do sistema.
Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem compreendido que
a contribuição confederativa somente é devida, entretanto, pelos trabalhadores
sindicalizados, não sendo válida sua cobrança aos demais obreiros (Precedente
Normativo n. 119, SDC/TST; Súmula n. 666, STF).
O Dieese (2018) em sua nota técnica n. 200 informa que o cadastro da Caixa
Econômica Federal, instituição responsável pelo recolhimento da contribuição
sindical, registra 7.075 entidades sindicais representativas de trabalhadores, assim
distribuídas: 6.641 sindicatos, 397 federações e 37 confederações, além das 6
Centrais Sindicais reconhecidas pela Lei 11.648/2008.
Dessa forma:
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[...] Quando se compara a arrecadação da contribuição
sindical do mês de abril de 2018 à de abril de 2017, nota-se
queda da ordem de 90%. Entre as Centrais, a CUT foi a que
registrou a maior redução da receita (queda de 94%); e a CSB,
a menor (queda de 85%). Em 2018, 1.391 entidades (20% do
total) não receberam recursos referentes à Contribuição
Sindical. Dessas, 11% haviam arrecadado mais de R$ 100 mil
em 2017 e foram, dessa forma, profundamente afetadas pela
reforma trabalhista (DIEESE, 2018, p. 12).
Nas considerações de Calcini (2018), os sindicatos profissionais, que estão se
valendo de tal procedimento, a autorização coletiva do desconto da contribuição
sindical é lícita, se feita mediante assembleia geral, nos termos do estatuto, caso
seja obtida a aprovação do desconto através da convocação de toda a categoria
representada especificamente para essa finalidade.
É importante destacar que dentre outros argumentos, as entidades sindicais
se pautam no Enunciado nº 38 da Associação Nacional dos Magistrados
(ANAMATRA, 2917), aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho, o qual possui a seguinte redação:
[..] É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o
desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante
assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante
convocação
de
toda
a
categoria
representada
especificamente para esse fim, independentemente de
associação e sindicalização. A decisão da assembleia geral
será obrigatória para toda a categoria, no caso das
convenções coletivas, ou para todos os empregados das
empresas signatárias do acordo coletivo de trabalho
(BARISON, 2017, p. 245).
As informações acima deixam claro que a questão da contribuição sindical
mesmo com todas as mudanças impostas pela Lei 13.467/2017 ainda é um assunto
de muita contradição e debates tanto pelo no sindical quanto no âmbito jurídico.
2.2 OUTRAS FONTES DE CUSTEIO DO SINDICATO
De acordo com Romar (2017), as fontes de custeio das entidades sindicais
estão divididas em 4 (quatro) formas conforme prevê o ordenamento jurídico:
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Contribuição sindical, que já foi tratada anteriormente; Contribuição confederativa;
Desconto assistencial e Mensalidade dos associados.
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A contribuição confederativa visa fortalecer o sistema confederativo, sendo
que o valor será determinado em Assembleia Geral, conforme descreve a
Constituição Federal. Observa-se que, é livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte: a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988).
Para Leite (2018), a contribuição confederativa, por não ter natureza
tributária, não depende de lei para a sua instituição, uma vez que o inc. IV do art.
8º da CF confere à assembleia geral da categoria a competência para a sua
instituição, independentemente de lei ordinária. Por não ter natureza tributária,
somente é devida pelos trabalhadores filiados à entidade sindical correspondente,
conforme estabelece súmula vinculante 40 do STF.
Não obstante, a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da
Constituição Federal, só é exigível
5 dos filiados ao sindicato respectivo. Na percepção
de Delgado (2019), a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem compreendido
que a contribuição confederativa somente é devida, entretanto, pelos trabalhadores
sindicalizados, não sendo válida sua cobrança aos demais obreiros (SÚMULA n. 666,
STF).
No que se refere à contribuição assistencial, diz respeito, em regra, a
recolhimento aprovado por convenção ou acordo coletivo, normalmente para
desconto em folha de pagamento em uma ou poucas mais parcelas ao longo do
ano. Recebe também outras denominações, na prática trabalhista, como
contribuição de fortalecimento sindical, cota de solidariedade, etc. Tem previsão
genérica na CLT (art. 513, “e”).
Delgado (2019), ensina que embora o diploma celetista estipule ser
prerrogativa dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas,
está claro que o recolhimento tem de ser aprovado na respectiva assembleia geral
de trabalhadores.
A taxa é devida por todos os trabalhadores da classe, independentemente
do trabalhador ser sindicalizado ou não, mas, os não sindicalizados tem a
prerrogativa de se opor ao pagamento do desconto. Esta espécie de receita sindical
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é fixada em acordos, convenções ou sentença normativa, busca custear das
despesas realizadas durante a negociação coletiva (LEITE, 2018).
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Essa contribuição não tem previsão legal, mas, a sua fixação se dá por meio
de instrumento coletivo, conforme art. 545 da CLT, tornando o empregador
obrigado a descontar a contribuição da folha de pagamento dos empregados
desde que expressamente autorizados por eles (ROMAR, 2017).
Contudo, a jurisprudência do TST, tem considerado inválida tal contribuição
quando dirigida a trabalhadores não sindicalizados, na esteira do que também
compreende com relação à contribuição confederativa. O argumento é de que fere
a liberdade sindical constitucionalmente assegurada a cobrança encetada contra
trabalhadores não sindicalizados, mesmo sendo efetivos integrantes da respectiva
base sindical (DELGADO, 2019).
Segundo ROMAR (2017, p.840), a contribuição assistencial é invalido de
quando cobrado de quem não é sindicalizado sem autorização, conforme OJ SBDC
17 do TST, pois de acordo com essa orientação obrigar os trabalhadores não filiados
a contribuir fere princípios constitucionais como exemplo art. 8º V da Constituição
Federal.
As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade
sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são
ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente
assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os
respectivos valores eventualmente descontados (DELGADO, 2019).
Em se tratando das mensalidades dos associados do sindicato, estas
consistem em parcelas mensais pagas estritamente pelos trabalhadores
sindicalizados. São modalidades voluntárias de contribuições, comuns a qualquer
tipo de associação, de qualquer natureza, e não somente sindicatos. Para Romar
(2017), a mensalidade sindical tem previsão legal no estatuto de cada entidade, para
os membros sindicalizados da categoria, sendo pago mensalmente uma
porcentagem do salário do trabalhador.
2.3 GARANTIAS SINDICAIS
Os princípios da liberdade associativa e da autonomia sindical determinam a
prerrogativa de criação, estruturação e desenvolvimento das entidades sindicais,
para que se tornem efetivos sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho (DELGADO,
2017).
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No tocante a garantia provisória de emprego, é considerada principal delas
e consiste na vedação à dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro
da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos
termos da lei (art. 8º, VIII, CF/88). Esta garantia tem sido chamada também de
estabilidade sindical (ROMAR, 2017).
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Pelo texto constitucional, a garantia abrange apenas empregados
sindicalizados com registro a cargos eletivos, titulares ou suplentes, de direção ou
representação sindical. Em princípio, não atingiria, desse modo, participantes da
administração sindical que não tivessem sido eleitos pela respectiva categoria. O
insucesso na eleição compromete, é claro, a correspondente garantia constitucional
(LEITE, 2017).
Dessa forma, a estabilidade provisória enfocada elimina, é claro, o poder
resilitório do contrato por parte do empregador. A restrição é significativa, ou seja,
somente por falta grave do obreiro (resolução contratual), apurada em ação judicial
de inquérito, é que poderá consumar-se a extinção contratual do sindicalista
(SÚMULA 379, TST).
5

Não obstante, a estabilidade sindical fixada no art. 8º, VIII, da Constituição,
passou a contar com importante medida judicial assecuratória de sua observância.
Efetivamente, pode o Juiz do Trabalho determinar, liminarmente, em ação
trabalhista (não se trata de ação cautelar, como claro decorre da lei), a reintegração
imediata do trabalhador protegido, em contextos de afastamento, suspensão ou
dispensa pelo empregador (DELAGADO, 2017).
A estabilidade provisória está prevista no art. 8º, VIII, da Constituição da
República, estando assim considerada: “é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei” (MARTINEZ, 2016).
A estabilidade somente é concedida para empregados sindicalizados
(associados ao sindicato) desde o momento em que registram candidatura em
processo eletivo para cargo de direção ou representação sindical. Isso significa que
não se concederá estabilidade provisória a quem dispute cargos diversos daqueles
funcionalmente considerados como “de direção” (de administração, chefia, controle
ou gerência) ou “de representação” (SCHIAVI, 2019, p. 80).
Também não se oferecerá a estabilidade provisória àqueles que alcançaram
cargos de direção ou de representação sem submeter-se a processo eleitoral. Ficam
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fora dos limites dessa proteção ao emprego, por exemplo, os delegados sindicais
não eleitos ou mesmo os administradores eleitos pela diretoria executiva do
sindicato (MARTINS, 2017).
A estabilidade é provisória porque ela somente se estende da data de
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito,
durante o mandato, até um ano após o final dele. Observa-se, também, que a
estabilidade somente se estenderá por mais um ano se o dirigente sindical concluir
o seu mandato. Se este não for concluído, não haverá falar na garantia de extensão
da estabilidade por mais um ano, uma vez que, conforme claramente inserto no
texto de lei, essa extensão somente será a ele autorizada após o final do mandato
(DELGADO, 2017).
É importante esclarecer que parece razoável, entretanto, excluir do âmbito
da exigência de conclusão do mandado para fruição da estabilidade residual,
aqueles que, por caso fortuito ou força maior devidamente comprovados, ficaram
impossibilitados de cumprir a sua missão no cargo de direção ou representação
sindicais (MARTINEZ, 2016).
Acrescenta-se que a estabilidade sindical, conforme entendimento
cristalizado do TST, é garantida apenas aos ocupantes de cargo de direção ou
representação sindical. Segundo seu posicionamento os membros do conselho
fiscal não gozam de estabilidade, porque o § 2º do art. 522 da CLT é explícito ao
dispor limitar-se a competência do conselho fiscal à fiscalização da gestão
financeira do sindicato e o § 3º do mesmo dispositivo preceituar constituir
atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais a
representação e a defesa dos interesses da entidade (MARTINS, 2017).
Ainda para Martins (2017), no entendimento do TST, o membro de conselho
fiscal não se confunde com o dirigente ou com o representante sindical, uma vez
que não atua na representação ou na defesa dos interesses da categoria, mas
apenas na administração do sindicato e no procedimento de fiscalização da gestão
financeira da própria entidade sindical.
O posicionamento acima expendido consolidou-se com a publicação da
Orientação Jurisprudencial 365 da SDI-1 do TST, a saber:
Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à
estabilidade prevista nos arts. 543, § 3, da CLT e 8º, VIII, da
CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de
direitos da categoria respectiva, tendo sua competência
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limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art.
522, § 2º, da CLT) (ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 365 da
SDI-1, TST).
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Nas considerações de Martins (2017), a respeito do posicionamento
jurisprudencial acima mencionado, parece razoável a extensão da estabilidade
sindical aos integrantes do conselho fiscal, porque os integrantes do referido órgão
consultivo e fiscalizador, se não protegidos pela estabilidade, podem ser
pressionados pelos empregadores para atuar contra os interesses da entidade
sindical a fim de objetar caprichosamente condutas administrativo-financeiras e de
colocar sob suspeição contas legitimadas. Sobre temas relacionados aos dirigentes
sindicais, o TST editou as Súmulas 369 e 379, nos seguintes termos:
I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado
dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da
candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do
prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência
ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do
contrato de trabalho. II - O art. 522 da CLT foi recepcionado
pela Constituição
Federal de 1988. Fica limitada, assim, a
5
estabilidade a que alude o artigo 543, § 3º, da CLT, a sete
dirigentes sindicais e igual número de suplentes. III - O
empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical
só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade
pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi
eleito dirigente. IV - havendo extinção da atividade
empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há
razão para subsistir a estabilidade. V - O registro da
candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical
durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não
lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do §
3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (SÚMULA
369 e 379 do TST).
Nessa perspectiva, o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por
falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e
543, § 3º, da CLT. O inquérito para apuração de falta grave é aplicável em favor dos
beneficiados pela estabilidade decenal, dos dirigentes sindicais, dos diretores de
cooperativas de empregados, dos membros trabalhadores do Conselho Nacional
da Previdência Social, dos representantes dos empregados nas comissões de
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conciliação prévia e dos representantes dos empregados no Conselho Curador do
FGTS (MARTINEZ, 2016).
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É cabível aqui ressaltar sobre as garantias oriundas de normas da OIT, em
que diversas dessas relevantes garantias essenciais estão expressamente
consignadas em textos normativos construídos ao longo de décadas pela
Organização Internacional do Trabalho (LEITE, 2017).
Nesse diapasão, para Delgado (2017), estas têm sido inseridas,
classicamente, em experiências democráticas consolidadas no Brasil. Assim, a
Convenção 98, OIT, que trata do direito de sindicalização e de negociação coletiva,
vigorante no Brasil há cerca de 50 anos, estipula critérios para tais garantias
sindicais.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa objetivou identificar às mudanças ocorridas na CLT na
parte que trata sobre a contribuição sindical em virtude da lei 13.467/2017 que
retirou a obrigatoriedade da contribuição, tornando facultativo o pagamento.
Mesmo que o sindicato esteja conseguindo se manter devido as outras
fontes de custeio, como a contribuição confederativa, contribuição assistencial e a
mensalidade sindical não se pode negar que a mensalidade sindical que para os
sindicatos que tinha uma grande representatividade dentro da categoria.
O estudo demonstrou que essa mudança na obrigatoriedade do pagamento
da mensalidade sindical atraiu severas críticas quanto à agressão no que se refere
principalmente aos princípios da liberdade associativa e da autonomia dos
sindicatos.
Nessa observância constata-se que pelo sistema constitucional trabalhista
do Brasil, a negociação coletiva sindical favorece a todos os trabalhadores
integrantes da correspondente base sindical, independentemente de serem ou não
filiados ao correspondente sindicato profissional.
Pontua-se então que os trabalhadores também contribuam para a dinâmica
da negociação coletiva trabalhista, mediante a cota estabelecida no instrumento
coletivo negociado.
De fato, alguns artigos da CLT sofreram alterações consideráveis, alguns se
destacam pela repercussão que causam e por serem controversos, a tentativa
de fortalecimento dos sindicatos está sendo maior, e observar-se como ponto
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positivo a autonomia do trabalhador para escolher se quer ou não pagar a
contribuição sindical, dentre outros.
Conforme exposto conclui- se, que o tema em questão precisa ser ainda mais
estudando, visto que é um assunto controverso e que gera muitas polêmicas, e tudo
isso gera ganchos para outros estudos.
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ROSÁLIA MARIA CARVALHO MOURÃO [1]
(Orientadora)
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a ligação entre direito
e cinema a partir da análise do filme Tropa de Elite (2007), dirigido por José Padilha,
em que demonstra a constante violação do princípio da dignidade da pessoa
humana e de direitos fundamentais que é garantido a todos pela Constituição
Federal de 1988. Partindo desse princípio, de acordo com a metodologia utilizada
do tipo pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa, foi possível verificar no filme,
que este retrata a dura realidade5 dos moradores das favelas do Rio de Janeiro que
são submetidos a conviver diariamente em um ambiente de constantes conflitos
entre organizações criminosas que dominam o tráfico de drogas e a polícia militar
do Estado do Rio de Janeiro, desencadeando através dessa “guerra” interna uma
série de prejuízos a toda comunidade. Desse modo, chegou-se à conclusão que
devido ao emprego de medidas autoritárias realizadas pela polícia militar para
tentar coibir os atos criminosos, acaba afetando tanto os transgressores quanto os
moradores que estão à margem da criminalidade.
Palavras-chave: tropa de elite, direito e cinema, direitos fundamentais.
ABSTRACT: This article aims to demonstrate the connection between law and
cinema from the analysis of the film Tropa de Elite (2007), directed by José Padilha,
which demonstrates the constant violation of the principle of human dignity and
fundamental rights that is guaranteed to all by the Federal Constitution of 1988.
Based on this principle, according to the methodology used of the descriptive,
bibliographical and qualitative research type, it was possible to verify in the film that
it portrays the harsh reality of the residents of Rio de Janeiro's favelas. subjected to
daily living in an environment of constant conflict between criminal organizations
that dominate drug trafficking and the military police of the State of Rio de Janeiro,
unleashing through this internal "war" a series of damages to the entire community.
Thus, it was concluded that due to the use of authoritarian measures carried out by
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the military police to try to curb criminal acts, it ends up affecting both offenders
and residents who are on the fringes of crime.
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Keywords: elite troops, law and cinema, fundamental rights.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2 A Relação entre Direito e Cinema 3. O Filme Tropa de
Elite. 4 A Violência no Rio de Janeiro. 5 O Padrão do Policiamento Ostensivo
Brasileiro. 5.1 Como Reverter o Modo de Atuação Agressivo da Polícia Militar
Brasileira?. 6 Do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e dos Direitos e
Garantias Fundamentais. 7 O Filme Tropa de Elite e A Violação de Direitos. 8
Considerações Finais. 9 Referências
1 INTRODUÇÃO
Produzido em 2007 e ambientado em 1997, na cidade do Rio de Janeiro, o
filme Tropa de Elite narra a história do oficial do BOPE (Batalhão de Operações
Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro), o Capitão Roberto Nascimento, que
atua contra a criminalidade, mas especificamente contra o tráfico de entorpecentes
nas favelas cariocas.
Nota-se em um primeiro momento que o filme traz à tona o problema da
segurança pública e do tráfico de drogas nas favelas do Estado do Rio de Janeiro,
onde a ausência da atuação Estatal faz com que nessas comunidades existam
grupos criminosos fortemente armados, que comercializam drogas tanto para os
moradores de classe baixa da própria comunidade, quanto para pessoas da classe
média ou alta. E, apesar do filme ser narrado na década de 90, os problemas
retratados continuam atuais, visto que algumas das comunidades do Rio de Janeiro,
continuam até os dias de hoje não pacificadas, onde é comum a utilização de armas
de fogo e a prática do comércio de drogas por grupos criminosos.
Ocorre que, no filme, retrata com fidelidade a real situação das comunidades
cariocas, para que esse combate ao tráfico seja colocado em prática, a polícia militar,
mais especificamente o BOPE, se utiliza de métodos que por vezes afetam
diretamente a dignidade da pessoa humana dos moradores dessas comunidades.
Como mostrado em algumas cenas, como por exemplo, de abordagens ríspidas por
parte dos policiais, de agressões físicas e psicológicas, e outras em que policiais
adentram sem permissão na casa de moradores, revirando móveis, para obter
alguma informação.
Acontece que, o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro previsto no art. 1º, inciso
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III da Constituição Federal da República de 1988, devendo ser garantido a todas as
pessoas sem distinção de qualquer natureza. Sendo assim, é de suma importância
que tanto os moradores das comunidades, quanto os próprios sujeitos que se
encontram inseridos na criminalidade tenham seus direitos fundamentais
preservados com o objetivo de assegurar a dignidade da pessoa humana.
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Dessa forma, o presente artigo busca analisar a relação entre direito e cinema
através do filme “Tropa de elite” no contexto da violação da dignidade da pessoa
humana por parte de políticas arbitrárias que terminam prejudicando um grupo de
pessoas que não estão envolvidas com a atividade criminosa, identificando ser
imprescindível uma nova maneira de atuação das forças policiais, agindo com maior
cautela, de modo a garantir o cumprimento da dignidade da pessoa humana que
nos é assegurado em diversos diplomas normativos, inclusive pela Constituição
Federal de 1988, ademais, com a adoção desse comportamento menos agressivo,
pode-se viabilizar a diminuição da violência no País.
O presente artigo revela-se de extrema importância, tendo em vista a
necessidade da evolução da instituição policial militar no que diz respeito ao padrão
de policiamento brasileiro e o tratamento dado por esses profissionais aos
moradores de comunidades marginalizadas,
dado que até hoje podemos observar
5
resquícios de uma polícia autoritária que há tempos devia ter deixado de existir.
Diante disso, visa, por meio desta pesquisa uma melhor compreensão do tema
proposto não somente para os operadores do Direito, mas também para a
sociedade como um todo, já que o tema é rotineiramente debatido.
2 A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E CINEMA
A origem do Cinema se deu por volta do ano de 1895, idealizado pelos
franceses Auguste Marie Louis Nicholas Lumière e Louis Jean Lumière, considerados
os pais do cinema. No início, existia apenas um aparelho que permitia à projeção
interna de filmes conhecido como cinescópio que foi um invento de William
Dickson. No entanto, este aparelho só possuía um visor individual através do qual
se podia assistir, mediante a inserção de uma moeda, a exibição de uma pequena
tira de filme em looping, na qual apareciam imagens em movimento. Baseado na
invenção de Dickson, Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, um
aparelho portátil que consistia num aparelho três em um (máquina de filmar, de
revelar e projetar).
Em 28 de dezembro de 1895, dentro da primeira sala de cinema, chamada
de Eden, os irmãos Lumiére exibiram para poucas pessoas o primeiro filme de todos
os tempos, Arrivée d’un train em gare à La Ciotat (Chegada de um trem à estação
859

www.conteudojuridico.com.br

da Ciotat). Em pouco menos de 60 segundos, a primeira plateia acompanhou a
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chegada de um trem à estação e viu alguns passageiros desembarcarem.
Tempos depois, com a evolução do aparelho que produzia imagens em
movimentos, logo começaram a surgir filmes com diversas temáticas por todo o
mundo, proporcionando entretenimento para as pessoas, o que levou a ser
considerado o cinema a sétima arte. Graeme Turner (1993), em uma visão
interdisciplinar, traz que o cinema é atualmente compreendido como arte, mas está
muito mais ligado com a educação. O cinema é um indicador dos movimentos da
cultura popular, sua análise não é feita apenas pela perspectiva da estética, para a
qual existe uma capacidade do cinema de se tornar arte por meio da reprodução e
arranjo dos sons e imagens, mas também pela prática social.
Já o Direito, conforme leciona o professor Paulo Nader (2012), tem seu
surgimento relacionado a necessidade de ordem, paz e bem comum, que levou a
sociedade a criação de um organismo responsável pela instrumentalização e
regência desses valores. Ao Direito é conferida esta importante missão de regular a
vida em sociedade e proporcionar o bem estar coletivo.
Com o passar do tempo e a evolução da sociedade, várias transformações
foram realizadas no direito brasileiro e também no direito pelo mundo. No Brasil,
as primeiras faculdades de direito surgiram em Olinda e em São Paulo, por volta de
1827, onde o ensino jurídico começou a se consolidar. Ocorre que, o ensino jurídico
daquela época até os dias atuais, pelo fato de ser o direito uma ciência mutável de
acordo com o tempo e o espaço, dificulta a transmissão do ensino nessa área de
atuação, passando os professores a buscarem maneiras mais dinâmicas de
transmitir o ensino.
Tem- se buscado inovar atualmente, por vários outros meios, como é o caso
do ensino jurídico através da Literatura, por meio de obras literárias das quais se
podem tirar muitos ensinamentos jurídicos, de forma a facilitar a compreensão dos
alunos. Além de essa prática auxiliar no ensino, esse estudo em conjunto possibilita
o desenvolvimento de uma postura crítica nos operadores do direito, viabilizando
ampliar sua visão de mundo, tornando-os mais sensíveis aos problemas que
eventualmente enfrentarão durante a carreira.
Ademais, a Literatura, além de aproximar os juristas do mundo e da
sociedade, expandindo seu conhecimento, ela possibilita um aperfeiçoamento das
habilidades dos juristas que a estudam junto ao Direito, em virtude, justamente, da
capacidade de antecipar o caso concreto na ficção, possibilitando que o leitor
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produza uma ideia sobre a situação, facilitando a resolução do problema no
cotidiano, assim dispõe Trindade (2008):
Sansone refere que a literatura é marcada pela sua capacidade
de orientar a visão de mundo, definir normas e estilos de vida,
entrar no espaço dos valores coletivos, enfim, conduzir o leitor
– no caso, os juristas – a outros mundos possíveis, ampliando
seu horizonte de sentido. (TRINDADE; GUBERT, 2008, p.16)
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Assim como a Literatura, o cinema também tem um papel relevante na
transmissão do ensino jurídico, tendo dado inúmeras contribuições ao longo dos
anos com várias obras. O estudo do Direito através do cinema possibilita uma
maior compreensão da maioria dos temas abordados no âmbito jurídico. O diálogo
entre essas duas áreas, na seara do estudo metodológico jurídico, além de tornar o
ensino jurídico mais prazeroso para o aluno, possibilita a ampliação da capacidade
da reflexão crítica de temas, ao unir, de forma contundente, a emoção e a
capacidade de reflexão racional.
Entretanto, o estudo do Direito em conjunto com obras cinematográficas
ainda se encontra no início, 5principalmente no Brasil. Contudo, apesar das
dificuldades, mesmo que lentamente, esse cenário vem se transformando, devido
ao aparecimento de filmes com temáticas jurídicas, todavia, muita coisa ainda pode
ser feita para aproximar o direito e cinema, assim expressa Olivo(2014) em seus
ensinamentos:
Na verdade, a afirmação da área “Direito e Cinema” em nosso
país tem um longo caminho pela frente. Não só é preciso uma
abertura de horizontes quanto às temáticas que podem ser
trabalhadas nesse campo, como também um maior
entrosamento da comunidade acadêmica sobre as
experiências que têm sido realizadas, pois somente com um
diálogo entre os entusiastas dessa empreitada é que ela terá
condições de se desenvolver com maior seriedade e
qualidade. Afinal, por mais que se tenham aumentado nos
últimos anos os projetos que procuram realizar a aproximação
entre o direito e o cinema, é tímida ainda a interação entre os
pesquisadores e professores que se dedicam a esse campo, o
que não contribui para o fortalecimento de sua identidade.
(OLIVO; MARTINEZ, 2014, p.154).
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Sendo assim, apesar de ser recente o estudo do direito com cinema no Brasil,
diversas faculdades já vêm incentivando esse tipo de conhecimento, oferecendo
palestras, workshops, congressos com essa temática para os alunos. É o caso do
Simpósio Regional de Direito e Cinema, idealizado pela Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP), que já está na sua 5° edição, reunindo alunos e professores
de todo o Brasil. O simpósio acadêmico de cunho científico tem o objetivo de
debater o conteúdo jurídico de produções cinematográficas, disponibilizando
minicursos, oficinas, palestras e exposições, possibilitando aos alunos do curso de
Direito outra maneira de absorver o conteúdo que seria ministrado em sala de aula.
Além da realização de congressos de Direito e Cinema, esse estudo já está
sendo aperfeiçoado em sala de aula. O professor Gabriel Lacerda(2007) em seu livro
“O direito no cinema”, relata a experiência vivida por ele na Fundação Getúlio
Vargas no Rio de Janeiro, contando como introduziu em seu curso de graduação
em Direito a disciplina optativa de “direito e cinema”, sendo bem recebida pelos
alunos.
É certo que o estudo do Direito a partir do Cinema proporciona ao estudante
uma oportunidade de observar as relações sociais que estão demonstradas no
cinema com uma visão jurídica. Dessa forma, o filme “Tropa de Elite” foi escolhido
para a realização deste artigo, uma vez que permite uma aproximação com a
realidade daquelas comunidades que vivem em “clima de guerra”, possibilitando
um debate à cerca das medidas que podem ser adotadas para que o combate ao
crime seja realizado de forma mais eficiente, com cautela, respeitando a dignidade
da pessoa humana e os direitos fundamentais que são garantidos a toda sociedade.
3 O FILME “TROPA DE ELITE”
Baseado no livro escrito pelos ex-policiais do Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE) André Batista e Rodrigo Pimentel e pelo antropólogo Luiz Eduardo
Soares, o filme Tropa de Elite, dirigido por José Padilha, é uma obra que descreve
fatos ocorridos na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro na década de 90,
durante a visita que o Papa João Paulo II, que apesar da cidade estar vivendo em
uma situação quase de guerra entre o tráfico e a polícia, o pontífice passaria sua
temporada na casa do Arcebispo, no Morro do Turano.
Sua narrativa é intensa em sua descrição da realidade diária da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, totalmente ocorrida em situações que, segundo o
autor, baseiam-se em relatos de fatos reais, que lhe foram feitos por Policiais
Militares. O personagem central da trama é um Capitão PM do Batalhão de
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Operações Especiais (BOPE), tropa de elite da Policia Militar carioca, considerada
internacionalmente como a melhor força de Combate Urbano do Mundo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A narrativa gira em torno do personagem central, o Capitão Nascimento,
vivido pelo ator brasileiro Wagner Moura, que motivado pelo nascimento de seu
filho resolve deixar as atividades do Batalhão, mas para isto é necessário que ele
encontre um substituto que tenha os seus ideais de honra e profissionalismo.
Contudo, em uma polícia permeada pela corrupção, esta busca acaba se
transformando uma missão quase impossível. Finalmente, é encontrado dois jovens
Aspirantes a Oficial, que se enquadram nas características necessárias em um
Policial Militar do BOPE da PM do Rio de Janeiro, estes Aspirantes, por força do
destino, acabam sendo conduzido ao Curso de Operações Especiais que é
coordenado pelo Capitão Nascimento.
Tropa de Elite é um dos filmes mais impactantes e de maior bilheteria do
Brasil, teve grande repercussão nacional e internacional, por ser uma produção
equiparada as de Hollywood, à moda de filmes americanos, e destacar cenas
explícitas de violência, gerando críticas tanto positivas quanto negativas para a
mídia e entre o público. A obra gerou debates morais e sociais e entrou para a
história do cinema nacional.
5
4 A VIOLÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
A violência na cidade do Rio de Janeiro está interligada no próprio contexto
histórico do Brasil. Como expressa Amanda Rossi (2017) desde o processo de
colonização dos povos europeus, milhares de índios que aqui habitavam e negros
vindos da África foram mortos e escravizados. Depois que os escravos foram
libertados, da importação de mão-de-obra de outros países, os imigrantes, o
número de excluídos e marginalizados da nossa sociedade foi crescendo
significativamente.
À proporção que as cidades passaram a crescer desordenadamente, sem
nenhum planejamento, absorvendo também os trabalhadores do campo,
principalmente após a mecanização rural, sua população foi dividindo os territórios,
um centro ocupado pela elite, alguns círculos habitados pela classe média, e uma
periferia crescente que cada vez mais se expande por todos os espaços
desocupados que restam nas metrópoles urbanas. Essa explosão demográfica foi
uma das responsáveis pelo mal gerenciamento da segurança pública, estando
diretamente relacionada ao crescimento da violência nas cidades brasileiras.
É evidente que a realidade brasileira encontra-se em tempos difíceis, a
violência tem envolvido grande parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência
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tem feito milhares de vítimas, e esse mal se acentua quando nos referimos aos
grandes centros, principalmente nos bairros mais marginalizados. Esses bairros das
principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 35% da população
nacional, onde pelo menos a metade das mortes é provocada por causas violentas,
como agressões e homicídios (FREITAS, 2018).
Entre as cinco cidades mais violentas do país com população acima de 100
mil habitantes, quatro são da Bahia. O município com maior taxa de homicídio,
porém, é Queimados, no Rio de Janeiro, que registrou taxa de 134,9 homicídios a
cada 100 mil habitantes. Para a ONU (Organização das Nações Unidas), taxas acima
de 10 por 100 mil são consideradas de violência epidêmica (MADEIRO, 2018).
Infelizmente, no Brasil, os profissionais da segurança pública, que tem como
função serem os primeiros a defender a sociedade, também são responsáveis pelo
crescimento da violência no País. Já se tornou comum ligar a TV nos telejornais e se
deparar com notícias de que comunidades da cidade do Rio de Janeiro estão em
estado de calamidade devido à existência do crime organizado nesses locais e os
constantes conflitos entre criminosos e policiais.
A polícia está organizada sobre bases estaduais e se subdivide em dois ramos
independentes: a polícia militar (PM) de caráter ostensivo e a polícia civil, dedicada
a atividades investigativas. Embora diferenciados, ambos os ramos da polícia estão
voltados para a manutenção e reprodução de uma ordem social desigual e
hierárquica, concentrando a repressão nos escalões inferiores da sociedade.
(MACHADO e NORONHA, 2002, p. 203)
Segundo os autores, entre as duas polícias, os moradores de periferia
normalmente, demonstram mais simpatia pela civil. A PM é vista com mais
desconfiança pelo método mais padronizado de trabalho, pela maior
impessoalidade e uso ostensivo da força em operações “pesadas”. Os PMs usam
farda e corte de cabelo militar, exibem armas pesadas, andam em bandos e se
deslocam em carros oficiais. São descritos ora como arrogantes, quando fazem
demonstração de força e desrespeitam os moradores, ora como ineptos, por não
serem capazes de reconhecer e tomar medidas enérgicas contra os marginais.
Como bem retratado no filme Tropa de Elite, a polícia militar, em vez de
desempenhar o papel de proteger a sociedade, muitas vezes, acabam passando por
inimigos, fato esse que se dá pela falta de ações de inteligência combinadas com
políticas de prevenção. Infelizmente, pela falta de capacitação desses agentes da
segurança pública, alguns policiais tentam cumprir seu dever de forma agressiva,
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Uma pesquisa elaborada usando como base de dados o Instituto de
Segurança Pública (ISP) do governo do Estado, em 2019, o Estado do Rio de Janeiro
registrou um crescimento de 46% no número de mortes causadas por violência
policial entre os meses de janeiro e julho, em comparação com o mesmo período
do ano de 2018. Os pesquisadores criticam a falta de um planejamento estratégico
de combate à criminalidade, inexiste o estabelecimento de objetivos, metas ou
avaliações, havendo uma lógica de combate descoordenado ao tráfico de drogas,
o que impõe uma série de danos à população (MENDONÇA, 2019).
Notadamente, pelo crescente índice da violência policial, foi possível
observar com a pesquisa, o tamanho despreparo da instituição Polícia Militar no
seu papel de manutenção da ordem pública, principalmente quando tratamos
dessa violência dentro de comunidades marginalizadas.
5 O PADRÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO BRASILEIRO
O policiamento ostensivo é a modalidade de exercício da atividade policial
5
em que os agentes ficam a mostra da sociedade. Essa atividade tem como principal
função manter a ordem pública, prevenir crimes que eventualmente podem ocorrer,
tendo como características comuns a utilização de viaturas personalizadas e
uniformes. Em nível estadual, cabe às polícias militares desempenarem a função de
polícia ostensiva.
Infelizmente, com o modelo atual de atuação dos policiais ostensivos, ao
contrário de preservar a ordem pública e prevenir crimes, está causando malefícios
a sociedade. Foi possível observar que diariamente nos noticiários um constante
crescimento da violência causada por policiais. O “modus operandi” desses agentes
de segurança está indo na contra mão da valorização da dignidade da pessoa
humana.
Apesar de o filme demonstrar a ação desrespeitosa dos policiais militares ao
realizarem seu trabalho, por infelicidade, ele foi recebido para grande parte do
público, incluindo policiais, como um modelo de como a polícia deve agir. Isso é
devido a um fator cultural brasileiro, em que grande parte da população acredita
que para que ocorra a diminuição da criminalidade a medida a ser tomada deve ser
violência por violência, para explicar melhor, Marcelo (2016) preceitua:
Na época do lançamento do filme Tropa de elite, a maioria da
população deixou claro que as ações dos policiais do Bope
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eram tidas como corretas. A construção do personagem
capitão Nascimento como “salvador da pátria” e eliminador
de marginais e de bandidos nos remete aos casos de
justiçamento que ocorrem em todo o país. (BORDIN;
MARCELO, 2016, p. 290)
Para o melhor entendimento do porquê desse modo de agir violento de
alguns dos policias, basta a análise do processo de treinamento desses agentes, os
métodos utilizados no decorrer do curso de formação. No filme em análise é
retratada a rotina desses policiais durante essa etapa para se formar policial,
conforme expressa Marcelo (2016):
Nesse curso, a primeira etapa é baseada na pressão
psicológica e na violência física, além do esgotamento físico
pela privação do sono e pelos exercícios constantes. Neste
caso, a violência é utilizada como forma de preparação para
possíveis situações reais em que os policiais seriam
empenhados, e que lhes poderia dar uma espécie de “casca”
que os faria suportar toda e qualquer adversidade. (BORDIN;
MARCELO, 2016, p. 290).
O militarismo possui uma disciplina atípica em comparação ao tratamento
oferecido aos trabalhadores de outras instituições civis. São fatores como esse, do
tratamento violento e desrespeitoso oferecido durante o curso de formação, que
ampara o policial a realizar uma má prestação do serviço público, agindo muitas
vezes com abuso, causando danos à terceiros.
5.1 Como reverter o modo de atuação agressivo da polícia militar brasileira?
Entendido como as coisas funcionam, quais os motivos determinantes para
que o padrão do policiamento ostensivo brasileiro seja apresentado de forma
ríspida, podemos apresentar opções para que no futuro seja controlada essa
situação, Fernandes (2009), traz em seus ensinamentos:
O PM aposentado Wanderley Ribeiro, de 60 anos, hoje
presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia
Militar do Rio de Janeiro, faz parte de um dado sombrio das
estatísticas que a pesquisa revela. Como ele, 20% dos agentes
de segurança afirmam ter sido torturados durante o
treinamento. Trata-se de um índice altíssimo - um em cada
cinco. Segundo Ribeiro, em seu curso de formação ele foi
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levado a uma sala escura com outros recrutas. Os oficiais
jogaram bombas de gás lacrimogêneo e trancaram a porta.
Do lado de dentro, os recrutas gritavam desesperados
implorando para sair. Muitos desmaiaram, “Quando eles
abriram a porta, nós já saímos levando socos e chutes e sendo
xingados”, afima Rieiro. “Tive de fazer tratamento médico
porque fiquei com problemas respiratórios.” E qual a razão
desse tipo de “treinamento”? “ Eles tratam o policial como um
animal, dizem que o PM tem de ser um animal adestrado.
Depois soltam esse animal em cima da sociedade “ diz.
(FERNANDES, 2009).
Primeiramente, deve ser revisto os métodos adotados pela instituição policial
militar no decorrer do curso de formação, haja vista ser indispensável um
tratamento digno aos integrantes, para que estes, ao serem encaminhados para
prestar serviço, ofereçam um tratamento correto durante a convivência com as
pessoas.
Os policiais, especialmente os militares, que atuam diariamente nas ruas, de
maneira ostensiva, muitas vezes 5trabalhando num regime de 48 horas ininterruptas,
necessitam de um acompanhamento psicológico rotineiro. Um dos fatores que
acentuam a agressividade nos agentes de segurança pública está relacionado à sua
saúde mental, e trazendo para narrativa literária, Costa (2007), aduz:
A literatura aponta que os policiais estão entre os
profissionais que mais sofrem estresse, pois estão
constantemente expostos ao perigo e a agressão, devendo
frequentemente intervir em situações de problemas humanos
de muito conflito e tensão (COSTA, M e cols, 2007, p.217).
Além disso, não bastasse o policial militar trabalhar sob forte tensão e
pressão, o assédio moral do próprio militarismo contribui para uma má formação
desses profissionais, quando, por exemplo, são submetidos a várias situações
humilhantes e vexatórias no próprio ambiente de trabalho pelos superiores.
Portanto, diante de um ambiente nocivo, torna-se difícil que o policial
comporte-se de maneira prudente em sua relação interpessoal com os moradores
de onde presta serviço. Uma mudança no tratamento dado para esses policiais e
um atendimento psicológico rotineiro é o primeiro passo para transformar o padrão
de policiamento atual.
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6 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
No decorrer da história, o mundo presenciou guerras, escravidão e outros
males, por não existir um mecanismo que garantisse a liberdade e a dignidade de
algumas pessoas. Foi em um cenário de horrores e atrocidades cometidos durante
o nazismo que foi sendo percebida a necessidade de existir de um aparato
internacional de proteção de direitos. Para Norberto Bobbio (2004, p.49), o início
da era dos direitos é reconhecido com o pós-guerra, já que, segundo ele: “somente
depois da 2ª. Guerra Mundial é que esse problema passou da esfera nacional para
a internacional, envolvendo – pela primeira vez na história – todos os povos”.
Com a evolução da sociedade, por meio do surgimento de tratados
internacionais de direitos humanos, foram aos poucos sendo criados meios de
proteção ao ser humano, regras e princípios passaram a assegurar a cada indivíduo
a inviolabilidade do seu direito a vida, liberdade, igualdade, dentre outros. Ademais,
com a elaboração desses tratados internacionais, foi assegurado o princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio esse de suma importância, que vai embasar
a proteção dos demais direitos que nos são assegurados atualmente.
O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, e pode ser conceituado como um valor supremo e
inerente atribuído ao ser humano, ou seja, em um estado democrático de direito,
deve ser observado com prioridade o respeito e consideração a cada indivíduo.
Como observa Ingo Wolfgang Sarlet(2007):
[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos. (SARLET; INGO,
2007, p.62).
É certo que a noção de dignidade da pessoa humana foi evoluindo
gradativamente até chegar ao modelo atual. Sua inserção nos Estados
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Democráticos de Direito representa um grande avanço, pois são assegurados de
forma mais efetiva os direitos fundamentais. Sua previsão consta do artigo 1º, III da
Constituição Federal:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
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(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
Esse princípio, além de ser protegido pela Constituição Federal, é
resguardado também em um dos principais diplomas normativos do mundo, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), ou seja, sua observância é
fundamental e deve ser assegurada em todas as regiões do planeta.
O Estado exerce um papel fundamental na proteção da dignidade da pessoa
humana, pois além de ter que garantir que esse princípio supremo não seja violado
5 relação os particulares deve ser realizada com
por outra pessoa, sua atuação em
cuidado suficiente para que também não desrespeite os direitos que visam
proteger.
Ademais, além do princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição
Federal de 1988 prevê em seu artigo 5° uma série de direitos fundamentais que
devem ser observados e respeitados por todas as pessoas. Esse dispositivo
constitucional garante a igualdade perante a lei, a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade e à propriedade, como explicita Awad (2006):
Cabe ressaltar a indissociável vinculação entre a dignidade da
pessoa humana e os direitos fundamentais, a qual constitui
um dos postulados nos quais se assenta o direito
constitucional contemporâneo
mesmo nas ordens
constitucionais nos quais a dignidade ainda não tenha sido
expressamente reconhecida no direito positivo. (AWAD, 2006,
p. 112)
Os direitos fundamentais são direitos básicos que foram positivados na
Constituição Federal, eles garantem ao ser humano o desenvolvimento de sua
personalidade, isto é, sua finalidade é resguardar a cada ser humano o respeito à
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vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, valores fundamentais para assegurar a
vida honrada de qualquer pessoa.
Como demonstrado, o princípio da dignidade da pessoa humana em
conjunto com os direitos fundamentais asseguram ao indivíduo uma vida digna e é
de observância obrigatória, não podendo qualquer pessoa violar esses preceitos.
Ademais, os agentes de segurança pública são alguns dos principais responsáveis
pela preservação desses direitos que nos são garantidos, devendo ser repudiado
qualquer ato de policiais que atente contra esses princípios.
7 O FILME TROPA DE ELITE E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Um dos motivos pelo qual o filme Tropa de Elite foi bastante comentado e
repercutido mundialmente tem como explicação o seu contexto polêmico de
violência. A obra cinematográfica retrata com fidelidade a realidade das
comunidades do Rio de Janeiro, onde persiste uma guerra interna entre o crime
organizado e a polícia militar.
O BOPE (Batalhão de Operações da Policia Especial) é a parte da polícia
treinada especialmente ao trabalho de invadir morros e favelas no combate ao
crime organizado e ao tráfico de drogas, acontece que, a forma que está sendo
realizada essa repressão ao crime afeta diretamente a dignidade da pessoa humana
e os direitos fundamentais dos moradores das periferias que realizam o
policiamento, principalmente dos mais pobres. Isso ocorre devido à inobservância
por parte dos policiais de direitos que são garantidos a sociedade.
O abuso e desrespeito dos policiais militares podem ser vistos em
praticamente em todas as cenas que a polícia entra na favela para realizar alguma
diligência. Como exemplos de direitos fundamentais violados que podemos
observar no filme, podemos citar, dentre outros incisos do art. 5° da CF de 1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
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III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;
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XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial;
Como demonstrado no filme, os moradores são surpreendidos pela ação da
polícia muitas vezes de forma arbitrária. Os policiais, para encontrar algum
criminoso, de forma cruel e sem respaldo legal, submetem os moradores a
agressões físicas e psicológicas e a tortura; adentram na casa de moradores sem
autorização judicial, revirando móveis da casa para revista; abordam de forma
ríspida e exterminam, sem dar direito de defesa, quem está envolvido na
criminalidade.
5

Ademais, relatório da organização Anistia Internacional indica que a força
policial brasileira é a que mais mata no mundo. Brasil e Estados Unidos são os
destaques do levantamento. O Brasil aparece como o país que tem o maior número
geral de homicídios no mundo inteiro. Só em 2012, foram 56 mil homicídios. Em
2014, 15,6% dos homicídios tinham um policial no gatilho. Segundo o relatório da
Anistia Internacional, eles atiram em pessoas que já se renderam, que já estão
feridas e sem uma advertência que permitisse que o suspeito se entregue. (ARAÚJO,
2019)
Infelizmente, o abuso e desrespeito da polícia militar para com os moradores
já se mostram de forma explícita. Um exemplo desse abuso que repercutiu bastante
no Brasil no ano de 2018 foi o episódio em que um policial militar confundiu um
guarda-chuva com um fuzil, e acabou matando um garçom por engano em uma
operação policial (MOURA, 2018).
Importante apontar que, nesse contexto de violência policial dentro das
periferias, as principais vítimas dessa violação de direitos são os jovens negros. O
racismo institucional, sistema de desigualdade que se baseia da raça, apesar de
ocorrer em diversos órgãos públicos, quando nos referimos a atuação policial em
favelas, pode ser observado com maior intensidade, sendo frequente as ações
discriminatórias por parte dos agentes.
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O filme Tropa de Elite tem suma importância para entendermos como ocorre
a violência policial no País. Diante desses abusos realizados pelos agentes da polícia
militar, podemos observar a violação constante do princípio da dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais expostos na Constituição Federal de 1988.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, foi feita uma análise da relação entre o direito e o cinema como
forma de melhorar o aprendizado do conhecimento jurídico, se utilizando de
produções cinematográficas que representam a realidade, dado que, o cinema é
uma ferramenta capaz de proporcionar um aprendizado mais dinâmico, pois,
quanto mais ampliados forem os métodos de ensino, melhor será a formação
humana e acadêmica do aluno.
O filme “Tropa de Elite” foi utilizado para a produção desse artigo,
demonstrando através dele, a relação que pode existir entre Cinema e o
Direito. Possuindo uma temática de violência, o filme leva a inúmeras reflexões
sociais e jurídicas, tal qual foi buscada a tentativa de abordar esta última no presente
artigo. Foi explicitado, tendo como análise o filme, o padrão de atuação hostil dos
policiais militares em bairros marginalizados, principalmente quando se trata de
moradores de classe baixa.
A atuação desrespeitosa dos policiais afeta diretamente o princípio da
dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988. Os profissionais da segurança pública, que eram para
serem os primeiros defensores dos direitos dos cidadãos, infelizmente, estão
atuando na contramão de um agir prudente, e, devido um fator cultural de
aceitação dessas ações autoritárias, o cenário atual de opressão parece não
diminuir.
Abordamos também algumas das causas que podem levar a esse
comportamento agressivo dos agentes da segurança, tendo como uns dos
principais motivos o regime do militarismo que são submetidos os policiais, o
assédio moral dos superiores, a falta de um apoio psicológico, além de trabalharem
sob forte pressão e tensão diariamente devido o perigo da profissão.
Com a pesquisa, foi possível observar, diante de cenas do filme e de dados
colhidos, que o cenário turbulento que vivem esses agentes de segurança pode
gerar consequências que não atingem somente eles, fato esse que é demonstrado
no modo de agir despreparado e truculento quando estão realizando o
policiamento em bairros marginalizados.
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Nessa perspectiva, em observância ao filme e da realidade, para viabilizar a
diminuição da violência no País, a democracia requer uma nova polícia, mais
humana com seus policiais e com a sociedade, é necessário uma reforma de todo
modelo atual de segurança pública, pautada sempre nos direitos garantidos na
Constituição Federal de 1988 e na valorização do princípio da dignidade da pessoa
humana.
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo tem como intuito o estudo da Lei 13.010/2014, Lei do
Menino Bernardo, popularmente conhecida como Lei da Palmada, buscando por
meio de pesquisas bibliográficas com abordagem indutiva, demonstrar as
consequências para a criação dos filhos com o uso da violência. Historicamente e
culturalmente cabe a família a criação e educação dos seus filhos, onde o Estado e
a sociedade também são responsáveis e garantidores dos direitos da criança e do
adolescente. Contudo, a Lei 13.010/2014 veio com um aspecto socioeducativo e
não sancionatório para os autores do ato de violência, apenas reforçando de forma
mais especifica o que já existia como forma de complementação. Portanto, é
imprescindível o estudo sobre o tema como forma de conscientização e explanação
das consequências de longo prazo para o crescimento e o desenvolvimento de uma
criança ou adolescente com uma base familiar desestruturada e violenta.
Palavras-chave: palmada, criação, filhos.
ABSTRACT: This article aims to study Law 13.010 / 2014, Law of the Boy Bernardo,
popularly known as the Law of Spanking, seeking through bibliographical research
with inductive approach, demonstrate the consequences for raising children
through the use of violence. Historically and culturally, it is the family's responsibility
to raise and educate their children, where the state and society are also responsible
for and guaranteeing the rights of children and adolescents. However, Law 13.010 /
2014 came with a socio-educational and non-sanctioning aspect for the
perpetrators of the act of violence, only reinforcing more specifically what already
existed as a form of complementation. Therefore, it is essential to study the theme
as a way of raising awareness and explaining the long-term consequences for the
growth and development of a child or adolescent with a disrupted and violent family
base.
Keywords: spanking, rearing, children.
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1 INTRODUÇÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O presente artigo tem como característica refletir a respeito das diversas
formas de criação dos filhos na atualidade e sobre a Lei da Palmada, Lei n° 13.010
de 26 de junho de 2014, popularmente conhecida como “Lei do Menino Bernardo”.
Essa Lei visa a proteção contra castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e adolescentes. A Lei vem como forma de
alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, trazendo medidas cabíveis, que são aplicadas de acordo com a
gravidade, contra os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes. Tais medidas que são
aplicadas pelo Conselho Tutelar como: a) encaminhamento a programa oficial ou
comunitário de proteção à família;
5 b) encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico; c) encaminhamento a cursos ou programas de orientação; d) obrigação
de encaminhar a criança a tratamento especializado; e) advertência.
A criação e educação dos filhos se dava por castigos físicos e abusivos, com
o entendimento que estes educariam. Na escola, educadores tinham o direito de
utilizar a palmatoria como forma de educar e punir a criança. Com base nisso, e a
família não tendo a total autonomia quando se refere a assuntos de infringir direitos
integrais da criança e adolescente, o Estado passou a intervir criando políticas de
proteção.
Após a vigência da Lei da Palmada, criou-se um novo olhar sobre o processo
educativo dos filhos e políticas de proteção ao infanto-juvenil como forma de
garantir os direitos do menor, sendo garantidores desse direito a família, Estado e
sociedade, para que estes tenham uma boa base familiar e um bom
desenvolvimento.
Contudo, a nova Lei veio mais com um aspecto socioeducativo, não
apresentando sanções mais “severas” para o autor das práticas no meio familiar,
abstendo-se de apresentar sanções penais para quem praticasse condutas que
causarem dor e sofrimento para crianças e adolescentes, confrontando os direitos
garantidos a estes, de conviver em um meio familiar equilibrado.
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Portanto, faz-se necessário o presente estudo para demonstrar que uma
criação sem o uso de palmadas ou qualquer castigos que causem sofrimentos,
sejam eles físicos ou psicológicos, é uma melhor forma de educar e ter um melhor
desenvolvimento da criança e adolescente, dando-lhes uma boa base familiar
própria para adentrarem a sociedade atual.
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2 EVOLUÇÃO DO PÁTRIO PODER PARA PODER FAMILIAR
Na idade antiga, conforme Aguiar (2019) os laços familiares eram
constituídos pelo culto à religião, onde essa religião não formava a família, mas
ditava as suas regras, estabelecia o direito. A família romana se fundava no pater
familiae, tendo como autoridade familiar e religiosa o pai, onde este exercia poderes
absolutos sobre os seus. Os filhos, enquanto viviam na casa de seus pais, eram
considerados como direito de propriedade, onde cabia ao pai (autoridade paterna)
tomar as decisões referente a eles, inclusive sobre a vida e a morte de seus
descendentes. O tratamento entre os filhos era diferenciado, onde o direito
sucessório se limitava ao filho mais velho, desde que este fosse do sexo masculino.
Esse direito era concedido ao primogênito pois, segundo o Código de Manu era o
filho gerado para cumprimento do dever religioso.
O Código Civil de 1916, sofrendo influências do direito romano, vinha com a
concepção do Pátrio Poder, que este era concedido ao pai que era soberano em
relação a esposa, aos filhos e aos seus bens, como disposto no revogado código
em seu artigo 380:
Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos
pais, exercendo o marido com a colaboração da mulher. Na
falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o
outro a exercê-lo com exclusividade. (Redação dada pela Lei
nº 4.121, de 27.8.1962) Parágrafo único. Divergindo os
progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá
a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz
para solução da divergência. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 4.121, de 27.8.1962).
Nesse período o homem era o chefe da sua família, o que tomava todas as
decisões, o patriarca. Em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada essa visão de Pátrio
Poder começou a ser modificada, sendo praticada por ambos, pelo pai de família
com a colaboração da sua esposa, mas o pai continuava sendo o patriarca. Tomou
novos rumos e mudanças com a instauração da Constituição da República de 1988
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que em seu artigo 5°, inciso I prevê a igualdade entre homens e mulheres perante
a Lei.
A concepção de Pátrio Poder foi mudada para Poder Familiar com a
instauração do Código Civil de 2002, onde o homem e a mulher são titulares do
poder de igual forma excluindo a figura do Pátrio Poder. Em seu livro“ Do poder
familiar”, Denise Damo Comel (2003) explica que:
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“Assim, o que se tem é que o Código Civil evoluiu da
denominação de pátrio poder para poder familiar, sendo
certo que não criou uma nova figura jurídica, mas assim o fez
para compatibilizar a tradicional e secular existente aos novos
conceitos jurídicos e valores sociais, em especial para que não
evidenciasse qualquer discriminação entre os a ele sujeitos,
também entre o casal de pais com relação ao encargo de criar
e educar os filhos, destacando o caráter instrumental da
função.” (COMEL, 2003, p. 55)
Configura-se assim a família, tendo seu conceito como um grupo de pessoas
que possuem grau de parentesco
5 e vivem na mesma casa formando um lar, sendo
uma família tradicional formada pelo pai, pela mãe e seu filho(s). Constitui-se assim
a importância do Poder Familiar dentro de uma família.
3. LIGAÇÃO DO ESTADO E DA FAMÍLIA
A família, assim como a criança e adolescente tem a proteção do Estado
prevista na Constituição Federal nos artigos 226 e 227. Em observância a esses
artigos é notório a obrigação dos pais, da sociedade e do Estado na proteção do
direito integral da criança e adolescente. Com base no Código Civil vigente em
nosso ordenamento jurídico é dever dos cônjuges a criação, educação e sustento
dos seus filhos, mantendo a guarda sobre eles, sendo esta indisponível e
indelegável salvo, destituição do poder familiar. Assim, a família, base da sociedade,
tem como proteção do Estado, que nos artigos acima citados, tratam de maneira
específica o princípio da proteção integral da família e ao menor. Cmo dispõe o
artigo 226 da Magna Carta:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
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§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
(Regulamento)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições
oficiais ou privadas. Regulamento
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações.
E também no artigo 227, que:
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.
É legítima a intervenção do Estado, onde essa intervenção não vem para
substituir o exercício da família perante os filhos, e sim como uma forma de paliativo
para resguardar os direitos da criança e do adolescente. A intenção de tal
intervenção é de defender os menores que habitam no meio familiar, fiscalizando
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o adimplemento de tal encargo, podendo suspender ou até excluir o poder familiar,
desde que seja em situações específicas e determinadas em lei.
4. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
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Fazendo um breve histórico sobre os direitos tutelados da criança ou
adolescente, encontra-se a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança,
aprovada pela ONU em 20 de novembro de 1989, onde foi consagrada a doutrina
da proteção integral, efetivando a proteção especial a criança, que foi ratificada no
Brasil pelo Decreto de 99.710 de 21 de novembro de 1990.
A convenção de 1989, entrou em vigor internacional em 2 de setembro de
1990, reconheceu no âmbito internacional direitos próprios da criança, esta que
precisa de proteção e cuidados especiais, cabendo uma proteção legal tanto antes,
como depois do nascimento. Com o reconhecimento dos seus direitos, a criança
deixou de ser uma parte integrante da família para ser um membro individualizado,
sendo reconhecidos os seus direitos. A educação passa a ser uma obrigação dos
pais perante os filhos, sendo assegurado ainda o direito à vida, a liberdade de
expressão, como por exemplo o5direito de ser ouvida em processo judicial que lhe
diga respeito, ganhando assim, voz e ouvidos.
A proteção integral da criança e adolescente foi ratificada na Constituição
Federal de 1988 no artigo 227, onde está descrito o dever da família, sociedade e
Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e adolescente e no
artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente, confirmando a proteção, onde
diz:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade
e de dignidade.
Dessa forma, a doutrina da proteção integral confirma o princípio do melhor
interesse da criança e adolescente, sendo um caráter de observância obrigatória,
com prioridade absoluta em qualquer caso ou questão que envolva criança ou
adolescente como forma de resguardar e garantir os seus direitos.
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Paulo Luiz Lôbo (2011), esclarece que O princípio do melhor interesse
significa que a criança – incluindo o adolescente, segundo a Convenção
Internacional dos Direitos das Crianças – deve ter seus direitos tratados com
prioridade, pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto
na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas relações
familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade.[...] No
passado recente, havendo conflito, a aplicação do direito era mobilizada para os
interesses dos pais, sendo a criança mero objeto da decisão.
Nesse contexto, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
busca, em qualquer caso, levar em consideração e prioridade o que seria melhor
para o menor, por serem pessoas vulneráveis e que precisam de uma proteção
especial por parte da família, sociedade e do Estando, garantindo assim o direito
igual para todos.
4.1 Lei Do Menino Bernardo e o Eca
Assim como previsto na Constituição Federal, a Lei número 13.010 de 2014,
nomeada como Lei Do Menino Bernardo e apelidada pela mídia como Lei da
Palmada, também aduz sobre a intervenção do Estado na criação dos filhos. Essa
Lei modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente garantindo a criança e
adolescente o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos
corporais ou de tratamento cruel ou degradante. O para Nathalia Couto (2014) o
ECA/90 previa a proteção contra os maus-tratos, onde essa nova Lei estabelece
proteção contra castigos físicos que resulte em dor ou lesão.
A modificação no Estatuto da Criança e adolescente se deu em seu artigo 18
que passou a vigorar o artigo 18-A e 18-B, trazendo em seu artigo 18-B as devidas
atitudes que devem ser tomadas pelo Conselho Tutelar para quem pratica tais
atitudes reprimidas, a saber:
Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os
responsáveis, os agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegêlos que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão
aplicadas de acordo com a gravidade do caso:
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I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de
proteção à família;
II - encaminhamento
psiquiátrico;

a

tratamento

psicológico

ou

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
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IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento
especializado;
V - advertência.
Observa-se somado a mais um texto legal, que a referida intervenção do
Estado para com a criação dos filhos, buscando uma melhor proteção para a criança
e adolescente no seu âmbito familiar. Com isso, essas novas medidas do Estado
procuram trazer uma nova cultura de Família, tirando a idealidade de que educar é
ter que bater.
5. TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O MENOR
5

A Lei 13.010, Lei estudo em questão, veio com o intuito de coibir atitudes
violentas em relação à crianças ou adolescentes, como já foi dito anteriormente.
Esta Lei, determina que aos responsáveis que usam meios agressivos como forma
de educar o menor, sejam subordinados a cursos de orientação e tratamento
psicológico, além de receber advertência.
Observa-se assim, que a lei não é punitiva ou sancionatória, tendo apenas
objetivos educativos e de orientação familiar. O que se espera dos pais ou
responsáveis é que eles usem de medidas ideais, que estas medidas não afetem os
sentimentos e o desenvolvimento de uma criança.
Sendo assim, entra a questão da violência contra a criança ou adolescente,
não se restringindo apenas para a violência física. Como violência física, entende-se
como qualquer ato que atinja diretamente o corpo da vítima, como: tapas, surras,
socos, puxões de cabelo, etc. Qualquer ato que possa lesar ou causar algum
sofrimento físico para a vítima. Esse tipo de violência é a mais comum no âmbito
familiar como forma de “educar os filhos” pois os pais ou responsáveis entendem
que o ato de bater demonstra um certo poder, imposição em relação aos filhos,
para que estes entendam que o que foi praticado não é um ato correto e como
castigo a violência física foi aplicada.
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Outro tipo de violência sofrida por parte de um menor é a violência
psicológica, onde nela não se encontra marcas visíveis. Esse tipo de violência se
torna tão grave quanto a violência física, sendo praticada por meio de ameaças,
rejeição, humilhação, quando ridiculariza tornando um certo constrangimento,
chantagens, torturas psicológicas. No âmbito jurídico, apesar de difícil constatação
por não causar marcas visíveis, diante de um caso concreto, é possível diagnosticar
a violência através de uma análise psicológica, realizada por perito, bem como os
demais meios de prova em direito admitido.
6. PONTOS NEGATIVOS E PONTOS POSITIVOS DA LEI 13.010/2014
A temática sobre o tema da Lei do Menino Bernardo gerou e gera muitas
reflexões, onde muitos pontos negativos a lei foram levantados. Mediante isso, é
necessário o levantamento de tais pontos negativos em busca de desfazimento.
O primeiro ponto negativo é e que a Lei não trouxe qualquer modificação
relevante. Os castigos físicos e o tratamento cruel ou degradante já eram punidos
por outras normas existentes, como o Código Civil, o Código Penal e o próprio ECA.
A nova Lei não trouxe sanções mais severas para os infratores, trazendo um caráter
mais pedagógico e programático.
Como forma de paralelo, observa-se um ponto positivo onde a Lei do
Menino Bernardo trouxe uma nova cultura para a família. Nova cultura de criação
dos filhos, sem o uso de tratamentos ou castigos que causam sofrimentos para as
crianças ou adolescentes. Para Maria Quitéia (2015) não pode-se falar em uma
invasão do Estado perante a família, pois como dito anteriormente é dever do
Estado, da família e da sociedade resguardar os direitos das crianças e adolescentes.
Com uma leitura atenta a Lei 13.010/2014 pode-se observar que em momento
algum está implícita a ideia de desautorizarmos a família do seu básico papel de
educar os filhos, onde a intervenção do Estado no contexto familiar tem mais um
caráter complementar, assegurando programas de assistências social, orientação e
apoio familiar.
7. A VIOLÊNCIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA AS CRIANÇAS E OS
ADOLESCENTES
Reciane Cristina (2019) entende violência doméstica como qualquer tipo de
violência praticada por um membro da família contra outro, onde no presente
artigo trata-se da violência do pai ou da mãe contra a criança ou adolescente. O
Direito como forma de coibir atos de violência no meio familiar trouxe diversas Leis
e a que resguarda o direito das crianças ou adolescentes é a Lei 13.010/2014.
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Como já exposto anteriormente, a Lei aqui mencionada tem o objetivo de
resguardar a dignidade e a integridade da criança e do adolescente, assegurando
ao menor que estes sejam educados sem o uso de castigos físicos que lhe tragam
dor e sofrimento. Dessa forma, estende-se para o Estado e toda a sociedade o dever
de proteção e resguardo a esse direito.
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Contudo, a Lei em comento acabou por não “punir severamente” quem faz
o uso de tal prática para castigar as crianças, determinando para os acusados
apenas curso de orientação, tratamento psicológico e advertência, se abstendo de
descrever normas de cunho penal, deixando a dita punição para o aparento legal
repressivo já existente, tornando-se uma Lei apenas com objetivos educativos e de
orientação a família.
As diversas formas de violência contra menores merece uma preocupação
maior por terem consequências físicas, sexuais, comportamentais e cognitivas
seríssimas e provocar danos de longo prazo. Por estarem em fase de
desenvolvimento, as crianças precisam de um ambiente tranquilo e equilibrado, que
lhes proporcionem condições saldáveis para serem educadas e instruídas como
seres humanos e se encacharem a cultura da sociedade em que vivem, sendo os
responsáveis os seus familiares. 5
Nos ensinamentos de Miriam Cruvinel (2004) os sintomas mais frequentes
oriundos de violência são: falta de motivação, isolamento, ansiedade
comportamento agressivo, depressão, baixo desempenho e evasão escolar,
dificuldade de aprendizagem, pouco aproveitamento, etc. Em muitos casos ou até
mesmo na maioria deles a denúncia de violência familiar necessita vim de terceiros,
por ser um assunto que pode causar danos irreparáveis e muitas vezes a vítima
(criança ou adolescente) se manter em silêncio por ter medo do seu agressor. Nesse
sentido, estendendo-se a responsabilidade para a sociedade, é necessário uma
denúncia vinda de pessoa diversa ao meio familiar, devendo cobrar do Conselho
Tutelar ou a alguma autoridade competente uma intervenção.
Por fim, faz-se necessário uma criação da criança e do adolescente sem o
uso da palmada, sem o uso de castigos físicos, para que estes vivam em um
ambiente tranquilo e equilibrado, tendo uma boa base familiar para o seu
desenvolvimento. Nesse contexto, a Lei 13.010/2014 torna-se ausente em punições
mais severas para o autor da conduta, deixando de ser uma Lei sancionaria para ser
uma Lei socioeducativa, apenas completando dispositivos já existentes, se abstendo
de punições penais para o autor.
8. CONCLUSÃO
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No presente artigo foram realizados apontamentos históricos da evolução
familiar, sendo a família considerada como base da criação da criança e do
adolescente, sendo responsáveis por formar cidadãos e educá-los para a sociedade,
dividindo entre educadores e aprendizes.
Foi abordado nesse estudo os princípios norteadores à proteção da criança
e do adolescente, bem como o princípio da proteção integral e do melhor interesse
da criança e do adolescente, demonstrando que deve-se levar em consideração
acima de qualquer coisa os direitos do menor por se tratarem de pessoas
vulneráveis e que precisam de cuidados da família, Estado e sociedade.
Restou explicado sobre a Lei 13.010/2014, popularmente conhecida como
Lei da Palmada, quanto a inclusão dos seus três artigos e a modificação feita no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde este menciona sobre os castigos
degradantes, mas não faz definição sobre os castigos físicos e morais.
Foi tratado as violências sofridas no meio familiar, como violência física,
entendendo como qualquer ato violento dirigido para o corpo da vítima, e violência
psicológica, onde nela não se encontra marcas visíveis, afetando o psicológico do
menor.
Por fim, foi traçado os pontos positivos e negativos da Lei 13.010/2014, bem
como as consequências oriundas da violência contra a criança e ao adolescente.
Dessa forma, chegou-se à conclusão que a Lei 13.010/2014 tem o seu
aspecto socioeducativo, onde não foi apresentado sanções de caráter penal para o
autor da conduta, onde tal conduta gera danos seríssimos e de longo prazo para o
desenvolvimento do menor, conforme foi mencionado no artigo em questão, e
mesmo com a criação e aprovação da Lei as crianças e adolescentes ainda são
criadas na base da violência como forma de castigo para sua educação ou
aprendizado a não cometer mais tal ato, o que desencadeia a violação da Lei da
Palmada.
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Resumo: Este artigo científico possui como objetivo de estudo uma breve análise
da situação em que se encontram as penitenciárias Brasileiras e uma análise mais
aprofundada no Estado do Tocantins, e também uma análise frente às previsões
contidas na Lei de Execução Penal, fazendo um resgate histórico do surgimento das
prisões, sua utilização como pena propriamente dita e a realidade atual dos
presídios com foco no processo de ressocialização como forma de garantir a
reabilitação dos detentos levando em consideração a promoção dos Direitos
Humanos. Para tanto, traça um paralelo entre o que se encontra na Lei de Execução
Penal, onde estão expressos os direitos e os deveres dos condenados e dos presos
provisórios e o que de fato são efetivados, um enfoque entre a realidade e a
5
previsão normativa. A superlotação
no sistema prisional é um dos grandes
problemas, sua desestruturação evidencia o descaso da prevenção e reabilitação do
preso. Desta forma, a sociedade brasileira encontra-se em um momento de extremo
abandono em face do atual sistema carcerário brasileiro, pois de um lado tem o
acentuado avanço da violência e, do outro lado, a superpopulação prisional.
Palavras-chave: Superlotação carcerária, Direitos humanos, Lei de Execução Penal.
Abstract: This scientific article has as its objective a brief analysis of the situation in
which the Brazilian penitentiaries are and a deeper analysis in the state of Tocantins,
as well as an analysis against the predictions contained in the Penal Execution Law,
making a historical rescue of the emergence. of prisons, their use as a penalty itself
and the current reality of prisons with a focus on the process of resocialization as a
way to ensure the rehabilitation of detainees taking into account the promotion of
human rights. To this end, it draws a parallel between what is found in the Law on
Criminal Execution, where the rights and duties of convicts and provisional prisoners
are expressed and what they are actually doing, a focus between reality and
normative prediction. Overcrowding in the prison system is one of the major
problems, its disruption shows the neglect of prevention and rehabilitation of the
prisoner. Thus, Brazilian society is in a moment of extreme abandonment in the face
of the current Brazilian prison system, because on the one hand has the sharp
advance of violence and, on the other hand, prison overpopulation.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como premissa analisar a superlotação do sistema
carcerário Brasileiro e a situação da população carcerária relacionado às vagas
ofertadas e números de detentos no Estado do Tocantins. Os problemas
enfrentados pelo sistema penitenciário são reflexos das deficiências do próprio
Estado, quando se fala de maus-tratos, fugas, motins, rebeliões, superlotação, é
apontado às instituições de segurança pública como responsável.
A pena em sua origem era considerada como uma vindita, pois naquela
época pode se compreender que naquelas criaturas, dominadas apenas pelo
instinto, o revide á agressão sofrida deveria ser total, deixando de existir qualquer
preocupação com a proporção da agressão sofrida e muito menos pensar-se em
justiça. (NORONHA, 2009)
A fase Primitiva foi dividida em dois períodos: o primeiro denominado
Consuetudinário ou de reparação, caracterizou-se pela vingança privada, divina e
pública. O segundo, conhecido por direito Penal Comum, Resultou da combinação
do Direito Grego, Romano, germânico e canônico, com ênfase na intimidação e
expiação. (TEIXEIRA, 2008).
A prisão figurando como pena é de aparecimento tardio na história do
Direito Penal. No Brasil não foi diferente. No princípio, a prisão como cárcere era
aplicada apenas aos acusados que estavam à espera de julgamento. Essa situação
perdurou durante as ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, as quais tinham
por base um Direito penal baseado na brutalidade das sanções corporais e na
violação dos Direitos do acusado. As leis penais sofreram sensíveis mudanças ao
final do século XIX em razão da abolição da escravatura e da proclamação da
república. O código penal da república de 1890, já previa diversas modalidades de
prisão, como a prisão de celular, a reclusão, a prisão com o trabalho forçado e a
prisão disciplinas, sendo que cada modalidade era cumprida em estabelecimento
penal específico. (ASSIS,2007)
Ademais, a pena prisão já existia, mas o processo era caracterizado por toda
uma sorte de punições, de corrente ainda da influência que a inquisição teve nos
primeiros anos do Brasil. Ademais, no começo havia uma desorganização na
aplicação do direito no Brasil, já que nas capitanias, basicamente cada um aplicava
como queria o direito.
890

www.conteudojuridico.com.br

Já no início do Século XX, as prisões Brasileiras já apresentavam
precariedade de condições, superlotação e o problema da não-separação entre
presos condenados e aqueles que eram mantidos sob custódia durante a instrução
criminal. (ASSIS,2007)
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A lei deixa bem claro que é pressuposto da ressocialização do condenado a
individualização da pena bem como a individualização do tratamento penal da
execução. O primeiro grande obstáculo para esse processo ressocializador do preso
é a superlotação das unidades prisionais, que torna praticamente impossível
ministrar um tratamento individual a cada preso. A lei ainda previu a existência de
um órgão específico responsável pela delimitação dos limites máximos de
capacidade de cada estabelecimento, qual seja o Conselho Nacional de Política
Criminal e penitenciária, no intuito que fosse estabelecido, com precisão, um
número adequado de vagas de acordo com as peculiaridades de cada
estabelecimento.
É de extrema importância o estudo da superlotação carcerária, pois a falta
de investimento na construção de novos presídios, a não criação de medidas
preventivas eficazes de combate ao crime faz com que as poucas unidades
carcerárias existentes no Brasil fiquem
superlotadas deixando a população que ali
5
vive em condições subumanas.
A Realidade do Brasil passa longe das descrições da lei, o sistema penal do
país sofre a falta de uma infraestrutura física necessária para o cumprimento da lei,
uma das graves violações sofridas pelos presos brasileiros advém da superlotação
carcerária, celas pequenas, sem condições de albergar dignamente sequer cinco
detentos, são ocupadas por quinze, ou até 20 deles, um total desrespeito ás
condições mínimas estabelecidas, na lei de execução penal brasileira, e uma
violação direta ao princípio da dignidade humana, fundamento de nossa
constituição. Devido a superlotação em grau elevado há condições absolutamente
precárias e desumanas contribuindo para ocorrência de violências cometidas pelos
próprios companheiros de cárcere, violências físicas, sexuais e psicológicas.
Os Presídios Brasileiros se transformaram em verdadeiros depósitos
humanos. Superlotação, violência e doenças são alguns itens que marcam o Sistema
Prisional Brasileiro, os estabelecimentos penais não foram construídos para que
sejam locais de sofrimento, mas sim para a recuperação do encarcerado. As prisões,
que são instrumento das penas privativas de liberdade, deveriam servir para a
recuperação e punição do condenado, deve ser vista apenas como uma ausência
parcial da liberdade do indivíduo, mas, o que se observa na prática é que há um
caráter punitivo da pena ultrapassando a esfera de liberdade do criminoso,
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chegando a invadir a sua dignidade, saúde, integridade, entre outros direitos
assegurados na constituição.
Até o dia 17/07/2019 o Brasil tinha pelo menos 812.564 presos, segundo o
Banco de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os
dados mostram que, do total da população Carcerária, 41,5% (337.126) são presos
provisórios- pessoas ainda não condenadas. E que há em todo o país 366,5 mil
mandados de prisão pendentes de cumprimento, dos quais a grande maioria (94%)
de procurados pela justiça. Os demais estão foragidos. (CNJ, 2019)
Segundo o levantamento Nacional de informações penitenciárias do
Departamento penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça a base de
dados do CNJ ainda não tem informações que permitam a comparação com outros
anos- O Brasil tinha 726,7 mil presos em junho de 2016. Naquele mês, a população
prisional Brasileira havia ultrapassado a marca de 700 mil, segundo os dados do
Depen. Nessa marcha, o número de presos pode chegar a quase 1,5 milhão em
2025, o equivalente á população de cidades como Belém e Goiânia. Atualmente o
Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos
Estados Unidos e da China.
A superpopulação carcerária e a quantidade de presos aguardando
julgamento foram dois pontos criticados por ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF) em setembro de 2015, quando o STF finalizou o julgamento de uma ação
proposta pelo PSOL em que se questionava “ações e omissões” do poder público
em relação ao sistema penitenciário brasileiro. O partido argumentava que a
superlotação e as condições “degradantes” do sistema prisional eram
“incompatíveis com a constituição”. (BARBIERI, 2019)
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
De acordo Capez (2005), a sanção penal caracteriza-se pelo caráter opressivo
aplicado pelo Estado, por meio da execução de uma sentença, em razão da prática
de uma infração penal, como objetivo de punir e ao mesmo tempo propiciar uma
reinserção social ao apenado e precaver que esse indivíduo cometa novas infrações.
Portanto, a pena é a sanção penal aplicada pelo estado, mediante uma ação de
execução penal, em desfavor do autor da infração, tendo como punição a privação
de determinados bens jurídicos, objetivando punir e também prevenir a prática de
novas infrações.
De acordo com Bittencourt (2017) período em que a prisão não passava de
mero lugar onde se resguardavam os presos até o momento de sua execução,
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esperando geralmente em condições Desumanas. As penas a serem aplicadas eram
de penas da morte, e penas corporais (torturas). Assim durante vários séculos as
prisões serviram apenas de depósito de presos provisórios, pois não havia preso
condenado.
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Nesse mesmo sentido Bitencourt (2017) reforça ainda que as prisões na
antiguidade servissem apenas para guardar o preso até o momento da condenação,
apenas para que não fugisse, pois, as penas aplicadas eram somente de castigo
físicos ou morte. Importante ressaltar que segundo o ator, as penas de prisão eram
usadas como custódia preventiva para os devedores. As prisões na idade antiga
tinham uma finalidade diferente da que se objetiva nos dias atuais.
Segundo Oliveira (1984) as prisões tinham como finalidade expor o
criminoso em prisões de condições desumanas e degradantes para que servissem
de exemplo para que outros não cometessem nenhum tipo de delito. Como bem
relata Bittencourt (2017), a idade média, foi considerado o período em que a lei
penal tinha como finalidade impor medo à sociedade. A ideia de liberdade e
respeito ao direito de cada indivíduo não existia e as pessoas estavam totalmente
sujeitas a vontade dos que detinham o poder, além de não haver leis estáveis. As
prisões obrigavam todo tipo de5 réu, homens, mulheres, velhos, crianças, loucos,
dividiam um mesmo espaço, eram encarcerados em calabouços.
Superado este momento histórico, a pena que inicialmente era de ordem
privada foi remetida à esfera pública, com o ensejo de garantir a segurança e os
interesses do próprio Estado. A privação da liberdade começou a ser utilizada, para
preservar os réus até os julgamentos definitivos, sem conotá-la como sanção penal
autônoma, permanecendo a punição com intenso teor vingativo, impondo-se de
maneira severa e capital ao acusado. Neste sentido castigos como amputação de
membros, guilhotina, força, eram exibidos à população na forma de espetáculo,
para servir de exemplo intimidativo. Porém, esta situação nunca gerou aceitação
entre os homens, como
Destaca Foucault (apud DOTTI, 1977, p. 58):
Assim, não havia aceitação pública, pelo caráter de espetáculo
da execução das penas, sendo que as pessoas eram
estimuladas e compelidas a seguir o cortejo até o local do
sacrifício, e o preso era obrigado a proclamar sua culpa,
atestar seu crime e a justiça de sua condenação.
Posteriormente, a punição ganhou uma conotação de vingança e de castigo
espiritual, acreditando-se que através dela poderia se aplacar a ira divina e
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regenerar ou purificar a alma do delinquente, cometendo-se todas as atrocidades
e violências em nome de Deus. (COSTA, 2015)
No início do século XIX, a pena de prisão mostrou-se como um meio
adequado para reformar o delinquente, constituindo uma evolução para época, mas
nas últimas décadas sua eficiência não tem proporcionado resultados tão otimistas.
Aliás, este panorama negativo já era esperado, pois o cárcere é a antítese da
sociedade livre, atua de forma antinatural conduzindo à criminalidade. Em virtude
disso, assim como ocorreu com a pena de morte e outros suplícios, a falência da
pena de prisão foi inevitável, uma vez que além de não frear a delinquência dá
oportunidade a desumanidades e estimula a reincidência delitiva.
Diante disso, a história mais recente registra uma nova reflexão em torno da
punição, exsurgindo uma manifesta preocupação dos pensadores do direito penal
em associar a punição à efetiva reabilitação do ser humano, através de sanções que
não privem a liberdade do condenado. Esse objetivo encontra-se respaldado na
constatação de que o cárcere proporciona a perda das referências de uma vida
saudável em coletividade, por impor um cotidiano monótono, estático e privado
dos estímulos positivos. Assim, as preocupações dos dias atuais visam adequar as
modalidades punitivas à tendência moderna do direito penal, priorizando a
reabilitação intrínseca do delinquente e a preservação de sua dignidade, uma vez
que as punições que agiram extrinsecamente, agredindo e castigando os
condenados, trouxeram apenas resultados negativos. (COSTA,2015)
3. A INFLUÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA REALIDADE CARCERÁRIA
BRASILEIRA
A lei de execução penal N° 7.210, de 11 de julho de 1984 (LEP) tem como
objetivo efetivar as disposições das sentenças ou decisão criminal e proporcionar
condições para a integração harmônica do condenado e do internado. A lei
também deixa expressa que a assistência ao preso é obrigação do Estado a fim de
precaver o crime e orientar o seu regresso à sociedade, ou seja, ao ser solto o
egresso necessita de assistência e apoio do governo para a reinserção na
sociedade. A LEP visa também a ressocialização dos indivíduos infratores e a
humanização do sistema penitenciário nacional.
Os objetos da lei de execução penal apontam para qual objetivo deve existir
o cárcere, primordialmente o da ressocialização. Esta é a conclusão que chega
Marcão (2009)
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Além de revelar o fim socialmente regenerador do
cumprimento da pena, o art. 1o da Lei de Execução Penal
alberga um critério de interpretação das suas demais
disposições. É falar: a Lei n. 7.210/84 institui a lógica da
prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de
exclusão do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres
dos sentenciados. Isto para favorecer, sempre que possível, a
redução das distâncias entre a população intramuros
penitenciários e a comunidade extramuros. Tanto é assim que
o diploma normativo em causa assim dispõe: ‘O Estado deverá
recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de
execução da pena e da medi- da de segurança’ (art. 4°),
fazendo, ainda, do Conselho da Comunidade um órgão da
execução penal brasileira (art. 61). Essa particular forma de
parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais
se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e
da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos
(incisos II e III do art. 1o). Mais: Constituição que tem por
objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir
5
uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o).
Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade
que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como
‘fraterna’” (STF, HC 94.163/RS, 1a T., rel. Min. Carlos Britto, j. 212-2008, DJe n. 200, de 23-10-2009).
Na prática as condições do sistema prisional atentam contra a mínima
dignidade da pessoa humana, pois a realidade que encontramos são pessoas
amontoadas em pequenos espaços de confinamento, sem qualquer condição de
higiene, alimentação, educação. O sistema prisional brasileiro não passa de grandes
amontoados de pessoas vivendo em condições totalmente desumanas, estando
sujeitos a doenças e sendo com um tratamento totalmente inadequado. Segundo
o ministério da Justiça- Departamento penitenciário nacional em 06/2009, já existia
469.546 detentos e uma carência de 170.000 vagas prisionais. De acordo com o
IBGE a população brasileira é de 189.612.814 de habitantes, logo, de cada 100.000
habitantes 247,68 estão encarcerados.
De acordo com Kloch e Mota (2014, p. 150), a função do Estado Penal é
garantir a segurança, seja a pública, seja a segurança jurídica, bem como, garantir a
segurança social, mantendo a tutela punitiva e a proteção à incolumidade da
pessoa, que não se restringe somente ao aspecto físico, mas protegendo também
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a saúde: psíquica, mental e intelectual do indivíduo condenado que se encontra sob
a custódia do poder público.
O estado, no exercício de função penal não pode deixar de cumprir o
princípio da legalidade, sob pena de cometer ato bárbaro quanto o delito a ser
punido. É nesse contexto que o cárcere desempenha sua função de manter em
reclusão a pessoa que está em descompasso com a lei. Bittencourt (2009) preconiza
que o princípio da legalidade impõe limites ao arbítrio judicial, mas não impede que
o Estado observe a reserva legal, crie tipos iníquos e comine sanções cruéis e
degradantes, por isso, impõe-se a necessidade de limitar ou, se possível, eliminar o
arbítrio do legislador.
Os órgãos da execução da pena, embora não sejam subordinados entre si,
se complementam como instrumento na prestação jurisdicional do Estado. Cada
órgão tem sua função específica, cujo objetivo é assegurar garantias legais, ou seja,
executar a pena nos termos almejado pela legislação vigente.
Segundo Kloch e Motta (2008, p. 117):
A gestão do sistema penitenciário brasileiro, até a década de
noventa, foi exclusividade da administração pública, mas nos
últimos anos, o Sistema Penitenciário Público enfrenta graves
problemas, que refletem direta e indiretamente na
administração pública do país, incluindo o Poder Executivo, o
Judiciário e o Legislativo, atingidos pelo aumento da
criminalidade e pelo crescimento da população carcerária que
se revela sem ressocialização.
Mesmo com a criação de todos esses órgãos de auxílio da execução penal, o
sistema prisional Brasileiro é falho, vagaroso e permite tratamento desumano,
contrariando os princípios e objetivos das penas.
Para Sampaio (2014, p. 1):
Números apurados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os
presidiários brasileiros, alertava, em 2009, o então presidente
do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar
Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-ministro do STF César Peluso,
reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada
dez presidiários brasileiros voltam à cadeia
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O supremo tribunal Federal (STF) em Setembro de 2015, quando finalizou o
julgamento de uma proposta finalizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
em que questionava “ações e omissões” do poder público em relação ao sistema
Penitenciário Brasileiro. O partido argumentava que a superlotação e as condições
“degradantes” do sistema prisional eram “incompatíveis com a Constituição. Ao
Analisar a ação, o plenário da corte registrou que o sistema viola de forma
generalizada os direitos dos presos em relação a dignidade e a integridade psíquica
e física e que a violação dos direitos fundamentais dos presos produziria ainda mais
violência contra a própria sociedade. A responsabilidade dessa situação não é de
um único poder e sim dos três, legislativo, executivo e judiciário. (via
comercial,2019)
Segundo o Ministro Marco Aurélio (2019).
A situação dos presídios como é “vexaminosa”, a superlotação
carcerária e a precariedade das instalações das delegacias e
presídios, mais do que inobservância, pelo estado, da ordem
jurídica correspondente, configuram tratamento degradante,
ultrajante e indigno a pessoas que encontram sob custódia.
5

No julgamento da ação apresentada pelo PSOL, o supremo concluiu que a
condições carcerárias do país violam preceitos fundamentais dos presos e
reconheceu o chamado “estado de coisas inconstitucional” em relação ao sistema
penitenciário nacional. O “estado de coisas inconstitucional” é uma figura jurídica
que surgiu na corte constitucional da colômbia e pode ser reconhecida diante de
três situações:
a. Situação de violação generalizada de direitos fundamentais;
b. Inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades
públicas em modificar a situação;
c. Superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão
e sim de uma pluralidade de autoridade
O STF determinou que o governo federal liberasse todo o saldo acumulado
no fundo penitenciário Nacional (FUPEN) destinado á construção e reforma de
presídios, e proibiu novos contingenciamentos da verba. Os tribunais e juízes do
país teriam de adotar medidas para implantar as chamadas audiências de custódia,
procedimento pelo qual os presos em flagrante são levados em até 24 horas a um
juiz para determinar a necessidade ou não de permanecerem na cadeia antes da
condenação. (via comercial 2019).
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O Ministério da justiça informou que desde 2016 não há contingenciamentos
no Funpen. Segundo o órgão, e 2019, mais de R$ 1,1 bilhão do fundo foram
liberados para construção, ampliação, aprimoramento e reforma das instalações.
Em junho de 2019. O CNJ aprovou uma resolução com o objetivo de atualizar a
política institucional do poder judiciário para a promoção e aplicação de penas
alternativas á prisão, como uso de tornozeleiras eletrônicas, proibição de frequentar
determinados locais, recolhimento domiciliar noturno e entre outros.
Dias Toffoli, classifica como “estarrecedor” o ritmo de crescimento da
população prisional Brasileira. Toffoli ainda diz que a maioria dos encarcerados
estão nessa situação por crimes praticados sem violência, e que a violência não tem
sido diminuída. As facções criminosas vêm aproveitando da farta oferta de mão de
obra do sistema prisional para fortalecer e ampliar seu poder ganhando espaço na
capilaridade do sistema prisional. (via comercial, 2019)
Os estabelecimentos prisionais estão praticamente fora do controle do
estado, no Brasil existem excelentes leis, basta que elas sejam totalmente cumpridas
para que possamos ter um sistema de justiça penal eficiente, o governo muitas
vezes se omite diante de todos os problemas vividos dentro dos presídios do Brasil,
sendo que o Estado tem responsabilidades diante do efetivo cumprimento de
direitos e assistências inerentes aos presos que está estabelecido em lei, o Estado
nem sempre se pronuncia sobre a situação em que anda o sistema penitenciário,
todos esses problemas que ocasionam a falência da pena privativa de liberdade, em
parte, vem desse descaso do poder público ao não cumprir as condições
estabelecidas pela lei para o cumprimento da pena de prisão.
4. POPULAÇÃO E SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA
Com a lotação do Sistema Prisional, não existem mais estabelecimentos
prisionais destinados, exclusivamente, aos presos que aguardam julgamento. A
superlotação devido ao número elevado de presos é talvez o mais grave problema
envolvendo o sistema penal hoje. As prisões encontram-se abarrotadas, não
fornecendo ao preso um mínimo de dignidade. Todos os esforços feitos para a
feitos para a diminuição do problema, não chegaram a nenhum resultado positivo,
pois a disparidade entre a capacidade instalada e o número atual de presos tem
apenas piorado. Devido á superlotação muitos dormem no chão de suas celas, às
vezes no banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais
lotados, onde não existe nem lugar no chão, presos dorme amarrado ás grades das
celas ou pendurados em rede. (CAMARGO, 2006).
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Nos últimos anos, houve revoltas em prisões em muitos
lugares do mundo. Os objetivos que tinham suas palavras de
ordem, seu desenrolar tinham certamente qualquer coisa
paradoxal. Eram revoltas contra toda miséria física que dura
há mais de um século: contra o frio, contra a sufocação e o
excesso de população, contra as paredes velhas, contra a
fome, contra os tranqüilizantes, contra o isolamento, contra o
serviço médico ou educativo. Revoltas cujos objetivos era só
materiais? Revoltas contraditórias contra decadência, e ao
mesmo tempo contra o conforto; contra as guardas, e ao
mesmo tempo contra psiquiatras? De fato, tratava-se
realmente de corpos e de coisas materiais em todos esses
movimentos: como se trata disso nos inúmeros discursos que
a prisão tem produzido desde o começo do século XIX. O que
provocou esses discursos e essas revoltas, essas lembranças e
invectivas foram realmente de corpos e coisas materiais em
5 movimentos: como se trata disso nos números
todos esses
discursos que a prisão tem produzido desde o começo do
século XIX. O que provocou esses discursos e essas revoltas,
essas lembranças e invictas foram realmente essas pequenas,
essas íntimas materiais.
As alternativas para solucionar o problema que se agrava, seria a construção
de novos presídios, o livramento condicional de presos ou privatização do sistema
prisional que continua em excesso.
A falta de investimento público é um grande fator que impede a solução da
superlotação. Há necessidade de construção de novos estabelecimentos no Brasil
com infraestrutura capaz de proporcionar a ressocialização do condenado e que o
mesmo tenha condições de sobrevivência de forma digna e humana. Este, porém é
a única solução existente para resolver o problema da superlotação do sistema
prisional. (COSTA,2011).
Percebe-se que enquanto parte da doutrina se preocupa em discutir as
finalidades da pena, milhões de seres humanos no mundo todo estão sendo
submetidos a torturas, aprisionamentos desnecessários ou excessivos, com
péssimas condições carcerárias e até mesmo abusos de autoridades, entre outras
coisas (ROIG, 2014)
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As instituições destinadas ao cumprimento das penas são completamente
indignas e degradantes, sendo que uma, entre tantas, situações que caracterizam o
desrespeito a dignidade dos encarcerados está presente por conta da superlotação
destes estabelecimentos. O estado que deveria zelar pela integridade física e moral
do indivíduo, com o intuito de reintegrá-lo na cidade, na maioria das vezes, deixa
os condenados nas instituições prisionais esquecidas pelo próprio sistema.
Para Eugenio Raul Zaffaroni (1991, apud CARDOSO, SCHROEDER, BLANCO)
a prisão é uma máquina deteriorante, vez que são impostas aos presos condições
de vida que deixam sua auto estima afetada, sendo submetida a revistas
degradantes, perda de espaço, privacidade, alimentação ruim, falta de higiene e
assistência sanitária.
As condições dos estabelecimentos carcerários brasileiros foram descritas,
pelo doutrinador Wacquant, da seguinte Maneira:
[...] os estabelecimentos carcerários do Brasil padecem de
doenças que lembram os calabouços feudais. Seus prédios
são tipicamente decrépitos e insalubres, com concreto
desmoronando por toda parte, pintura descascando,
encanamento deficiente e instalações elétricas defeituosas,
com água de esgoto correndo pelo chão ou caindo pelas
paredes- o fedor dos dejetos era tão forte na cadeia “modelo”
de Lemos de Brito (Rio de Janeiro) na primavera de 2001 que
um dos bens mais apreciados pelos presos era o desinfetante
perfumado que borrifavam em suas celas na tentativa de
combater a sufocante pestilência. A extrema ruina física e a
grotesca superlotação criam condições de vida abomináveis e
uma situação catastrófica em termos de higiene, diante da
total falta de espaço, ar, luz, e muitas vezes comida
(WACQUANT, 2001, apud CARDOSO, SCHROEDER, BLANCO).
Essas condições precárias são rotineiramente objeto de denúncias e relatos,
tanto que já foram criadas Comissões Parlamentares de inquérito (CPI) com o
intuito de investigar a realidade do sistema carcerário Brasileiro, onde foi apurada
a veracidade de grande parte das denúncias recebidas. demonstrando que estes
estabelecimentos prisionais não oferecem aos presos condições mínimas para que
vivam dignamente.
Ademais, além das situações insalubres em que vivem os condenados, para
o doutrinador Salo de Carvalho (2003, apud CARDOSO, SHROEDER, BLANCO), ainda
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Sendo a superlotação uma situação de revolta, Dostoievski (2006), descreve
a seguir, a forma como um ser humano deixa de se sentir como tal quando
posto à margem da sociedade.

De fato, posto à margem da sociedade e da rotina de vida, e
ansiando pela sociedade e pela vida, como pode um detento
suportar a temporalidade a não ser com irritação e rebeldia?
A ociosidade logicamente aperfeiçoaria os péssimos instintos
dos quais antes não se davam conta. Sem trabalho, sem
horário de serviço, o homem não se sente mais homem, vira
animal, desajustando-se por completo. Daí, mesmo
encarcerado, o criminoso preferir um ofício, por um
sentimento5 subconsciente de conservação da sua
humanidade, reorganizando uma capacidade gregária
(DOSTOIÉVSKI, 2006, apud, ROIG, 2014, grifo nosso)
Existem pontos chaves para um agravamento da situação de lotação dos
estabelecimentos prisionais, entre eles a reincidência, causada entre outras coisas,
pelo papel ressocializador das penitenciárias, que diferentemente do estabelecido
pela doutrina quanto a finalidade das penas, acaba por retirar totalmente o
encarcerado da sociedade, dificultando sua reintegração posterior, por não terem
efetivo trabalho, ocupação ou capacitação enquanto presos, e assim ao cumprir sua
pena e ser colocado em liberdade o indivíduo está sem qualquer qualificação, além
da nova condição de ex presidiário, dificultando seu envolvimento social para
conseguir uma vida digna e melhor ( VIANA,2012).
O artigo 5° XLIX, da CRFB/1988, prevê que é assegurado aos presos o
respeito á integridade física e moral”. No entanto, o Estado não garante a execução
da lei. Afinal o respeito á pessoa é algo primordial, cabendo ao Estado, promover a
proteção desta garantia fundamental.
Acrescentando assim, Camargo que “seja por descaso do governo, pelo
descaso da sociedade que muitas vezes se sente aprisionada pelo medo e
insegurança, seja pela corrupção dentro dos presídios”
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Assim, já proclamaram normas internacionais e nacionais, visando
estabelecer o papel do Estado, no intuito de proteger o indivíduo apenado, contra
qualquer ato contra as garantias estabelecidas, apontando Assis que:
As garantias legais previstas durante a execução da pena,
assim como os direitos humanos do preso estão previstos em
diversos estatutos legais. Em nível mundial existem várias
convenções como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do
Homem e a Resolução da ONU que prevê as Regras Mínimas
para o Tratamento do Preso. Já em nível nacional, nossa Carta
Magna reservou 32 incisos do artigo 5º, que trata das
garantias fundamentais do cidadão destinadas à proteção das
garantias do homem preso. Existe ainda em legislação
específica - a Lei de Execução Penal - os incisos de I a XV do
artigo 41, que dispõe sobre os direitos infraconstitucionais
garantidos ao sentenciado no decorrer na execução penal.
O autor acima cita as garantias as garantias fundamentais que já se
encontram nos ordenamentos jurídicos, sendo desnecessário, qualquer
procedimento de crueldade ou maus tratos á pessoa do preso, pois não se pode
agir com ilegalidade.
Entende Assis que “a realidade, quanto ao sofrimento dentro dos presídios,
é muito diverso da estabelecida em Lei”. Expressando ainda que:
Dentro da prisão, dentre várias outras garantias que são
desrespeitadas, o preso sofre principalmente com a prática de
torturas e de agressões físicas. Essas agressões físicas. Essas
agressões geralmente partem, tanto dos outros presos como
dos próprios agentes da administração prisional. O
despreparo e a desqualificação desses agentes fazem com
que eles consigam conter os motins e rebeliões carcerárias
somente por meio da violência, cometendo vários abusos e
impondo aos presos uma espécie de disciplina carcerária que
não está prevista em lei, sendo que na maioria das vezes esses
agentes acabam não sendo responsabilizados por seus atos e
permanecem impunes.
5. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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Primeiramente, é de suma importância que se apresente um claro conceito
de dignidade, palavra a qual será abordado diversas vezes ao longo do presente
artigo científico: “A dignidade da pessoa humana é o valor e o princípio subjacente
ao grande mandamento, de origem religiosa, do respeito ao próximo. Todas as
pessoas são iguais, e têm direito a tratamento igualmente digno” (BARROSO, 2011,
p.272).
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A partir da seguinte citação, é possível perceber que desde o momento em
que nascemos, somos dotados de dignidade, e, com isso, nenhum outro indivíduo
pode violá-la e, desse modo, deve ser assegurado pelo Ordenamento Jurídico: “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, constituindose um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar” (MORAES
apud KIRST, 2008, p.01).
Para HOEFLING apud KIRST (2008, p.01): “não é possível a perda da
dignidade humana em nenhuma condição”. Em outros termos, pode-se afirmar que
ainda que o sujeito esteja preso, o mesmo jamais deveria perder tal direito.
Entretanto, é o primeiro a ser violado
quando a pessoa se encontra encarcerada.
5
Ainda neste contexto, até mesmo para o delinquente: “que pode ter atentado, da
forma mais grave e insuportável, contra tudo aquilo que a ordem de valores da
Constituição coloca sob sua proteção, não pode ser negado o direito ao respeito
da sua dignidade" (SARLET apud KIRST, 2008, p.01). Para tanto, a presente afirmação
existe apenas na teoria, pois na prática, lamentavelmente, ocorre o inverso.
PRADO apud KIRST (2008, p.01). Afirma que: “Após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, resta ao réu expiar a sua culpa, e ao fazê-lo, o faz sob
condições desprovidas de humanidade”. Desta maneira, na presente citação, podese dizer que, atualmente nas penitenciárias brasileiras, após a condenação do
sujeito, este começa a cumprir sua pena em condições que na Constituição seria
vedada; sem o mínimo necessário que uma pessoa precisa para sua sobrevivência.
De acordo com vários dispositivos presentes na Lei de Execução Penal, bem
como em disposições constitucionais, são fundamentos os quais tem por objetivo
garantir os direitos e tratamento digno aos delinquentes. No entanto, não é o que
acontece. “As garantias estão legalizadas, consolidando a ideia de serem
respeitadas e estendidas a todos, mas não há apreço por parte da sociedade e do
Estado, encontrando-se a massa carcerária totalmente desprovida de atenção e
consideração” (KIRST, 2008, p.02).
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Como afirma BULLOS (2012, p.187) “A Constituição, mesmo dotada de
supremacia, não está imune a abusos e violações, tanto por parte do legislador
ordinário como das autoridades públicas em geral”. Tal fato pode ser visto nos
presídios brasileiros.
Por vezes, a mídia nos impõe uma visão equivocada a respeito dos presos,
gerando então o chamado senso comum. Para a sociedade ver o indivíduo atrás
das grades não é suficiente, é preciso vê-lo sofrendo por seus crimes cometidos.
Assim, acabam por ignorar que estes indivíduos possuem direitos como qualquer
cidadão.
De acordo com BULLOS, (2012, p.503):
Princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à
configuração do Estado, determinam-lhe o modo e a forma
de ser. Refletem os valores abrigados pelo ordenamento
jurídico, espelhando a ideologia do constituinte, os
postulados básicos e os fins da sociedade. [...] São qualificados
de fundamentais, porquanto constituem o alicerce, a base, o
suporte, a pedra de toque do suntuoso edifício constitucional
[...].Tais princípios possuem força expansiva, agregando, em
torno de si, direitos inalienáveis, básicos e imprescritíveis,
como a dignidade humana [...].
A nossa Constituição também trata como direito fundamental a dignidade
da pessoa humana uma vez que este princípio está elencado no artigo 1º, inc. III, e
garante ao preso as condições necessárias para uma convivência digna durante o
cárcere. Como cita Bullos (2012, p. 509) quando o texto constitucional proclama a
dignidade da pessoa humana, está remetendo a um imperativo de justiça social, um
valor constitucional supremo. O caráter instrumental do princípio propicia o acesso
à justiça de quem se sentir prejudicado pela sua inobservância. Ainda, observando
o texto da Constituição Federal de 1988, é possível encontrar outra infração de
direito do preso no artigo 5º, XLIX: é assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral. O disposto no artigo anterior não é o que se observa nos presídios
brasileiros, tendo em vista que agressões e óbitos são frequentes no interior das
penitenciárias.
De acordo com CASTRO SILVA (2012, p.01):
É necessário haver uma mudança, nesse quadro lastimável
existente em nossos presídios, todos somos dignos de
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vivermos como seres humanos, desta maneira, dar o respeito
merecido a essas pessoas as quais se encontram isoladas da
sociedade e o mínimo que um ser humano pode fazer, pois,
por mais que o crime cometido seja barbárie, essa pessoa
ainda é um ser humano é enquanto essa condição ela precisa
ser tratada como tal.
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A superlotação carcerária que existe no Brasil é imensurável, apesar de
nossas leis serem bem vistas por outras nações no campo prático deixa a desejar
muitas coisas. Pois são diversos os direitos e garantias criadas especialmente para
o preso e a melhor forma de cumprimento de sua pena. Entretanto , raras as leis
praticadas em favor do recluso.
6. SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
O Estado do Tocantins é o mais novo da Federação. Criado na Constituinte
de 1988 foi viabilizado para desenvolver a região norte de Goiás, que até então, era
carente de infraestrutura e de desenvolvimento. Traz a ADCT da Constituição de
1988 (BRASIL, 1988):
5

Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área
descrita neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a
eleição prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.
Atualmente, com 1.572.866 (um milhão quinhentos e setenta e dois
e oitocentos e sessenta e seis ) habitantes, Segundo as estatísticas do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e PIB de 18 bilhões de reais contribui
com apenas 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) do PIB nacional .
Há uma inegável discrepância entre nossa realidade prisional e o que é
preconizado em nossa legislação. A falta de políticas públicas e o descaso com as
normas existentes fazem com que aumente cada vez mais a precariedade do
sistema carcerário. É necessário colocar em prática as normas existentes em nosso
ordenamento jurídico, especialmente na Lei de Execução Penal, tendo como base
as medidas de assistência aos apenados.
A Lei de Execução Penal brasileira é impraticável em muitos de seus
dispositivos por falta de estrutura adequada ao cumprimento das penas privativas
de liberdade e das medidas alternativas previstas. Aliás, são inúmeras as
demonstrações de falência do sistema prisional, visto que os órgãos de
comunicação diariamente noticiam problemas de superlotação atrelados a
rebeliões, motins e fugas, que acabam por estampar de forma pública e notória a
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total ineficiência do Estado. Diante das lamentáveis condições penitenciárias tornase evidente a necessidade de conhecer melhor a proteção dada pela legislação
brasileira aos presos e analisar, criticamente, as garantias fundamentais e os
princípios constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana,
aplicáveis ao sistema penitenciário brasileiro.
O mutirão carcerário realizado em 2014 identificou que há uma quantia de
presos provisórios totalizando 2.693 (dois mil, seiscentos e noventa e três), e fez
uma planilha com quantitativos por comarca totalizando 2.931 (dois mil,
novecentos e trinta e um), descontados os adolescentes e presos em regime aberto.
Há no Estado do Tocantins, segundo informação da Secretaria de Defesa Social,
2.150 (duas mil, cento e cinquenta) vagas instaladas. Portanto, considerando os
próprios dados fornecidos, constata-se um déficit de, no mínimo, 781 (setecentos
e oitenta e uma) vagas. Segundo o quadro de resumos do sistema Geopresídeos o
CNJ fez um levantamento em relação ao sistema carcerário do Tocantins um déficit
de 1.788 vagas em total a todos os presídios do Estado, são 50 estabelecimentos
no estado somando um total de 2.191 e são 4.458 presos gerando assim esse déficit
no Estado. (MUTIRÃO CARCERÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS, 2014)
O anuário da segurança pública de 2019 mostra que a taxa de homicídios no
Estado é de 19,6 (dezenove vírgula seis) assassinatos para cada 100.000 (cem mil)
habitantes. Notadamente em relação ao sistema penitenciário tocantinense,
O sistema prisional do Tocantins apresentou uma superlotação de 95,3%
entre os meses de março e abril do ano de 2019. Os dados mostram que o estado
tem 2.008 vagas nas unidades prisionais, mas abriga 3.921 presos. O levantamento
faz parte do Monitor da Violência, criado em 2017 pelo G1. O projeto é resultado
de uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública. (G1, TOCANTINS,2019)
O Sistema Prisional do Estado do Tocantins é gerido pela atual Secretária de
Cidadania e Justiça, conforme Lei Estadual n° 3.421/2019. Esse sistema engloba
ainda outros poderes como Tribunal de Justiça, representado por seus juízes,
Ministério Público, pelos Procuradores e Promotores, Defensoria Pública Estadual,
Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, conselhos, entre outros, cada qual
no seu âmbito de atuação.
A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça - SECIJU tem, entre outras
atribuições, elaborar, coordenar e administrar a política de atendimento às medidas
socioeducativas, por meio da gestão de providências privativas de liberdade,
articuladas com o fomento e o apoio as medidas em meio aberto; proporcionar ao
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adolescente em conflito com a lei meio efetiva para sua ressocialização; elaborar,
executar e coordenar a seleção, a formação e a capacitação de profissionais para o
trabalho em unidades socioeducativas; elaborar, programar e avaliar políticas de
prevenção de atos infracionais, elaborar, coordenar e administrar a política prisional,
por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade, promovendo condições
efetivas para a reintegração social, mediante gestão direta e mecanismos de
cogerência; coordenar, controlar e administrar os estabelecimentos prisionais;
monitorar a execução penal. (Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2017)
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6.1 ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS
Na promulgação da Constituição Federal (Brasil, 1988), nos Atos de
Disposições Transitórias em seu art. 13, foi criado o estado do Tocantins, e na 63
Administração Estadual foi editada a Lei nº 005 (Tocantins, 1989), que cria a
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, bem como o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Superior de Polícia e o
Conselho Penitenciário do Estado.
Após três anos, com a aprovação da Medica Provisória, nº 3 (Tocantins, 2016),
houve a fusão e desmembramento
5 da estrutura organizacional do Poder Executivo
do Estado do Tocantins, alterada para se denominar Secretaria de Cidadania e
Justiça. A Administração Estadual herdou o modelo penitenciário do estado de
Goiás, e, pela Lei Complementar nº 10, art. 6º (Tocantins, 1996), determina que em
toda comarca do Estado deva ter uma cadeia dotada de higiene, segurança, solário
e alojamento do destacamento policial. Entretanto, o art. 136 desta Lei, para efeito
de cumprimento de execuções de penas, determina que estas sejam cumpridas nos
centros penitenciários das comarcas de Wanderlândia, Gurupi e Palmas.
Posteriormente, com a construção do Presídio Barra da Grota, o centro penitenciário
de Wanderlândia foi transferido para Araguaína. São os centros penitenciários que
integram o sistema penitenciário estadual: Palmas – Casa de Custódia de Palmas,
Unidade de Regime Semiaberto e Unidade Feminina de Palmas; Araguaína – Centro
de Tratamento Penal Barra da Grota; Gurupi – Centro de Ressocialização Luz do
Amanhã, além das comarcas sede de execução penal no Estado do Tocantins.
O Tocantins conta atualmente com 51 unidades prisionais, divididos em
Cadeia Pública – CP, Cada de Prisão Provisória – CPP, Unidade de Regime
Semiaberto – URSA, Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã - CRSLA, Unidade
de Tratamento Penal de Barra da Grota - UTPBG e Unidade Prisional Feminina –
UPF.
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O Estado possui uma boa média de presídios no Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça: Há CP´s nas cidades: Xambioá,
Tocantinópolis, Tocantínia, Taguatinga, Porto Nacional, Pium, Peixe, Pedro Afonso,
Paranã, Paraíso do Tocantins, Palmeirópolis, Palmas, Natividade, Miranorte,
Miracema, Gurupi, Guaraí, Goiatins, Formoso do Araguaia, Filadélfia, Figueirópolis,
Dianópolis, Cristalândia, Colméia, Colinas, Aurora, Augustinópolis, Arraias,
Arapoema, Araguatins, Araguaina, Araguaçu, Araguacema, Ananás, Alvorada.
(GEOPRESÍDIOS- CNJ)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão penitenciária no Brasil é tratada com descaso pelo Estado, e com
desconhecimento pela sociedade, tal questão só entra a agenda política em
momentos de crise, mesmo sendo notório que as prisões brasileiras punem mal,
são inseguras e amontoam indivíduos em condições desumanas.
A superlotação carcerária é considerada como um dos problemas mais
graves do sistema penitenciário, causando consequentemente outras dificuldades
a serem enfrentadas pelos indivíduos que estão privados de sua liberdade em
instituições sem qualquer estrutura e condições de garantir a dignidade da pessoa
humana, sendo claro o descumprimento de preceitos estabelecidos na constituição
Federal, leis infraconstitucionais e convenções, e tratando-se de assunto
constantemente discutido no mundo inteiro, com o intuito de encontrar meios
possíveis e eficazes para a diminuição da população carcerária e dos problemas por
ela causados.
Mesmo com todo o descumprimento legal e moral decorrente da
superlotação, independentemente da limitação causada pela efetiva privação da
liberdade, aquele que se encontra encarcerado não pode ter seus direitos básicos,
que são garantidos constitucional e infraconstitucionalmente, violados.
De um modo geral, se tem uma superlotação carcerária no Brasil e tal fator
vem contribuindo cada vez mais para os problemas internos dos presídios
brasileiros e ainda impedem a ressocialização dos presos e os maus tratos e as
condições subumanas dos condenados afrontam diretamente o principio
constitucional da dignidade humana contido no artigo 1°, III, da Carta Magna de
1988, que é a norma máxima em relação ao respeito ao ser humano e ainda os
direitos dos presos elencados na lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, um
dispositivo legal anterior a Carta Magna de 88 mais que teve e tem relevante papel
na judicialização da execução penal e no reconhecimento dos direitos dos presos.
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O objetivo da Lei de Execução Penal é fazer com que o criminoso cumpra
sua pena e que ao cumprir o mesmo não venha cometer outro delito. Por isso, o
Intuito de ressocializar o preso para que o indivíduo tenha uma nova chance de
permanecer na sociedade, porém fazer com que o mesmo não seja reincidente, ou
seja, não venha a praticar nenhuma ilicitude novamente.
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Em virtude da superlotação carcerária, muitos presos convivem juntos
em uma cela que não supre o número de presos, tampouco segue o devido
cumprimento legal estabelecido na Lei de Execução Penal. Ambiente esse, onde o
mais forte prevalece sobre o mais fraco, gerando muito abalo físico e moral, além
da falta de privacidade, presença da doença, sujeira e estresse.
Pode-se concluir diante do estudo abordado no artigo que a Sociedade e as
autoridades devem conscientizar-se de que a principal solução para os problemas
abordados no artigo é primeiramente cumprir com a legalidade, ou seja, o previsto
na Constituição e na Lei de Execução Penal, em conformidade com o princípio da
dignidade da pessoa humana, evitando assim, a reincidência do preso, para integrar
o mesmo na sociedade, possibilitando uma vida justa e digna, dando assim a
oportunidade de provar que o ser humano pode mudar e se transformar em uma
pessoa de bem, abandonando a5criminalidade.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– PAD: A CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 DO
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Acadêmico de Direito da Faculdade
Serra do Carmo.
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a defesa técnica e a atuação do
advogado no processo administrativo disciplinar – PAD. A pesquisa aborda a observância dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na ótica constitucional
em relação aos processos administrativos disciplinares, perpassa pelo exame da Súmula
Vinculante nº 05, exarada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da competência para a
representação nos processos administrativos de modo geral. O estudo em tela busca aferir se
a falta de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar – PAD ofende à
Constituição Federal, fazendo uma breve análise da Jurisprudência do STJ e STF nesses aspectos.
Busca-se trazer a lume discussões e reflexões sobre a inconstitucionalidade da Súmula
Vinculante nº 05 do Supremo Tribunal Federal, se esta prejudica o agente público que responde
ao Processo Administrativo Disciplinar - PAD, bem como se esta medida representa um
retrocesso do arcabouço legal brasileiro. O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo, e o
material que serviu para embasar e tecer as diretrizes do presente trabalho fora a revisão
bibliográfica, adotando-se, para tanto, diversos recursos como textos científicos, doutrinas
jurídicas de renomados autores e legislações gerais e específicas sobre a matéria em estudo.
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ABSTRACT: This paper aims to analyze the technical defense and the attorney's performance
in the disciplinary administrative proceeding - PAD. The research addresses the observance of
the principles of due process of law, contradictory and broad defense in the constitutional view
in relation to disciplinary administrative proceedings, goes through the examination of Binding
Precedent No. 05, issued by the Supreme Court about the competence for representation in
proceedings administrative matters in general. The present study seeks to assess whether the
lack of technical defense by a lawyer in the Disciplinary Administrative Proceeding - PAD offends
the Federal Constitution, making a brief analysis of the jurisprudence of the STJ and STF in these
aspects. It seeks to bring to light discussions and reflections on the unconstitutionality of
Binding Precedent No. 05 of the Federal Supreme Court, if it harms the public agent who
responds to the Disciplinary Administrative Process - PAD, as well as whether this measure
represents a setback in the Brazilian legal framework. The research method used was the
deductive one, and the material that served to base and weave the guidelines of the present
work outside the bibliographic revision, adopting, for such, diverse resources like scientific texts,
legal doctrines of renowned authors and general legislations and specific to the subject under
study.

KEYWORDS: Technical Defense; Lawyer; Binding Ruling; Unconstitutionality.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Os princípios constitucionais no processo
administrativo disciplinar – PAD. 3. Considerações sobre o processo administrativo
disciplinar – PAD. 4. Análise sobre a constitucionalidade da Súmula Vinculante nº 5,
do Supremo Tribunal Federal – STF. 6. Conclusão. 7. Referências.
1. INTRODUÇÃO
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O Brasil possui uma máquina administrativa muito extensa e ampla, em nível
federal, estadual e municipal, com igual presença Estatal na vida dos cidadãos, para
manter este aparato estatal a todo vapor, a Constituição Federal trouxe a figura do
servidor público, responsável por executar e manter o funcionamento dos serviços.
(art. 37 da CRF/88)
Dentro da máquina administrativa, caso os servidores públicos pratiquem
faltas graves, são assegurados pela Carta Republicana, a realização de
procedimento administrativo disciplinar, para apuração do ato cometido (art. 41,
§1º, II, da CF/88).
A falta cometida pelo servidor numa unidade federativa e capital em que o
Estado e funcionalismo se faz fortemente presente na vida das pessoas e na
5
economia passa a ser não só do interesse da Administração Pública, mais de toda a
sociedade que a compõe, neste aspecto, pretende-se que esses processos de
apuração se deem sob a ótica do princípio do devido processo legal, com justiça,
imparcialidade e respeitando a Constituição em plenitude. (art. 37, § 3º, I, II e III da
CRF/88).
Depreende-se da leitura do art. 37 da Constituição Federal (CRF/88), que esse
tema é de suma importância aos funcionários públicos e à sociedade em geral, não
só pela sua possível afronta aos preceitos constitucionais, bem como pela
segurança jurídica dessas decisões. (art. 37, CRF/88).
Ressalta-se que o assunto já foi por diversas vezes objeto de discussão em
nossas Cortes Superiores, que por várias vezes divergiu seu entendimento a
respeito da matéria, o que exige desse estudo uma profundidade maior sobre os
fundamentos abordados em ambos os Tribunais Superiores, em uma análise crítica
sobre os princípios constitucionais aplicados e a legislação específica sobre o tema.
(COSTA, 2019)
O presente artigo científico propõe estudar o princípio do devido processo
legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da
indispensabilidade do advogado, na esfera do Processo Administrativo Disciplinar
– PAD. Justamente porque esses são preceitos basilares emanados da nossa Carta
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Magna que salvaguarda os interesses de qualquer cidadão, em especial no caso em
discussão, do servidor público, de modo que qualquer inobservância a esses
princípios, corresponde a uma nítida afronta direta a Constituição Federal.
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Por isso, vale esclarecer que este estudo busca realizar a confluência destes
conceitos principiológicos com a autodefesa e a defesa técnica aplicada neste tipo
de processo no âmbito constitucional.
E por fim realizar uma análise sobre o posicionamento adotado pela Súmula
nº 343, do Superior Tribunal de Justiça, bem como a constitucionalidade ou não da
Súmula Vinculante nº 05, do Supremo Tribunal Federal.
2.

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR – PAD
Considerando a necessidade de garantir ao cidadão competência para atuar na
defesa de seus direitos, a nossa Carta Magna contém princípios processuais
constitucionais aptos a nortear a concretização destes objetivos. (PAOLIELLO, 2019).
Dentre esses princípios, destaca-se o Devido Processo Legal, que assegura a
todo e qualquer cidadão, sem distinção, todas as garantias constitucionais e o direito a
um processo com todas as etapas previstas em lei, conforme destacou Paoliello (2019,
p. 02): “O devido processo legal é uma garantia do cidadão, constitucionalmente
prevista em benefício de todos, assegurando tanto o exercício do direito de acesso ao
Poder Judiciário, como o desenvolvimento processual de acordo com normas
previamente estabelecidas”.

Segundo Rodrigues (2003, p. 98), a garantia do devido processo legal “é a
fonte mediata ou imediata dos princípios judiciais existentes dentro de um sistema
jurídico como um todo”.
O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (CRF/88) prevê expressamente
em seu bojo, o princípio do Devido Processo Legal, quando dispõe: “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
O devido processo legal é dividido em duas espécies, o devido processo
legal substancial (“substantive due process”) que considera que as leis visam
satisfazer ao interesse público, os anseios da sociedade a que se destinam, evitando
o abuso do poder pelo governo, garantindo ao cidadão a elaboração legislativa
com foco nos reais interesses sociais. Esta espécie abarca a razoabilidade, a
finalidade e a justiça da norma, possibilitando que o cidadão exija que o legislador
não exerça os seus poderes arbitrariamente. Contudo, verifica-se maior acuidade
deste aspecto no controle da constitucionalidade das leis exercidas pelo Judiciário
(CAMBI, E. ; CAMBI, G.S, 2006, p. 73).
914

www.conteudojuridico.com.br

A outra espécie é o devido processo legal processual “procedural due
process”, que corresponde ao princípio em seu sentido estrito, seja no processo
judicial como no processo administrativo, propiciando ao demandado ou
acusado vários direitos, sendo eles a citação, ampla defesa, defesa oral,
apresentação de provas, direito possuir um (advogado), contraditório e sentença
fundamentada (CAMBI, E. ; CAMBI, G.S, 2006, p. 73).
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Gama (2005, p. 21-23) define o devido processo legal como sinônimo de
processo justo ou da inviolabilidade de defesa em juízo, e que deve ser considerado
como direito que a lei seja razoável, justa e contida nos limites da Constituição.
O princípio do Contraditório e da Ampla Defesa está previsto na Constituição
Federal Brasileira de 1988, incorporado à lista dos direitos e garantias fundamentais,
o que lhe possibilita e a exigência de aplicação imediata e obrigatória, seja qual for
a lei regulamentadora (Título II, Capítulo I da CRF/88), e tem por finalidade
assegurar aos acusados em geral e litigantes, em qualquer tipo de processo, seja
ele judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV CRF/88).
O contraditório pode ser definido pela expressão latina audiatur et altera
pars, que significa “ouça-se também
a outra parte”. Consiste no direito do réu a ser
5
ouvido e impedir decisão sem que seja ouvido antes as partes e os
interessados. (NERY JÚNIOR, 2006, p. 172).
Ainda segundo o autor, por conta desse princípio, no processo cível, a
sentença poderá ser nula se à parte demandada não for oportunizada a contestação
de uma ação, já no processo penal, será suspenso enquanto a defesa não for
apresentada.
Entende-se por contraditório a necessidade de dar conhecimento da
existência da ação e de todos os atos do processo às partes, como também a
possibilidade de as mesmas reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis e o
direito que os contendores têm de serem ouvidos paritariamente no processo
(NERY JÚNIOR, 2006, p. 172).
A ampla defesa prevista na Constituição Federal corresponde ao direito da
parte de utilizar de todos os meios disponíveis para alcançar seu direito, seja através
da produção de provas ou interposição de recursos. (PAOLIELLO, 2019, p. 05)
É neste contexto de se instaurar Processo, como instrumento para a busca
de solução de litígios e conflitos, que o art. 133 da Constituição Federal (CRF/88)
traz a figura do advogado: “o advogado é indispensável à administração da justiça,
915

www.conteudojuridico.com.br

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei.".
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Takeda (2010), tece as seguintes considerações sobre a etimologia e origem
da palavra advogado:
A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, ou seja,
aquele que é chamado em defesa. Desta forma, com
fundamento na história e na própria etimologia, é possível
definir o advogado como aquele que é convocado para
acastelar uma causa ou uma pessoa, buscando mais a
realização da justiça do que os honorários, embora estes lhe
sejam legalmente devidos.
É no Império Romano que se encontram as raízes do Direito
e bem assim é nele que se localizam as origens da advocacia
representada em duas figuras distintas: o advogado e o
jurisconsulto.
Sob o prisma histórico, pode-se dizer que a advocacia tem sua
origem na necessidade moral de defesa daqueles que por
serem hipossuficientes e inocentes acabavam por ser vítimas
de injustiças de todos os gêneros. Nesta esteira, surgem
cidadãos que, inconformados com as iniquidades, passaram a
exercer, gratuitamente, a defesa daqueles que por serem
fracos tinham seus direitos desprezados.
O art. 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil – EAOAB, estabelece que:
Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da
justiça.
§ 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço
público e exerce função social.§ 2º. No processo judicial, o
advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao
seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos
constituem múnus público.§ 3º. No exercício da profissão, o
advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei.
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Neste mesmo sentido, Grinover (1975, p. 14), afirma que para garantir um
processo justo “é necessário que as partes se encontrem não apenas em condição
de igualdade jurídica, mas também em igualdade técnica e econômica”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Percebe-se, portanto, que é papel do advogado garantir as condições para
o exercício do princípio da Ampla defesa e do Contraditório, apresentando os meios
legais necessários e as alternativas processuais adequadas, proporcionando ao
demandado ou acusado a possibilidade de efetuar a mais completa defesa quanto
à imputação que lhe foi realizada. (ALVES JR., 2018).
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o Processo administrativo possui
diversas espécies, trata-se, portanto, de um gênero, conforme nos ensina Meirelles
(2007, p. 68): “o processo administrativo é o gênero, que se reparte em várias espécies,
dentre as quais as mais frequentes apresentam-se no processo disciplinar e no processo
tributário ou fiscal”.
Como visto, segundo o autor, o processo administrativo possui várias espécies,
mas seguindo o escopo do presente estudo, serão delineadas informações somente
sobre o Processo Administrativo Disciplinar.
Os ilustres autores Cambi E., e Cambi G. S., (2006, p. 11) esclarecem que:
O processo administrativo disciplinar tem por finalidade apurar as ações
5
ou omissões de funcionários, ocorridas no seio da Administração
Pública, desde que essas condutas sejam consideradas ilícitas e
acarretem a aplicação de penas disciplinares. Entretanto, o processo
disciplinar somente visa a apuração do ilícito, sendo uma garantia para
o servidor público, o qual deve presumir-se inocente até prova em
contrário e até que as instâncias administrativas sejam exauridas, o que
evita a prática de atos arbitrários por parte das autoridades
administrativas.
O processo administrativo disciplinar é garantia constitucional, prevista no art.
41, §1º, II, da CF/88, in verbis:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (...)
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa.
Nessa temática, o próprio art. 148, da Lei nº 8.112/1990, que trata do regime
jurídico dos servidores públicos em âmbito federal, conceitua expressamente que:
O processo disciplinar é instrumento destinado a apurar responsabilidade
de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou
que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investido.
O art. 151, da Lei nº 8.112/90, estabelece que o processo seja dividido em três
etapas: 1º instauração – publicação do ato que criou a comissão julgadora; 2º inquérito
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administrativo – fase instrutória - apresentação de defesa, produção de provas e
relatório; 3º julgamento pela autoridade competente.
Nos termos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, o processo disciplinar será conduzido
por Comissão de Julgamento composta por 03 (três) servidores estáveis, sendo um
destes o seu presidente, todos designador por autoridade competente.
Importante destacar que o presidente da Comissão de Julgamento, deve ser
servidor: (a) ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ao do indiciado, ou
b) tenha nível de escolaridade igual ou superior ao indiciado (art. 149 da Lei nº
8.112/90).
Após o início do processo administrativo, a sua conclusão deve ser no prazo de
60 dias, porém o não cumprimento dessa determinação não gera vício ou nulidade do
processo, consoante disposto no art. 169, §1º, da Lei 8.112/90.
Na fase instrutória, também conhecido como sindicância, deverá ser observado
os princípios do devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e
ampla defesa, em que poderá ser realizado as provas necessárias para apuração dos
fatos, depoimentos, acareações, investigações, produção de prova pericial e outras
provas admitidas em legislação (art. 155 da Lei nº 8.112/90).
É reservado ao servidor acusado a faculdade de escolher acompanhar o
processo administrativo disciplinar por conta própria ou constituir advogado (art. 156
da Lei nº 8.112/90).
No tocante à prova testemunhal, as testemunhas serão intimadas a depor
oralmente – depois reduzido a termo – e que é vedado a juntada de testemunhos por
escrito (arts. 157 e 158 da Lei nº 8.112/90).
A inquirição das testemunhas é feita de forma separada, e caso haja contradição
nos depoimentos será realizado acareação dos pontos controversos (parágrafos 1º e 2º
do art. 158 da Lei 8.112/90).
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor,
conforme consignado no caput do art. 161 da Lei nº 8.112/90.
Nesse momento, é oportunizado ao acusado, no prazo de 10 dias, a
apresentação de autodefesa (elaborada pelo próprio infrator) ou defesa técnica
(elaborada por advogado contratado), nos termos do art. 156 da Lei nº 8.112/90. No
caso de mais de um acusado, será concedido o prazo de 20 dias comuns para
apresentação da defesa (art. 161, §1º e §2º, da Lei nº 8.112/90).
Caso o acusado esteja em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, a
ser publicado no Diário Oficial da União – DOU e também em jornal de grande
circulação na localidade do último domicílio, para no prazo de 15 dias, apresentar
defesa (art. 163, parágrafo único da Lei nº 8.112/90).
Ressalta-se que, no caso de revelia, o presidente da comissão nomeará defensor
dativo (servidor público ocupante de cargo superior ou igual ao acusado, com nível de
escolaridade igual ou superior do indicado), para apresentação de defesa no inquérito
disciplinar (art. 164 da Lei nº 8.112/90 e seus parágrafos).
Com o recebimento do processo, o presidente deverá realizar o julgamento no
prazo de 20 dias (art. 167, da Lei nº 8.112/90), devendo observar os seguintes critérios:
i) acatar o relatório da comissão, salvo quando divergir das provas produzidas nos autos
(art. 168); ii) identificado ao algum vício insanável, deverá declarar nulidade processual
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e, no mesmo ato, constituir nova comissão para processamento de novo inquérito
disciplinar (art. 169); iii) verificada que a infração também tipifica em outra esfera jurídica
(ex: penal, civl, etc), deverá ser remetido à autoridade competente (art. 171); iv) apurada
a falta grave, deverá aplicar a as penalidades previstas em lei.
Observa-se que o procedimento reservado ao PAD, guarda semelhanças com
as premissas do Direito Penal, pois se trata da parte reservada do direito administrativo
sancionador que ensejam a discussão sobre a necessidade de defesa técnica feita por
advogados nos processos administrativos disciplinares, que será abordada no tópico a
seguir. (FERRAZ, 2017.)
4. ANÁLISE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 5, DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF.
A Súmula Vinculante nº do Supremo Tribunal Federal foi editada em razão do
julgamento do RE 434.059, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça
que afirmava ser obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo
administrativo disciplinar, consubstanciado em sua Súmula nº 343 – STJ, e que,
portanto, o PAD estaria eivado de nulidade, por ausência de defesa técnica de
advogado. (FERRAZ, 2017)
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, decidindo sobre essa questão,
segundo Ferraz (2017, p. 02) aduziram que:

Na ocasião, os ministros do STF consideraram que a presença
do advogado
no PAD seria, como regra, uma faculdade
5
outorgada ao servidor (não uma obrigação), nos termos do
artigo 156 da Lei 8.112/90 (Estatuto dos Servidores
Públicos Federais)[3]. Três seriam as exceções possíveis: a) se
o servidor processado estivesse em lugar incerto e não sabido
(caso em que caberia ao órgão público designar um
procurador); b) se objeto processual fosse revestido de
complexidade tal que fugisse à compreensão do processado
(caso em que o órgão público disponibilizaria o advogado, se
o servidor não dispusesse de recursos bastantes); c) se o
servidor for revel, apresentando-se então a ele um
defensor dativo[4]. Posteriormente, a jurisprudência da corte
admitiu distinção no sentido de que a SV 5 não é aplicável em
procedimentos administrativos para apuração de falta grave
em estabelecimentos prisionais (ver, por todos, Rcl 9.340 AgR,
relator ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgamento em 26/8/2014, DJe de 5/9/2014).
Surge desta discussão, vertentes sobre a constitucionalidade ou não da Súmula
Vinculante nº 5 do STF. O fundamento para os que defendem a inconstitucionalidade
residem no fato de que o processo administrativo disciplinar está pautado nos
princípios constitucionais do devido processo legal; e do contraditório e ampla defesa,
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de modo que, para essa linha teórica, a figura do advogado nesses casos, traria a ampla
efetivação desses mecanismos. (KISTEUMACHER, 2011, p. 308)
Dessa forma, a indispensabilidade do advogado nesses inquéritos, se justifica
sob o discurso de que o processo administrativo disciplinar pode culminar na
penalidade de exoneração do servidor público, pelo que a defesa técnica proporciona
direito à defesa ampla do particular frente à Administração Pública. (COSTA, 2019).
Para estudiosos como Kisteumacher (2011, p. 309):
A chamada ampla defesa só pode ser materialmente propiciada caso o
acusado possa contar com um profissional que vai muito além de um
mero detentor de conhecimentos jurídicos, mas próprio sustentáculo
da República, indispensável à própria administração da justiça, como
preceitua o artigo 133 da Constituição.
Ainda segundo o autor a representação por meio de advogado, traria a garantia
de uma defesa segura e eficaz, capaz de propiciar a correta discussão do tema e o
atingimento de um provimento legítimo. (KISTEUMACHER, 2011, p. 310)
Por outro lado, os contrários a indispensabilidade do advogado no processo
administrativo disciplinar, esclarecem que é assegurado ao servidor público investigado
a faculdade em utilizar a autodefesa ou contratar procurador para acompanhar o
inquérito, consubstanciados no próprio Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.
(art. 156 da Lei Federal nº 8.112/90).
Neste mesmo sentido, o art. 113, da Lei nº 8.112/90 também consigna que:
“para o exercício de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na
repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído”.
Para os defensores dessa linha, não há proibição de atuação do advogado no
processo administrativo disciplinar, o que ocorre é a livre escolha do servidor em exercer
seu direito de autodefesa ou contratar procurador especializado para defendê-lo, o que
necessariamente não afronta dos preceitos constitucionais previstos no art. 133, da
nossa Carta Maior. (FERRAZ, 2017)
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 343,
sedimentou o posicionamento de que “é obrigatória a presença de advogado em todas
as fases do processo administrativo disciplinar”. (SÚMULA 343 STJ)
Alguns precedentes jurisprudenciais sobre essa questão foram:
(i) MS 7.078-DF (3ª S, 22.10.2003 – DJ 09.12.2003);

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ausência de advogado
constituído e de defensor dativo. 1. A presença obrigatória de
advogado constituído ou defensor dativo é elementar à
essência mesma da garantia constitucional do direito à ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate
de processo judicial ou administrativo, porque tem como
sujeitos não apenas os litigantes, mas também os acusados
em geral. 2. Ordem concedida. (STJ, MS 7.078-DF
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(2000/0065864-2), Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 3ª Seção, DJ
09/12/2003)
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(ii) MS 9.201-DF (3ª S, 08.09.2004 – DJ 18.10.2004);
Administrativo. Mandado de segurança preventivo. Processo
administrativo disciplinar. Cerceamento de defesa ocorrência. Ausência
de advogado constituído e de defensor dativo. Precedentes desta
Corte. Ordem concedida. 1. Somente após a fase instrutória se mostra
necessária a descrição pormenorizada do fato ilícito, bem como a sua
devida tipificação, procedendo-se, conforme o caso, o indiciamento do
servidor, na forma do art. 161, caput, da Lei n. 8.112/1990. 2. A
Autoridade impetrada, competente para aplicar a penalidade
administrativa, vincula-se aos fatos apurados no Processo
Administrativo Disciplinar e não à capitulação legal proposta pela
Comissão de Processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes
auxiliares, podendo, inclusive, deles discordar, desde que fundamente
seu entendimento. “O indiciado em processo disciplinar se defende
contra os fatos ilícitos que lhe são imputados, podendo a autoridade
administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhes deu a
Comissão de inquérito, sem que implique cerceamento de defesa” (Cf.:
MS n. 20.335-DF, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 105-66). 3. Na hipótese,
durante a 5instrução do Processo Administrativo Disciplinar, o
Impetrante não contou com a presença obrigatória de advogado
constituído ou defensor dativo, circunstância, que, a luz dos
precedentes desta Corte de Justiça, elementar à garantia constitucional
do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque tem como
sujeitos não apenas os litigantes, mas também os acusados em geral.
Precedente desta Corte. 4. Ordem concedida para que o Ministro de
Estado da Saúde se abstenha de emitir portaria demissória do ora
Impetrante em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo
Disciplinar n. 25265.007811/2002-21, em decorrência de sua nulidade,
sem prejuízo de instauração de novo procedimento, com observância
das formalidades legais. (STJ, MS 9.201-DF (2003/0136179-2), Rel. Min.
Laurita Vaz, 3ª Seção, DJ 18/10/2004)
(iii) MS 10.565-DF (3ª S, 08.02.2006 – DJ 13.03.2006);
Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de
defesa por advogado e defensor dativo. Cerceamento de defesa.
Ocorrência I - “A presença obrigatória de advogado constituído ou
defensor dativo é elementar à essência mesma da garantia
constitucional do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque
tem como sujeitos não apenas litigantes, mas também os acusados em
geral” (Precedentes). II - Independentemente de defesa pessoal, é
indispensável a nomeação de defensor dativo, em respeito à ampla
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defesa. III - Ordem concedida. (STJ, MS 10.565-DF 92005/0060850-9),
Rel. Min. Felix Fischer, 3ª Seção, DJ 13/03/2006)
(iv) MS 20.148-PE (5ª T, 07.03.2006 – DJ 27.03.2006)
Constitucional e Administrativo. Policial militar. Processo administrativo
disciplinar. Competência para aplicação de penalidade. Art. 125, § 4º
da Constituição Federal. Ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Configuração. Ausência de advogado ou defensor
dativo. Precedentes. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - O
art. 125, § 4º da Constituição Federal é claro ao definir que somente
nos casos de crimes militares a competência para decidir sobre a perda
do cargo é do Tribunal de Justiça Estadual ou do Tribunal de Justiça
Militar. Tratando-se de infração disciplinar apurada em Procedimento
Administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria
Administração. Precedentes. II - O Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência uniforme no sentido de que os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, igualmente
incidentes na esfera administrativa, têm por escopo propiciar ao
servidor oportunidade de oferecer resistência aos fatos que lhe são
imputados, sendo obrigatória a presença de advogado constituído ou
defensor dativo. Precedentes. III - Não havendo a observância dos
ditames previstos resta configurado o desrespeito aos princípios do
devido processo legal, não havendo como subsistir a punição aplicada.
IV - A declaração da nulidade de parte do procedimento não obsta que
a Administração Pública, após o novo término do processo
administrativo disciplinar, aplique a penalidade adequada à eventual
infração cometida. V - Recurso conhecido e parcialmente provido para
reformar o acórdão a quo, declarando-se a nulidade do processo
administrativo, com a consequente anulação do ato que impôs a pena
ao militar. (STJ, MS 20.148-PE (2005/0096183-2), Rel. Min. Gilson Dipp,
3ª Seção, DJ 27/03/2006)
Em síntese, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu que a ausência de
advogado constituído ou procurador dativo, impede a aplicação da essência da garantia
constitucional do direito de ampla defesa, bem como os meios e recursos inerentes, o
que gerou as anulações das sanções impostas nos processos administrativos
disciplinares. (LEÃO, 2018).
Em julgamento no plenário do RE nº 434.059, o Supremo Tribunal Federal – STF
editou a Súmula vinculante nº 05, consolidando que “a falta de defesa técnica por
advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. (FERRAZ,
2017)
No fundamento do precedente representativo, restou consignado que:
Na espécie, o único elemento apontado pelo acórdão recorrido como
incompatível com o direito de ampla defesa consiste na ausência de
defesa técnica na instrução do processo administrativo disciplinar em
questão. Ora, se devidamente garantido o direito (i) à informação, (ii)
à manifestação e (iii) à consideração dos argumentos manifestados, a
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ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao art.
5º, LV, da CF/1988. (...) Por si só, a ausência de advogado constituído
ou de defensor dativo com habilitação não importa nulidade de
processo administrativo disciplinar (...). Ressalte-se que, mesmo em
determinados processos judiciais — como no habeas corpus, na
revisão criminal, em causas da Justiça Trabalhista e dos Juizados
Especiais —, esta Corte assentou a possibilidade de dispensa da
presença de advogado. (...) Nesses pronunciamentos, o Tribunal
reafirmou que a disposição do art. 133 da CF/1988 não é absoluta,
tendo em vista que a própria Carta Maior confere o direito de postular
em juízo a outras pessoas. (STF, RE 434.059, Rel. Gilma Mendes, DJE
12/09/2008)
Neste contexto de dualidade, é que o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil ajuizou em 2008, uma proposta de cancelamento da Súmula
Vinculante, autuada sob o nº 4385, sob o fundamento de que não houve reiteradas
decisões sobre a matéria objeto da súmula e que a falta de advogado no PAD constitui
numa grave violação do direito fundamental do servidor. (MONTOLLI, 2017, P. 26-27).
Como cediço, o art. 103-A, §2º, da CF/88, determina que ”em prejuízo do que
vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá
ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade”.
Com base no dispositivo acima, e em interpretação conjunta com o art. 3º, da
Lei nº 11.417/2006, disciplina5 a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
Súmula Vinculante pelo STF, trazendo rol dos legitimados, que a OAB interpôs a petição,
conforme se observa abaixo:
Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de
enunciado de súmula vinculante:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV – o Procurador-Geral da República;
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - o Defensor Público-Geral da União;
VII – partido político com representação no Congresso Nacional;
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
IX – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal;
X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do
Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os
Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os
Tribunais Militares.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como se depreende da
leitura dos dispositivos acima transcritos, é parte legítima e por isto, requereu o
cancelamento da Súmula Vinculante nº 05 perante o Supremo Tribunal Federal – STF.
Entretanto, em 2016, a proposta para cancelamento do referido enunciado, foi
rejeitado por maioria dos votos do Supremo Tribunal Federal (Proposta de Súmula
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Vinculante nº 58), prevalecendo o entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski,
acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Tóffoli
e Gilmar Mendes. (INFORMATIVO STF Nº 849, 2016)
Não obstante tal manutenção de decisão, para Junior Razaboni e Lazari (2019,
p. 10):
(...) conclui-se que a rejeição da proposta de cancelamento da Súmula
Vinculante 5 demonstra a manutenção do retrocesso no direito
administrativo, mais precisamente nos julgamentos de processo
administrativo disciplinar. (...)
Para os autores, a decisão se mostra um retrocesso no direito administrativo,
principalmente no tocante aos julgamentos de processo administrativo disciplinar.
(RAZABONI; LAZARI, 2019).
6. CONCLUSÃO
O processo administrativo disciplinar tem como objetivo apurar ato ilícito
praticado pelo servidor público, de modo que a obrigatoriedade da presença do
advogado nesses casos, gerou debates calorosos no Poder Judiciário, de ofensa aos
princípios constitucionais a ausência de defesa técnica.
O fundamento trazido pelos defensores da presença indispensável do
advogado seria a de que o servidor acusado não teria capacidade plena para se
defender, em um processo inquisitivo acusatório, que poderia incidir na exoneração de
seu cargo.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em entendimento semelhante, editou a
Súmula nº 343 de 2007, a qual determina ser obrigatória a atuação do advogado em
todas as fases do inquérito disciplinar administrativo.
Ocorre que, em julgamento do RE nº, o STF consignou o entendimento de que
não viola os princípios constitucionais, a ausência de presença de advogado nos
processos administrativos disciplinares, o que gerou a criação da Súmula nº 05, em
caráter vinculante ao Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal (art. 103-A, da CF/88).
Apesar do inconformismo de grande parte dos juristas e, inclusive, do Superior
Tribunal de Justiça – STJ prevaleceu o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de
que a ausência de advogado constituído no processo administrativo disciplinar, não
viola os preceitos da Constituição Federal.
Deste modo, mesmo com a vasta argumentação posta à lume pelo Conselho
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ao propor o cancelamento da Súmula
Vinculante nº 05, o colegiado do STF entendeu que o enunciado não constitui a retirada
do direito de defesa técnica no inquérito administrativo, e sim, uma faculdade de
escolha do servidor público em contratar ou não advogado, não afrontando, portanto,
os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
Assim, verifica-se que prevaleceu o posicionamento de constitucionalidade do
referido enunciado, entretanto, verifica-se que a falta de obrigatoriedade na
constituição de defesa técnica em processos administrativos ocasiona insegurança
jurídica e, além disso, menospreza princípios constitucionais indispensáveis para um
adequado processo inquisitivo acusatório.
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Ambientais e Tributárias vinculadas ao agronegócio.
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RESUMO: O Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
apresentou o Projeto de Lei nº 249/2019 de autoria do Deputado Estadual Zé
Roberto Lula, no qual se propõe a limitar o plantio de soja em 10% da área
agricultável disponível no Estado por safra. E sendo assim, este presente artigo tem
o propósito de debater, buscando sempre ser o mais imparcial possível sobre a
competência do Estado do Tocantins para legislar sobre a matéria, assim como,
acerca da possibilidade do ente federativo intervir na propriedade privada,
impondo ao produtor rural limites, como por exemplo o de exercer o seu direito à
livre iniciativa, intervindo ainda em sentindo oposto ao propugnado na atual
Constituição Federal que possui um viés liberal mitigado, contra princípios como o
da liberdade econômica, da livre concorrência, pautando o presente estudo, sempre
pelo respeito às demais normas que delimitam a atividade econômica abordada,
como o princípio da função social da propriedade, abordado em diversas fontes de
leis ordinárias e na nossa Carta Magna, a proteção ao meio ambiente. Onde, durante
a abordagem técnica será demonstrada a inaplicabilidade da norma e decorrência
de vícios formais e materiais dentro dos limites escolhidos.
PALAVRAS CHAVE: Direito Agrário. Plantio de Soja. PL 249/2019. Limitação ao
poder de plantar. Propriedade Privada.
ABSTRACT: The Official Gazette of the Legislative Assembly of the State of
Tocantins introduced Bill No. 249/2019 by State Representative Zé Roberto Lula, in
which it proposes to limit soybean planting to 10% of the state's available arable
land per crop. Therefore, this article has the purpose of debating, always seeking to
be as impartial as possible about the competence of the State of Tocantins to
legislate on the matter, as well as about the possibility of the federative entity
1
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intervening in private property, imposing on the producer rural boundaries, such as
the exercise of their right to free enterprise, intervening in the opposite direction of
the current Federal Constitution, which has a mitigated liberal bias, against
principles such as economic freedom, free competition Always respecting the other
norms that delimit the economic activity addressed, such as the principle of the
social function of property, addressed in various sources of ordinary laws and in our
Charter, the protection of the environment. Where during the technical approach
will be demonstrated the inapplicability of the norm and due to formal and material
defects within the chosen limits.
KEYWORDS: Agrarian Law. Soy Planting. PL 249/2019. Limitation to the power of
planting. Private Property.
Sumário: 1. INTRODUÇÃO. 2. OS PRINCÍPIOS INERENTES AO PRODUTOR RURAL.
2.1 O que é um princípio. 2.2 – Dos princípios que delimitam o estudo de caso. 3.
DO CONFLITO NORMATIVO FRENTE AOS PRINCÍPIOS ESCOLHIDOS. 3.1 – Princípio
da liberdade e da livre iniciativa. 3.2 – Princípio da liberdade de concorrência. 3.3 –
Do direito à propriedade privada. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
1.INTRODUÇÃO

5

O Estado do Tocantins, nascido junto com a Constituição Federal de 1988, é
o ente federativo mais jovem dentre os 27 (vinte e sete) Estados da República
Federativa Brasileira, com 31 anos de idade, possuindo conforme dados da SEFAZ2,
em 2017, um PIB no valor de R$ 34,1 bilhões, tendo o setor do agronegócio, como
responsável por 13,5% do PIB, algo em torno de R$ 4,159 bilhões de reais e uma
área plantada de 1.278.4623 (um milhão duzentos e setenta e oito mil e
quatrocentos e sessenta e dois) hectares de lavouras temporárias.
Dentre essas culturas intermitentes, o plantio de soja no ano de 2017
conforme dados disponíveis SIDRA IBGE4, representou 65,87% da área plantada,
alcançando a marca de 842.160 hectares, tendo como estimativa do valor de
produção pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o valor de R$
2.410.207,00 (dois bilhões quatrocentos e dez milhões e duzentos e sete mil reais),
mais da metade do valor gerado pelas atividades ligadas ao campo, tendo uma
importância ímpar na economia estadual.
2

Disponível em http://www.sefaz.to.gov.br/estatistica/estatistica/produto-interno-bruto-pib-dotocantins/estadual/ - Ótica da produção.
3 Dados disponíveis em https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/1612
4 Dados disponíveis em https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/1612.
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No ano de 2018, conforme dados do sistema SIDRA – IBGE5, o Tocantins
realizou o plantio de 1.353.589 hectares de lavouras temporárias, sendo que deste
total, 917.608 hectares foram destinados ao plantio de soja (em grão),
representando assim 67,79% do plantio realizado6. Convertendo essas informações,
conforme dados coletados, a produção de lavouras temporárias de todo o Estado
foi estimada em R$ 4.165.445.000 (quatro bilhões cento e sessenta e cinco milhões
quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) e o plantio de soja (em grão) em R$
2.667.181.000 (dois bilhões seiscentos e sessenta e sete milhões e cento e oitenta e
um mil reais), correspondendo a 64,03% do capital ganho.
E deste modo, em atenção a importância que a monocultura da soja possui,
e demonstrando preocupação para com o meio ambiente, e com a diversificação
produtiva no Estado do Tocantins, o Deputado Estadual José Roberto Lula, através
da PL 249/2019 publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Tocantins
nº 2851, propôs estabelecer limites para o plantio de soja no Estado do Tocantins,
e adotar outras providências, tendo como escopo o que será disposto na “in verbis”
a seguir:
Estabelece limites para o plantio de soja no Estado do
Tocantins, e adota outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta:
Art. 1° É limitado em 10% (dez por cento) da área agricultável
do Estado, por safra, o plantio de soja no Estado do Tocantins.
Art. 2° O plantio da monocultura no Estado é condicionado
ao plantio de uma distância de 1000 metros de nascentes, 500
metros de estação ecológica e reservas ambientais correntes
de água, estabelecimentos de ensino, hospitais, unidades de
saúde e núcleos residenciais das áreas rural e urbana.
Art. 3° O produtor de soja é obrigado a manter acero de no
mínimo, 5m (cinco metros) limpo e não cultivado ao redor de
todas as áreas preservadas.
Art. 4° Os projetos de plantio de soja a serem desenvolvidos
no Estado do Tocantins deverão ser apresentados às
Secretarias Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
5
6

Sistema Sidra IBGE – Banco de Tabelas e Estatísticas: https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca15/brasil.
A relação aqui concerne ao total de áreas cultivadas com lavouras temporárias.
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acompanhados de levantamento topográfico, planimétrico,
mapa e memorial descritivo da área que se pretende cultivar,
todos elaborados por profissional habilitado.
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Art. 5° Sem prejuízo da responsabilidade penal, civil e
administrativa, a infringência às disposições desta Lei
acarretará a aplicação de multa no importe de 10 (dez)
salários mínimos. § 1° No caso de reincidência, a multa será
cominada em dobro. § 2° A multa é quadruplicada se a
infração ocorre no raio de 500 m (quinhentos metros) dos
estabelecimentos de ensino, hospitais, unidades de saúde e
núcleos residenciais das áreas rural e urbana, nascentes de
água.
Art. 6°As multas arrecadadas por esta Lei serão destinadas à
conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FUEMA,
instituído pela Lei 261, de 20 de fevereiro de 1991, e
denominado pela Lei 858, de 26 de julho de 1996.
Art. 7° Esta5 Lei entra em vigor na data de sua publicação
Desta feita, diante de tamanha força que o plantio de soja tem no Estado do
Tocantins, o presente estudo de caso buscará dialogar entre a propositura e alguns
princípios existentes na Constituição Federal, maior documento jurídico e político
da nação e norte de toda e qualquer legislação que exista ou venha a nascer em
nosso ordenamento jurídico.
Deste modo, o presente estudo não se baseia tão somente na competência
privativa da União em legislar sobre as matérias dispostas no art. 22 da Constituição
Federal, aduzindo que somente a União pode tratar das matérias relativas ao Direito
Civil, temática ora aqui versada através do Direito real7 a propriedade.
De outro modo, se poderia meramente, respaldar a presente análise com
base no art. 24, da nossa Carta Magna, simplesmente afirmando que quando se
pretende legislar sobre o meio ambiente e controle da poluição, a competência
para tanto é concorrente e desta forma estaria correta a propositura que deu ensejo
ao presente exame.
Contudo, diante da necessidade de um olhar mais aprofundado e acadêmico,
a metodologia utilizada será a comparativa, utilizando-se para tanto da ajuda da
7

Autoridade que o proprietário exerce sobre a coisa.
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Constituição Federal, de grandes doutrinadores, normas correlatas e da
jurisprudência, delimitando este estudo de caso com os princípios selecionados
abaixo e que serão norteadores deste artigo.
2.DOS PRINCÍPIOS E DAQUELES VINCULADOS AO PRODUTOR RURAL
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2.1 O que é um princípio
Antes de prosseguir o ensaio jurídico, é preciso entender o que significa para
o direito, o princípio, o que ele é, e para isso, começaremos com uma citação de
Aristóteles na qual em suas lídimas palavras expõe o seguinte:
São ‘verdadeiras’ e ‘primeiras’ aquelas coisas nas quais
acreditamos em virtude de nenhuma outra coisa que não seja
elas próprias; pois, quanto aos primeiros princípios da ciência,
é descabido buscar mais além o porquê e as razões dos
mesmos; cada um dos primeiros princípios deve impor a
convicção da sua verdade em si mesmo e por si mesmo.
(ARISTÓTELES citado por CUNHA, Sérgio, 2013, p. s/n)
Contudo, o que nos interessa aqui neste exame do projeto de LEI, é a
significação de princípio jurídico, parafraseando Humberto Ávila, temos que:
Os princípios são normas imediatamente finalísticas,
primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta
havida como necessária à sua promoção. (ÁVILA, Humberto.
2005, p. 70)
Humberto Ávila brilhantemente diferencia princípios e normas, trazendo a
seguinte definição para o que se entende por norma ou regras jurídicas:
As são normas imediatamente finalísticas, primariamente
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e
abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da
correspondência, sempre tratada na finalidade que lhes dá
suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente
sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição
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normativa e a construção conceitual dos fatos. (ÁVILA,
Humberto. 2005, p. 70)
2.2 – Dos princípios que delimitam o estudo de caso.
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Como é de conhecimento comum, da exploração agropecuária ser uma
grande força motriz na nossa economia brasileira como um todo, desde o Estatuto
da Terra, de 1964, legisladores atentos a realidade em que viviam e de olho para no
futuro, concederam ao produtor rural a proteção necessária, visto as dificuldades a
que estão expostos a cada safra semeada, além de trazer simplicidade ao
trabalhador do campo, que até poucos anos, era visto como um indivíduo de pouca
qualificação. E deste modo, é oportuno expor aqui o art. 4º, IV do Estatuto da Terra,
no qual prevê a faculdade daquele que labuta na terra, de escolher tipo empresarial
que melhor lhe cabe:
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que explore econômica e
racionalmente imóvel rural, dentro de condição de
rendimento econômico da região em que se situe e que
explore área
5 mínima agricultável do imóvel segundo padrões
fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para
esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as
matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com
benfeitorias;8
Tal realidade é demonstrada nas lídimas palavras do Doutrinador Fábio
Ulhoa Coelho, no seguinte trecho de seu Manual de Direito Comercial:
Se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta
Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às
normas de Direito Comercial. Esta deve ser a opção do
agronegócio. Caso, porém, não requeira a inscrição neste
registro, não se considera empresário e seu regime será o do
Direito Civil. Esta última deverá ser a opção predominante
entre os titulares de negócios rurais familiares. (COELHO,
Fábio. 2016, p. 19).

8

Estatuto da Terra. Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964.
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Em que pese a inscrição do produtor rural como empresário ser facultativa,
conforme preleciona o art. 9719 do Código Civil, é importante que se analise a
presente discussão sob a ótica empresarial, uma vez que o resultado final que se
busca, é o lucro, e a opção predominante daqueles que atuam no agronegócio. E
sendo assim, será através dessa ótica, sem esquecer de que o direito à propriedade
é relativizado, uma vez que se deva obedecer ao princípio da função social da
propriedade.
Existem diversos princípios a serem observados, quando se fala da atividade
exercida pelos produtores rurais e da intervenção estatal sobre a propriedade, e
selecionando princípios que se entende como essenciais sob o olhar do direito
empresarial, mais especificamente os presentes no art. 170 da Constituição Federal.
Que são: Princípio da Liberdade e da Livre Iniciativa, Princípio da livre concorrência,
Direito à propriedade privada, Princípio da função social da propriedade.
3 DO CONFLITO NORMATIVO FRENTE AOS PRINCÍPIOS ESCOLHIDOS
Em que pese se admitir a intervenção estatal no domínio econômico, e de se
repisar que a discussão ora trazida à baila, se pauta no conflito normativo do Projeto
de Lei 259/2019 diante das desconformidades relativas aos princípios supracitados.
Proposituras neste sentido, não são novidade em nosso ordenamento
jurídico, havendo inclusive um caso próximo no município de Rio Verde – Goiás,
onde foi sancionada a Lei Complementar nº 5.200/2006, na qual limitou-se em 10%
de cada propriedade agricultável, por safra, o plantio de cana de açúcar e em 25 de
junho de 2008 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de justiça do Estado de
Goiás.
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DO PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR
A 10% DA ÁREA AGRICULTÁVEL DO MUNICÍPIO. INVASÃO DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22,
I, CF -. OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 64. I –
Comparece à hipótese vertente o problema do discernimento
do interesse predominante na fixação da repartição das
competências legislativas entre os entes federados. Certo que
o município de Rio Verde tem interesse em limitar a área rural
9

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os
efeitos, ao empresário sujeito a registro.
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passível de plantação de cana-de-açúcar, especialmente,
como forma de assegurar manutenção dos elevados índices
de desenvolvimento que a economia graneleira já instalada
na comuna tem proporcionado. Entretanto, por se tratar de
assunto de repercussão geopolítica e estratégica mais ampla,
mormente com a anunciada falência da matriz energética
global baseada nos combustíveis fósseis, e a assunção pelo
Brasil de liderança no mercado internacional de
biocombustíveis, com destaque para o etanol, conclui-se pela
predominância do interesse nacional. II A limitação ao direito
de propriedade inserida na lei municipal é de competência
privativa da União Federal, ex vi do que dispõe o artigo 22,
inciso I, da Carta da República. III – As hipóteses de
competência legislativa do município contempladas no artigo
64 da Constituição Estadual não abarcam a restrição
constante
do
dispositivo
questionado.
IV
–
Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ação direta
procedente. Decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 359-2/200 (200702914562). Partes: Sindicato da Indústria
5
de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás – SIFAEG e o
Município de Rio de Verde. Relator: Des. Jamil Pereira de
Macedo. Redatora: Desª: Beatriz Figueiredo Franco.
Parecerista: Procurador de Justiça Eduardo Abdon Moura.
Acórdão de 25/02/2009. DJ. 307 de 01/04/2009. Disponível no
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(www.tjgo.jus.br).
Deste modo, o presente artigo, propõe uma análise de confronto entre a
iniciativa legislativa em detrimento de princípios, dos quais estes, que desde a
promulgação de nossa Lei Maior, possuem força constitucional, consoante as
cristalinas palavras do doutrinador Flávio Martins:
Atualmente, muito por conta do art. 5º, § 2º, da Constituição,
o conteúdo constitucional tem sido interpretado
extensivamente: Constituição não se resume ao texto
constitucional, também consistindo nos princípios que dela
decorrem, bem como nos tratados internacionais sobre
direitos humanos.” (MARTINS, Flávio. 2019, p. 209).
É certo que a União pode e deve sempre que necessário, intervir nos assuntos
referentes à ordem econômica, seja ativamente regulando o mercado através dos
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impostos extrafiscais, atuação do CADE10 e até mesmo de maneira indireta,
fiscalizando o cumprimento de princípios como os ora citados.
E sendo assim, por exemplo, a fim de se evitar os abusos cometidos por
particulares, nasceu no ordenamento jurídico e a fim de se evitar a especulação
imobiliária ao se concentrar na mão de poucos, o princípio da função social, que
possui como função precípua a proteção da coletividade, garantindo assim, que a
propriedade privada além de se sujeitar a vontade daqueles que exercem o animus
dominis também se sujeita ao dever de se observar o uso adequado e racional, que
impõem ao sujeito de direito, restrições no uso do imóvel.
Neste ponto, temos como argumento de autoridade, a citação de uma
pequena passagem do livro de Direito Constitucional Esquematizado, no qual é
cristalizado aqui através das palavras do Doutrinador Pedro Lenza:
O direito de propriedade aparece como direito fundamental
(art. 5.º, XXII); porém a propriedade terá de atender a sua
função social (art. 5.º, XXIII), situação essa que se desdobra
no âmbito da política urbana (arts. 182 e 183), no âmbito da
política agrícola e fundiária, bem como da reforma agrária
(arts. 184 a 191). (LENZA, Pedro. 2017, p. 1458)
Para tanto, é há de se lembrar, que para o produtor rural há de se respeitar,
além destas elencadas, a legislação trabalhista11, o Código Florestal12, entre outras
leis, que na sua maioria envolvem o meio ambiente, ou seja, o direito a propriedade
se torna aqui relativizado.
Em contrapartida, ao atendimento de todas essas imposições, o ente estatal,
de modo englobante, entenda União, deve dar segurança jurídica e liberdade para
que aqueles que desejarem empregar recursos na área rural, tenham garantias de
que não serão sopesados pela esmagadora força do Estado e também ao mesmo
tempo protegidos de gigantes financeiros.

3.1 – Princípio da liberdade e da livre iniciativa
De tempos em tempos a sociedade se alterna através da escolha de seus
governantes entre a busca da proteção do Estado para lhe resguardar os direitos

10

Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CLT – Decreto-Lei nº 4.452 de 1º de maio de 1942.
12 LEI – nº 12.651 de 25 de maio de 2012.
11
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que acham ser necessários e a redução da intervenção estatal, onde o governo
interviria tão somente quando absolutamente preciso.
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Muitos podem confundir o princípio da Liberdade com o princípio da Livre
iniciativa, quando em verdade, um é complementar ao outro, sendo o princípio da
livre iniciativa complementado pelo art. 5º, inciso XIII13 da Constituição Federal, o
qual assegura a quem quiser o direito ao livre exercício de qualquer trabalho
(princípio da liberdade), artigo este que é reprisado no parágrafo único do art. 170
da Constituição Federal transcrito aqui “na íntegra”:
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei.
E deste modo, voltando o olhar para o artigo 170, mais precisamente em seu
observamos que há a previsão expressa de que a ordem econômica, será
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, princípio este
basilar que dá sonhos e esperanças aos cidadãos, valorizando o trabalho humano e
o desenvolvimento nacional, no5 qual o ente estatal nos dá a garantia de que irá
proteger aqueles que investirem, desde que respeitem o rol de incisos presentes no
referido artigo.

caput14,

Há de se memorar que no nosso ordenamento jurídico é de praxe a
existência das exceções, onde além das previstas e citadas anteriormente há a
adição do julgamento da ADI 1.950, de Relatoria do Min. Eros Grau, Tribunal Pleno,
j. 03.11.2005, DJ 02.06.2006: no qual define que a livre iniciativa se estende ao
Estado, e, portanto, o Estado deve intervir na economia para garantir o direito à
educação, cultura e desporto. O Estado deve buscar a preservação do interesse da
coletividade.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA
ASSEGURADA
AOS
ESTUDANTES
REGULARMENTE
MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.
INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E
LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR
13

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer;
14 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios :
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SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE.
LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º,
170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988
define opção por um sistema no qual joga um papel
primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no
entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia
em situações excepcionais. 2. Mais do que simples
instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e
pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo
para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos
veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa
é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa,
mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao
contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a
privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa.
4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de
outro determina ao Estado a adoção de todas as providências
tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação,
à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e
217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses
princípios e regras há de ser preservado o interesse da
coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso
à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar
a formação dos estudantes. 6. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 1950, SP.
Acórdão publicado em 03/11/2005. DJ 02/06/2006. Relator:
Min. Eros Grau.)
Segundo informações contidas no site da Secretaria de Agricultura do Estado
do Tocantins, o potencial agrícola do Estado corresponde a 13.825.070 (treze
milhões oitocentos e vinte e cinco mil e setenta) hectares, representando assim
50,25% do território do Estado15.
Atualmente a porcentagem de área agricultável no Estado, conforme dados
do Sistema SIDRA – IBGE e já supracitados, a área ocupada pelo plantio de soja,
15

Dados disponíveis em <https://seagro.to.gov.br/agricultura/>.
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equivale a 6,637% e para alcançar o limite máximo amealhado pelo nobre
Deputado, precisaria ainda haver o plantio de 464.899 hectares, e desta forma
alcançar o limite produtivo de 1.382.070 hectares cultivados com soja nos termos
da propositura.
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Para aflorar ainda mais o presente exame, há de se expor aqui, através de
dados estatísticos retirados do banco de tabelas e estatísticas disponíveis no
sistema SIDRA – IBGE, ora aqui já mencionados, o valor médio de crescimento ano
a ano do plantio de soja no Estado do Tocantins em hectares nos últimos 5 anos,
de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 1 - Aumento da área plantada de soja no Tocantins

5

Fonte: Sistema SIDRA16 – IBGE.
Conforme os dados levantados e ora aqui apresentados, se fosse possível
falar em um crescimento médio por ano, o valor encontrado é de 9,68%17 ao ano,
e que se fossemos projetar um prazo para alcançar o limite imposto pelo Projeto
de Lei, diríamos que em 4 anos, ou seja a partir de 2023, não se poderia aumentar
a área cultivada de soja dentro do território tocantinense, conforme limite
informado acima.
Consoante se denota da referida tabela, caso fosse feito uma análise mais
profunda, os dados apresentados refletirão que não existe um padrão na taxa de
crescimento da área plantada, uma vez que o plantio do grão de soja sofre
influência de diversos fatores externos, como por exemplo o valor de mercado da
saca de soja, a previsão de chuvas e outras intempéries e etc.

16
17

Sistema Sidra IBGE – Banco de Tabelas e Estatísticas: https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca15/brasil.
Valor médio é a soma de todos os períodos dividido pela quantidade de períodos.
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E é esse crescimento irregular, que nos diz que planta quem aceitar correr os
riscos inerentes ao cultivo, que nos diz que há liberdade em plantar ou não
determinado tipo de cultura, pegando por exemplo o ano de 2017 18, onde houve
uma redução da área plantada, conforme tabela acima.
Portanto, impedir o plantio além dos 10% da área agricultável do Estado,
poderia inibir o surgimento de novos investidores, de novos agricultores, podendo
vir a promover enfrentamentos, a levar empresários para a irregularidade, que para
produzir buscarão a informalidade, visto que o limite é baseado por safra, ou seja,
se pode vir a surgir no futuro disputas para saber quem poderá produzir na próxima
safra, advindo até mesmo o questionamento de como isso seria decidido dentro do
Estado do Tocantins, entre muitas outras questões.

3.2 – Princípio da liberdade de concorrência.
Princípio este também conhecido como da livre competição, é previsto no
art. 170, inciso IV da nossa Lei maior, assim como o princípio descrito anteriormente,
sendo balizado pelos princípios da justiça social e da dignidade da pessoa humana,
onde o Estado como ente fiscalizador deve opor-se aos abusos cometidos.
É nesse sentido as palavras do doutrinador Pedro Lenza transcritas “ in
verbis”:
De acordo com o art. 173, § 5.º, a lei, sem prejuízo da
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica,
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados
contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular. (LENZA, Pedro. 2017, p. 1458)
A proteção contra atos cometidos contra a ordem econômica e financeira e
em desfavor da economia popular são cristalizados através de leis ordinárias, que
delimitam o poder econômico dos glutões financeiros e impede que blocos
econômicos, pessoas pantagruélicas por lucros, pratiquem formas de concorrência
desleal para com aqueles de menor potencial monetário.
E corroborando com o disposto, uma vez alcançado o limite máximo de 10%
da área agricultável no Estado, é também possível dizer que haveria impedimento
a livre concorrência, visto que seria necessário autorizações para a realização do
18

Dados disponibilizados na tabela 1.1. Fonte SISTEMA SIDRA – IBGE.
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plantio, afetando a oferta do grão de soja, uma vez que o poder de plantio do grão
de soja estaria nas mãos de poucos, impedindo o surgimento de novos produtores,
trazendo efeitos para áreas diversas que fazem fronteira e daquelas que dependem
da commodity em questão.

3.3 – Do direito à propriedade privada.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Visto como uma garantia, se tratando de direito fundamental previsto no
nosso ordenamento pátrio tem sua previsão legal no art. 5º, inciso XXII 19 da
Constituição Federal, a qual assegura conjuntamente com o código civil em seu
artigo 1.222820, ao proprietário o direito de usar, gozar, dispor e reaver, trazendo
segurança aos que quiserem adquirir e investirem, porém como se verá a seguir
não se trata de um direito absoluto, e sim condicionado, por força do princípio da
função social da propriedade, esculpido no art. 182, §2º e 186 da CF/88.
Ademais o direito a propriedade é tratado como uma das principais
aspirações humanísticas, anseio este passado de geração em geração por meio de
nossos ancestrais que sempre nos ensinaram que ter a sua própria moradia é
essencial para se ter dignidade como pessoa. Em um pequeno trecho do livro de
5
Direito Civil Vol. 4, Flávio Tartuce,
nos demonstra que além dos preceitos que
aprendemos com nossos genitores, ter a posse de algo é relevante para nos
sentirmos bem com a parte central de nossa personalidade.
A propriedade deve ser entendida como um dos direitos
basilares do ser humano. Basta lembrar que a expressão “é
meu” constitui uma das primeiras locuções ditas pelo ser
humano, nos seus primeiros anos de vida. Concretamente,
é por meio da propriedade que a pessoa se sente realizada,
principalmente quando tem um bem próprio para a sua
residência. TARTUCE, Flávio. 2019, p.191). (Grifo nosso)
Desta feita, conclui-se que apesar de ser uma garantia real fundamental ao
exercício pleno de direitos básicos, se trata no presente caso em tela, de oposição
direta a este cânone, uma vez que se constitui em limitação ao uso da propriedade,
trazendo prejuízos até mesmo na busca pelo uso ideal e racional, além de também

19

XXII - é garantido o direito de propriedade;

20

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.
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padecer a presente propositura de vício de iniciativa, visto a competência para tratar
sobre questões vinculadas ao Direito Civil é da União.

4. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Diante de todos os prolegômenos demonstrados acima, o respectivo Projeto
de Lei fere os princípios constitucionais elencados, conflitando com o direito à
propriedade ao impor limites rigorosos ao seu uso, podendo vir a chocar com os
princípios da livre iniciativa, da liberdade, da livre concorrência, uma vez que, ao se
atingir o limite proposto, poderia surgir regulações, maior burocracia para aqueles
que se mostrarem interessados em produzir, e até mesmo se mostrando
incompatível com o princípio da função social da propriedade por impedir o uso
adequado e racional do imóvel e entre outras alegações acima supracitadas.
Portanto, conclui-se que a propositura se padece de vício dúplice, “formal”
uma vez que há ausência de legitimidade para a propositura, visto que a
competência para tratar da matéria é exclusiva da União e “material” por haver
discordância para com a Lei Maior, conforme todo o arcabouço aduzido no
presente estudo, contrariando deste modo garantias constitucionais, as quais
privam o particular do uso dentro dos limites impostos pela lei o uso da
propriedade privada.
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RESUMO: O presente artigo tratará de início o reconhecimento do meio ambiente
como valor jurídico, passando em seguida à análise do enredo constitucional sobre
a matéria, e pela responsabilidade extracontratual por danos ambientais para, por
fim, analisarmos a aplicação nos casos de empresas concessionárias de serviço
público. O objetivo geral deste artigo consiste em apresentar os elementos que
caracterizam a responsabilidade do concessionário em casos de danos ambientais.
Para este fim, servirão de suporte os objetivos específicos, que tratam da
constituição de massa crítica sobre a evolução do pensamento ambiental em
matéria jurídica, a qual veremos que se amolda à própria evolução do Direito
enquanto ciência, que tratam também da responsabilização do Estado por sua
atuação na nos casos de concessão, com ênfase nos danos ambientais e sua
indenização, na forma que a lei preconiza.
5
PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo. Concessão de Serviços Públicos.
Responsabilidade extracontratual. Dano Ambiental.
SUMÁRIO: Introdução .1 O meio ambiente como valor jurídico: 1.1 A teoria dos
princípios de direito em matéria ambiental; 2. A tutela do meio ambiente na
constituição federal; 3. A responsabilidade extracontratual por dano ambiental: 3.1.
Teoria da Responsabilidade Objetiva; 4. Dano ambiental extrapatrimonial sob a
ótica dos serviços públicos concedidos; 5. Considerações finais. 6. Referências.
INTRODUÇÃO
A tutela do meio ambiente sempre teve um lugar privilegiado no sistema
legal, ao menos em teoria, enquanto que na prática cada país tem um nível maior
ou menor de preocupação concreta com as questões ambientais. A legislação
brasileira é uma das mais densas sobre o tema, tendo passado por um longo
processo de maturação, que hoje permite que sejam exercidos os objetivos
nucleares de proteção do meio ambiente.
O contexto em que o Direito Ambiental foi sendo modificado reflete o
próprio processo de transformação social, que se volta à busca de soluções jurídicas
que atendem de melhor forma os anseios sociais. Essas mudanças comportam um
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sistema em movimento no qual as partes integram um todo e o todo deve ser
conhecido a importância de suas partes, entre as quais se situa a própria vida
humana.
No Brasil, a principal fonte de proteção ao meio ambiente é a própria
Constituição Federal, que reservou um capítulo para tratar da defesa e preservação
ambiental, envolvendo o Estado e a coletividade. Ao Estado foram dadas
ferramentas para que se pudesse constituir garantias de proteção, enquanto que à
coletividade foram dadas, na forma da lei, orientações para que a ação humana
esteja alinhada com a racionalidade sustentável.
Sem a efetiva participação da coletividade não há como se garantir a
preservação do meio ambiente, mas o papel do Estado ainda é de grande
relevância, principalmente nos casos em que ele transfere a terceiros a execução de
serviços públicos, como nos casos de concessão. O concessionário situa-se numa
esfera privilegiada, pois sua atuação se confunde a própria ação do Estado, que tem
o dever de impor maior controle a esta relação, motivo porque a responsabilidade
por danos ambientais, nestes casos é objetiva.
Quando o texto constitucional estipulou que “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 para as presentes e futuras gerações (art. 225/CF)”, fez com que o
ambiente ecologicamente equilibrado ganhasse o aspecto de direito fundamental
da pessoa humana. Apesar da importância deste destaque constitucional, esse
arcabouço não é suficiente para instituir uma garantia de proteção ao meio
ambiente, havendo necessidade de se pormenorizar a aplicação de institutos legais
que regulem as relações tanto as relações do homem, quanto as do Estado com o
meio ambiente. O presente trabalho explora a ótica desta última, com destaque
para a prestação de serviços público por concessionários, explicitando a
responsabilidade que cabe a estes nos casos de danos ambientais.
1.O MEIO AMBIENTE COMO VALOR JURÍDICO
1.1A teoria dos princípios de direito em matéria ambiental
Édis Milaré (2004, p. 136) explica o significado etimológico do
termo “princípio”, proveniente da raiz latina, primum capere, que indica início,
começo, ponto de partida, enquanto que Ricardo Luis Lorenzetti (1998, p. 312),
introduz uma noção mais ampla ao termo, que para ele trata-se de “uma regra geral
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e abstrata que se obtém indutivamente, extraindo o essencial de normas
particulares, ou como uma regra geral preexistente”.
Com base nesses dois excertos, pode-se delinear, de um lado, o ponto de
partida dos fatos jurídicos que passaram a atribuir um valor ao meio ambiente, e
do outro, o processo de construção das normas de cunho ambiental, a partir de
princípios mais amplos, relacionados com a dignidade da pessoa humana e o bem
estar.
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O fato jurídico que registrou o marco legal atinente às questões ambientais
foi a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, promovida pela
Organização das Nações Unidades, em 1972, na qual foi aprovada a Declaração
Universal do Meio Ambiente que declarava que os recursos naturais, como a água,
o ar, o solo, a flora e a fauna, devem ser conservados em benefício das gerações
futuras, cabendo a cada país regulamentar esse princípio em sua legislação de
modo que esses bens sejam devidamente tutelados (FARIAS, 2019).
A consequência objetiva da Conferência foi a criação de um movimento
irreversível de formulação de políticas públicas com um forte matiz ambiental, com
base nas quais foram sendo criadas
as normas que cristalizaram alguns princípios
5
do Direito Ambiental, ou princípios estruturantes do direito ambiental, que nos
termos de Canotilho (1998) devem ser identificados como princípios constitutivos
do núcleo essencial do direito do ambiente, garantindo uma certa base e
caracterização. Ele adota em sua corrente teórica duas dimensões, a primeira é a
dimensão constitutiva, segundo a qual os princípios exprimem, indicam, denotam
ou constituem uma compreensão global da ordem constitucional, já a segunda
dimensão é a declarativa, que revestem os conceitos e vocábulos utilizados para
exprimir a soma de outros subprincípios e de concretizações de normas plasmadas
de ordem ambiental.
Canotilho, entretanto, expõe a síntese de um processo que à primeira vista
aparenta ser consensual, porém, ao se rebuscar as origens de fato, pode-se ter uma
noção de quantos refinamentos foram necessários para se chegar a esta concepção,
que não se deu de forma isolada, mas acompanhou a própria trajetória do Direito
como ciência.
Belchior (2015) demonstra como se deu a evolução dos princípios do
jusnaturalismo ao pós-positivismo. Ela pondera que no decorrer do século XIX, a lei
era a fonte criadora do Direito e condicionava à validade somente o que estava
escrito, justamente porque naquele contexto histórico a lei era a única espécie de
norma jurídica. Naquele momento, os princípios possuíam função informadora e
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esclarecedora do texto legal. Inspiravam um ideal de justiça, cuja eficácia se limitava
a uma dimensão ético-valorativa do Direito.
Posteriormente, os ideais positivistas se materializaram com a Escola da
Exegese e o Código Civil francês, em 1804, e foram precursores de um movimento
de codificação que se espalhou pela Europa, em função da crença de que os
Códigos trariam respostas para todos os conflitos, limitando o Direito ao plano
formal, e resguardando aos princípios a função subsidiária de orientar o interprete
na reconstrução da vontade do legislador.
Por mais que a normatividade seja uma das características essenciais do
Direito, Reale (1994) aponta além deste, os aspectos ético e axiológico, e pondera
que a exaltação da norma jurídica, em seu sentido mais estrito, sem considerar os
fatos e os valores, acaba por desnaturar o próprio Direito, impondo uma crítica e
uma ruptura com esse viés, dando margem para nascimento de um período póspositivista.
A partir deste momento, os princípios já se objetivam em dar unidade e
harmonia ao sistema, condensar valores, além de serem guias do interprete, e como
leciona Canotilho (1998), eles passaram a revelar-se como normas com um papel
fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema
das fontes ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico, motivo
porque não precisam estar necessariamente positivados em normas para terem
validade.
Por se tratarem de normas de função estruturante, os princípios se amoldam
à matéria ambiental na mesma progressão que ocorreu nos demais ramos do
Direito, visando atingir objetivos que se alteram à medida que as relações sociais
vão se ajustando no tempo e no espaço. Partindo da premissa de que os princípios
declaram valores, constituem e irradiam direitos pelo ordenamento jurídico, bem
como influenciam outros sistemas, constituindo a base de uma disciplina jurídica,
refletir sobre os princípios do Direito Ambiental releva o processo de sua formação
como ciência jurídica (BELCHIOR, 2015).
Antes de adentrarmos na discussão sobre os princípios do Direito Ambiental
é valido que se passe um olhar sobre o cerne do conceito jurídico de meio ambiente
para se delinear as linhas gerais que abrangem essa temática e fixar os parâmetros
que limitam a abordagem que se pretende traçar neste artigo.
A doutrina aponta três concepções de meio ambiente, segundo Carla Amado
Gomes (2010, p. 16-17) e Jordi Manzano (2003). A primeira delas, mais ampla, é a
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chamada visão globalizante e consiste na ideia de macrobem, no qual o meio
ambiente engloba não apenas o conjunto, mas todos os fatores envolvidos, sendo
necessário que sejam verificadas as leis e as interações que permitem o equilíbrio
entrópico sem o qual não há vida, nos termos defendidos por Morato Leite (2004).
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Manzano (2003), por sua vez, alerta que uma visão ampla do conceito de
meio ambiente se torna inoperante por sua própria amplitude, haja vista que, por
decorrência lógica, cria-se uma obrigação geral do Poder Público de fazer e não
fazer diante de qualquer interferência em relação ao meio ambiente. Daí a
importância de alternativas que busquem um equilíbrio e fundamento
epistemológico. Uma concepção mais concisa deve ter um enfoque sobre o
conjunto de recursos naturais, renováveis e não renováveis e às suas
interdependências. Concentrando-se, assim, nos elementos físicos e naturais do
meio ambiente, portanto, um conceito de meio ambiente limitado ao ambiente
natural, que exclui, em princípio, as áreas transformadas pelo homem como um
objeto de proteção do meio ambiente.
Seguem essa concepção objetiva Wagner Pfeifer (1999, apud BELCHIOR,
2015) e Nicolai Bromley (1990, apud BELCHIOR, 2015), sendo que o primeiro
considera o meio ambiente transformado
pelo homem, como parte de um sistema
5
jurídico que diz respeito especificamente ao ambiente natural, enquanto que o
segundo reforça que o meio ambiente precisa ser entendido e captado como a
realidade que o rodeia, de forma que as linhas gerais das duas ideias se
complementam.
A terceira concepção defende que o meio ambiente é um conceito jurídico
indeterminado. O ambiente, segundo Carla Gomes (2010, p. 19) seria uma realidade
aberta, camaleônica, cujos contornos se afeririam de acordo com os dados
científicos, culturais, econômicos de cada época. Em que pese seu caráter ainda
mais amplo que o primeiro, esta última revela a concepção adotada no texto
constitucional, que adotado o meio ambiente como um conceito jurídico
indeterminado, o que significa dizer que cabe ao interprete o preenchimento do
seu conteúdo, uma vez que seus elementos e fatores estão em constante
transformação, e são de cunho meramente exemplificativo (LEITE, 2008).
Por fim, Belchior (2015, p. 243) destaca que o bem ambiental é difuso, de uso
comum do povo e, portanto, indisponível, sendo a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios responsáveis por sua administração e por zelar pela sua
adequada utilização e preservação, em benefício de toda a coletividade. Não se
trata de bem público, nem tampouco privado. Isto significa que o Poder Público é
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mero gestor do meio ambiente, classificado como patrimônio público em sentido
amplo.
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Todo esse arcabouço jurídico construído em torno de uma teoria do direito
ambiental seguiu também um processo gradativo de preocupação do homem com
o meio ambiente. Antônio Herman Benjamin (2007) observa que, no passado, as
disciplinas jurídicas clássicas eram marcadas pela compreensão coisificadora,
exclusivista, individualista e fragmentária da biosfera:
Coube à Constituição – do Brasil, mas também de muitos
outros países – repreender e retificar o velho paradigma
civilístico, substituindo-o, em boa hora, por outro mais
sensível à saúde das pessoas (enxergadas coletivamente), às
expectativas das futuras gerações, à manutenção das funções
ecológicas, aos efeitos negativos a longo prazo da exploração
predatória dos recursos naturais, bem como aos benefícios
tangíveis e intangíveis do seu uso-limitado (e até não-uso). O
universo dessas novas ordens constitucionais, afastando- se
das estruturas normativas do passado recente, não ignora ou
despreza a natureza, nem é a ela hostil
A segmentação do Direito entre público e privado não enquadrava
o locus em que o Direito Ambiental se encaixava. Por mais que à primeira vista, o
meio ambiente tenha as características de um bem público, existem ressalvas a
serem consideras sobre essa afirmação:
O meio ambiente, como macrobem, é bem público, não
porque pertença ao Estado (pode até pertencer-lhe), mas
porque se apresenta no ordenamento constitucional e
infraconstitucional, como ‘direito de todos’, como bem
destinado a satisfazer as necessidades de todos. É bem
público em sentido objetivo e não em sentido subjetivo,
integrando-se a uma certa ‘dominialidade coletiva’,
desconhecida do Direito tradicional Público, então porque
incapaz de apropriação exclusivista, porque destinado à
satisfação de todos e porque, por isso mesmo, de domínio
coletivo, o que não pode dizer de domínio estatal” (BULOS,
2007)
Ocorre, todavia que ao poder público compete apenas a gestão, uma vez
que a propriedade e o domínio do meio ambiente pertencem à coletividade, em
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que os seus titulares são indeterminados, conforme observação assinada por Celso
Antonio Pacheco Fiorillo (2009):
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Com o advento da Constituição de 1988, a aludida dicotomia
trazida pelo Código Civil (público / privado) recebeu
tratamento distinto. Isso porque nosso sistema positivo
traduziu a necessidade de criar-se 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”
Fiorillo explica que o legislador constituinte retirou o meio ambiente da
classificação de bem público, e criou uma nova modalidade de bem: o bem
ambiental, que integra a categoria dos direitos difusos.
Diante do binômio público-privado, o Direito Ambiental, nos primórdios era
visto como um subramo ou ramo independente do Direito Administrativo, em vista
disto, parte da disciplina foi moldada para tutelar o interesse público, através da
elaboração e distribuição dos serviços
públicos e outros recursos indispensáveis à
5
sua execução. A partir desta concepção Paulo Affonso Leme Machado (2000)
esboça um conceito para o Direito Ambiental:
Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz
articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência
concernentes aos elementos que integram o ambiente.
Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua
abordagem antagônica. Não se trata mais de construir um
Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito da
biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que cada
matéria tem de específico, mas busca interligar estes temas
com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de
prevenção e reparação, de informação, de monitoramento e
de participação.
Antônio Herman Benjamin (2007) vai mais além, para ele, alguns princípios
de direito administrativo informam também o direito ambiental:
Além de ser o Direito Ambiental cria do Direito Administrativo,
são os grandes princípios deste que informam aquele. Logo,
não se pode bem entender a proteção ambiental sem que
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tenha uma clara percepção
administrativos tradicionais.

de

certos

conceitos

De fato, as sanções previstas na legislação ambiental brasileira prevêm
instrumentos emprestados do direito administrativo, tais como: advertência; multa,
apreensão, destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação
do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial
ou total de atividades, além daquelas restritivas de direito (Brasil, 98. Lei 9.605/98,
art. 72, inciso X.).
Por fim, a vinculação entre o direito ambiental e o direito administrativo é
observada por Fensterseifer, Sarlet & Prieur (2019), ao analisar o norte que a
Constituição Federal de 1988 direciona, inclusive para a aproximação do direito
constitucional:
A Constituição passou a ser o grande vértice normativo da
proteção jurídica do ambiente, de modo a irradiar a sua
normatividade
para
todo
o
corpo
legislativo
infraconstitucional anterior e posterior à sua promulgação,
bem como não recepcionando os textos anteriores no que
estivessem em desacordo com as suas disposições. Se antes
da Constituição de 1988 a proximidade ou mesmo a origem
do Direito Ambiental estava vinculada ao Direito
Administrativo, após a promulgação daquela essa relação,
inverteu-se em favor do Direito Constitucional, especialmente
em razão da consagração do ambiente como direito
fundamental.
2 A TUTELA DO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Constituição Federal de 1988 estabelece a orientação para a organização
e funcionamento das estruturas básicas da sociedade política, sobretudo a divisão
de poderes, competências, exercício de atribuições, e a identificação dos direitos e
garantias individuais e sociais a serem obedecidas e respeitadas por toda a
sociedade.
Ela assenta em seu conteúdo tanto as regras jurídicas adotadas
ideologicamente na estrutura do Estado Democrático de Direito (aspecto material),
quanto outras garantias também asseguradas (aspecto formal), que consagram
uma maior importância do Estado, revelado pela constitucionalização de
determinadas matérias, como é o caso do tratamento de matéria de ordem
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ambiental, que ocorre tanto
constitucional.

expressa

quanto

implicitamente no

texto

O núcleo da proteção ambiental contido na
está disposto no art. 225, caput: “Todos têm
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
defendê-lo para as presentes e futuras gerações”.
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A Constituição Federal de 1988, por ter sido a primeira a tratar de forma
específica sobre a matéria ambiental, ficou conhecida como Constituição Ecológica,
representando uma evolução histórica, em função da incorporação da proteção ao
meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana, e não mais como
simples aspecto da atribuição de órgãos ou de entidades públicas, como ocorria
em Constituições mais antigas, como analisa José Afonso da Silva (2002).
Constituição Federal de 1988
direito ao meio ambiente
do povo e essencial à sadia
e à coletividade o dever de

Além do caput do artigo, os seus seis parágrafos e respectivos incisos,
prescreveram incumbências ao Poder Público (§1o); obrigações aos exploradores
de recursos minerais (§2o); cumulação de sanções penais, civis e administrativas
(§3o); definição de patrimônio nacional
(§4o); indisponibilidade de terras devolutas
5
(§5o); e a localização de usinas com reatores nucleares (§6o). Ainda no texto
constitucional é possível verificar outros instrumentos que tratam de matéria
ambiental.
O art. 5o, inciso LXXIII trata da ação popular e confere legitimidade a
qualquer cidadão para sua proposição visando a anular ato lesivo ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural. Mais adiante, o art. 7o, inciso XXII, dispõe sobre
o direito dos trabalhadores a um meio ambiente do trabalho, conforme as normas
de saúde higiene e segurança laboral. O art. 20, inciso II, qualifica como bens da
União, as terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente.
A ação popular merece destaque pela essência de sua natureza que revela
um caráter democrático, uma vez que garante a defesa da coletividade mediante a
proposição de ação por quaisquer de seus membros. Hely Lopes Meirelles (1998)
destaca que o instrumento da ação popular:
É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade,
utilizável por qualquer dos membros. Por ela não se amparam
direitos individuais próprios, mas sim interesses da
comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não
é o autor; é o povo, titular do subjetivo ao governo honesto.
O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso da
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prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe
outorga.
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Para reforçar seu conteúdo democrático, Miguel Reale (1995) explica que a
Ação Popular visa o exercício pleno da cidadania, por meio de uma movimentação
individual voltada a resguardar o interesse da coletividade.
O art. 23 atribui competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para proteger as paisagens naturais notáveis e o meio ambiente,
combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora.
O art. 24, incisos VI, VII e VIII, atribui competência concorrente à União,
Estados e Distrito Federal, para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio
ambiente e controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico.
A proteção ao meio ambiente na forma retroindicada delimita o espectro de
competências que cabe a cada ente federativo, perfazendo o centro de
conformação das competências concorrentes no Estado brasileiro: a União expede
normas gerais que não podem ser contrariadas pelos demais entes federados, que,
por sua vez, podem suplementar tal normatização por meios legislativos próprios e
dentro da gama de seus interesses. Na ausência de normas gerais da União, os
demais órgãos fracionários da Federação podem exercer tal competência de forma
plena, mas, sobrevindo legislação federal (obrigatoriamente de caráter geral),
suspende-se a eficácia dos demais regramentos, no que contrariem a normatização
federal (ALMEIDA, 2010).
O art. 129, inciso III, dispõe, dentre as funções institucionais do Ministério
Público, promover inquérito civil, para o patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
A atuação do Ministério Público reforça o sistema de controle sobre o meio
ambiente, pois chama à responsabilidade o órgão cujo centro das competências se
volta à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (CARNEIRO, 1989).
O art. 170, inciso VI, arrola dentre os princípios da Ordem Econômica, a
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o

954

www.conteudojuridico.com.br

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação.
O art. 200, inciso VIII, dispõe, dentre as competências do Sistema Único de
Saúde, colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalhador.
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O cerne dos artigos indicados acima institui o centro de proteção do meio
ambiente em torno do trabalhador e da ordem econômica. A inserção do meio
ambiente como princípio da ordem econômica, é um ato com prudência entre a
livre iniciativa e o dever de cuidar/manter o meio ambiente equilibrado (GRAU,
2005). O Estado se torna responsável, ao mesmo tempo, pela promoção da
atividade econômica e pelo desenvolvimento econômico através de políticas
públicas, que devem buscar a harmonização desses interesses. Ao passo que vão
sendo harmonizados, os impactos ambientais tendem a ser reduzidos, preservando
o meio ambiente e construindo um mundo melhor para as gerações presentes e
futuras.
O enfoque constitucional se volta ao alcance da saúde do trabalhador,
contudo aponta também para a5integração do homem dignificado e jubiloso com
o exercício de sua atividade, resguardando suas aptidões e aspirações, que impõem
como base a busca pela qualidade de vida, que deve ser colocado como elemento
da proteção do Estado.
Por derradeiro, e não menos importante, o art. 216 dispõe sobre a
constituição do patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material ou
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, com referências à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
Além dos dispositivos supramencionados, a constituição revela seu caráter
ecológico através de valores ambientais implicitamente constitucionalizados, como
observa Antonio Herman Benjamin (2007):
São implícitos aqueles direitos constitucionalizados que,
embora não cuidando de maneira exclusiva ou direta do
ambiente, acessoriamente ou por interpretação terminam por
assegurar valores ambientais (direito à vida, direito à saúde,
direito de propriedade, direito à informação, direitos dos
povos indígenas, direito ao exercício da ação popular e ação
civil pública, para citar alguns poucos).
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Cumpre, entretanto, depreender do texto constitucional que o objeto de
tutela do ambiente aponta para quatro direções ou dimensões distintas, mas
necessariamente integradas, que revela o valor jurídico que envolve a tutela do
meio ambiente. Assim, pode-se distribuir o bem jurídico ambiental, sob a ótica
constitucional em: a) ambiente natural ou físico, que contempla os recursos naturais
de um modo geral, abrangendo a terra, a água, o ar atmosférico, a flora, a fauna e
o patrimônio genético; b) ambiente cultural, que alberga o patrimônio histórico,
artístico, paisagístico, arqueológico e turístico; c) ambiente artificial ou criado, que
compreende o espaço urbano construído, quer através de edificações, quer por
intermédio de equipamentos públicos; e também d) ambiente do trabalho, que
integra o ambiente onde as relações de trabalho são desempenhadas, tendo em
conta o primado da vida e da dignidade do trabalhador em razão de situações de
insalubridade e periculosidade (arts. 7º, XXII, XXIII e XXXIII; e 200, II e VIII, do texto
constitucional de 1988) (FIORILLO, 2009).
3 A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL POR DANO AMBIENTAL
3.1 Teoria da Responsabilidade Objetiva

Ao atribuir o dever de defesa do meio ambiente ao Poder Público e toda
coletividade a defesa, a constituição estabeleceu os critérios para identificar os
responsáveis por danos ambientais, da mesma forma, que o art. 3º da Lei
6.938/1981 prevê o conceito de poluição e os seus causadores – pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, que agiram de forma direta ou indireta.
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. (BRASIL, 1988)
O artigo 255/CF, § 3º aponta um dispositivo segundo o qual 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. Mirra (2002):
A responsabilidade civil ambiental resulta de um sistema
próprio e autônomo no contexto da responsabilidade civil,
com regras especiais que se aplicam à matéria, em detrimento
das normas gerais do Código Civil. Nesse sentido, a
responsabilidade civil por danos ambientais está sujeita a um
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regime jurídico específico, instituído a partir de normas da
Constituição Federal e da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, derrogatório do regime geral do Código Civil.
Nessa matéria, portanto, como se pode perceber, o sistema
de responsabilidade civil por danos ambientais configura um
“microssistema” dentro do sistema geral da responsabilidade
civil, com regras próprias e especiais sobre o assunto.
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A responsabilidade civil do Estado, instituída nesse dispositivo constitucional, é
a do risco administrativo ou objetiva, dado que a culpa, ou dolo, só foi exigida em
relação ao agente causador direto do dano (GASPARINI, 2012, p. 1.141).
A própria jurisprudência brasileira vem sendo firmada no sentido de reconhecer
a Teoria do Risco Integral. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade civil por
dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de
excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar (Resp
1.374.284-MG).

Em julgados mais recentes, o STJ assentou que a responsabilidade civil por
danos ambientais é objetiva e solidária,
de todos os agentes que obtiveram proveito
5
da atividade que resultou no dano ambiental, “não com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao
poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81),
combinado com o art. 942 do Código Civil”.
Quanto à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público
e das prestadoras de serviços públicos, Matheus Carvalho (2014, p. 329) explica que
não depende da comprovação de elementos objetivos ou ilicitude, bastando a
presença de três elementos: conduta de agente público, dano e nexo causal.
A conduta deve ser proveniente de determinado agente público que atue
nesta qualidade ou, ao menos, se aproveitando da qualidade de agente para causar
o dano:
O ato lesivo deve ser praticado por agente de pessoa jurídica
de direito público ou pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços públicos, e ainda, que as entidades de
direito privado prestem serviço público, o que exclui as
entidades da administração indireta que executem atividade
econômica de natureza privada (DI PIETRO, 2008).
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Maria Sylvia Zanella di Pietro destaca a chamada teoria da imputação,
também conhecida como Teoria do Órgão, segundo o qual a conduta do agente
deve ser imputada ao ente estatal que ele representa. O termo agente, como
pondera Bandeira de Mello (2009), abarca todos aqueles que atuam em nome do
Estado, ainda que temporariamente e sem remuneração, seja a qualquer título, com
cargo, emprego, mandato ou função, inclusive os particulares em colaboração com
o poder público. Essa teoria se alinha com o entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
O Estado responde inclusive por ato de terceirizados,
contratados por interposta pessoa para prestar serviços nos
órgãos públicos (REsp 904127/2008).
O segundo elemento necessário para configuração da responsabilidade é o
dano. Com efeito, o reconhecimento do dever de indenizar exige a configuração de
dano a um bem tutelado pelo direito, portanto, um dano jurídico. Marinela (2012)
destaca que o dano deve ser certo, valorado economicamente e de possível
demonstração.
Em caso de dano ambiental, o agente poluidor responde mesmo em caso
involuntário, e não se exige previsibilidade ou má-fé de sua parte, pois é suficiente
um enfoque causal material. O empreendedor aceita as consequências de sua
atividade de risco. Essa conclusão decorre notadamente dos princípios da
prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e
da equidade intergeracional. O sujeito, contudo, não responde se o dano não existir
ou se não guardar qualquer relação de causalidade com sua atividade.
Os pressupostos da responsabilidade civil por danos ambientais são,
basicamente: a existência de atividade de risco para a saúde e o meio ambiente; o
dano ou risco de dano, efetivo ou potencial; o nexo de causalidade entre a atividade
e o resultado lesivo. Não se admite excludentes de responsabilidade, que seriam
meras condições do evento, tampouco a cláusula de não indenizar.
Assim foi estabelecido pelo legislador, no sentido de que fossem superados
os obstáculos que adviriam para a reparação dos danos ambientais mediante a
obrigatoriedade de comprovação da ilicitude da conduta lesiva, tendo-se em vista
a imperiosidade de que os danos ambientais sejam reparados o máximo possível,
em função do elevado interesse público em que assim ocorra.
A existência de uma atividade que possa gerar risco para a saúde e o meio
ambiente é
suficiente para
a
configuração
da
responsabilidade,
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independentemente da licitude de seu exercício. A existência de licenciamento
ambiental válido ou o desempenho de uma atividade legítima não exime o
causador de degradação ambiental do dever de reparação. A antijuridicidade é
satisfeita com a verificação do risco.
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É o que explica a teoria geral da responsabilidade civil, cujos pressupostos
clássicos são a existência de conduta comissiva ou omissiva caracterizada por
ilicitude, um dano a ser reparado e o nexo de causalidade que permita vincular o
dano ocorrido à conduta cujo autor se pretende seja responsabilizado pelo
ressarcimento do dano. Para se estabelecer a responsabilização, basta a existência
da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano.
Por se tratar de matéria relacionada a um direito difuso é necessário buscar
soluções que viabilizem a concretização máxima do interesse público, expressa nos
textos legais e no constitucional, de reconstituição do meio ambiente prejudicado,
com vista à manutenção do equilíbrio ecológico, da sadia qualidade de vida e da
saúde da população.
É preciso que todos os efeitos e consequências da conduta lesiva sejam
objeto de apuração e indenização,
sob pena de ela não ser completa. Antunes
5
(2011) explica que os danos ambientais podem ser reparáveis, mitigáveis ou
compensáveis. Os reparáveis são aqueles que, dadas as suas dimensões, não
ostentam um caráter de irreversibilidade, enquanto que os mitigáveis podem ser
reduzidos a níveis desprezíveis, mediante a aplicação de técnicas adequadas
suficientes para manter os danos causados sob controle. Há ainda os danos
compensáveis, que não podem ser nem reparáveis, nem mitigáveis, portanto a lei
ambiental deve ser dotada de instrumento que alcance tanto a reparação, quanto
a mitigação e a compensação de danos ambientais.
Sob o aspecto reparatório, devem ser levados em consideração o custo da
reconstituição do ambiente afetado, as despesas decorrentes da atividade estatal
realizada em virtude do dano ocorrido, o tratamento médico das pessoas afetadas
pelo sinistro ecológico são itens que devem obrigatoriamente integrar a verba
indenizatória a ser prestada pelo causador do dano ambiental. Como nem todos os
danos ambientais ostentam a possibilidade de reparação, é necessário que se tenha
instrumentos suficientes para se realizar tanto a mitigação quanto a compensação
dos danos ambientais causados.
Herman Benjamin (2007) assevera que a responsabilidade por danos
ambientais deve exercer algumas funções referentes à proteção do meio ambiente,
entre as quais, ele cita: a compensação das vítimas, a prevenção de acidentes, a
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minimização dos custos administrativos do sistema e a retribuição. Além do núcleo
reparatório, concentrado na matéria de reparação civil que serve de guarida ao
direito e à reparação ambiental, devem ser somados o caráter preventivo e o
expiatório, ou pelo menos justapostos ao caráter reparatório do dano ambiental.
É uma forma de fazer com que a responsabilidade civil venha a se preocupar
com o porvir, sem afastar a necessidade de reparação dos danos já ocasionados,
incluindo, neste caso, a potencialidade do dano em sua pauta, atribuindo relevância
aos fardos sociais que possam advir com o passar dos anos.
4 DANO AMBIENTAL EXTRAPATRIMONIAL SOB A ÓTICA DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS CONCEDIDOS
O ponto de partida para se compreender o alcance do dano ambiental
extrapatrimonial das concessionárias de serviços públicos é a disciplina que trata da
relação jurídica dessas empresas com o Estado disposta no Direito Administrativo.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008) explica que não existe uniformidade de
pensamento entre os doutrinadores na definição do instituto da concessão.
Contudo, portanto, para fins de sistematização da matéria, seguiremos a separação
defendida pela autora em três grupos:
Os que, seguindo a doutrina italiana, atribuem acepção muito
ampla ao vocabulário concessão de modo a abranger
qualquer tipo de ato unilateral ou bilateral, pelo qual a
Administração outorga direitos ou poderes ao particular; não
tem muita aceitação no direito brasileiro que, em matéria de
contrato, se influenciou mais pelo direito francês;
Os que lhe dão acepção menos ampla, distinguindo a
concessão translativa (concessão de serviço público e obra
pública) da constitutiva (concessão de uso de bem público), e
admitindo três tipos de concessão: a de serviço público, a de
obra pública e a de uso de bem público;
Os que lhe dão acepção restrita, só considerando como
concessão a delegação de poderes para prestação de serviços
públicos, ou seja, a concessão de serviços públicos.
Em outro viés, Celso Antônio Bandeira de Melo (2012) introduz alguns
pressupostos jurídicos da concessão que a caracterizam como o instituto através
960

www.conteudojuridico.com.br

do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita
prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis
unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio
econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em
geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.
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Outro entendimento contratual, defendido por José dos Santos Carvalho
Filho (2013), explicita que concessão é o contrato administrativo pelo qual a
Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a
execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada através do sistema
de tarifas pagas pelo usuário. Cumpre registrar, que a Constituição Federal de 1988,
dispõe em seu art. 175 a forma de reger este instituto, in verbis:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias
5
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.
Com base nesse excerto, concessão do serviço público, Bandeira de Mello
(2012), aprimora sua tese sobre concessão de serviços públicos:
É o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de
um serviço público a alguém que aceite prestá-lo em nome
próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e
alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob
garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro.
Merece destaque o fato de que o concessionário de serviço público presta
um serviço por sua conta e risco e em seu nome; no entanto, faz as vezes do Poder
Público. Assim, responderá, como este, por seus atos, de forma objetiva, inclusive
nos casos de dano ambiental.
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Celso Antônio Bandeira de Mello (2012) reforça que:
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O concessionário – já foi visto – gere o serviço por sua conta,
risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante
terceiros pelas obrigações contraídas ou por danos causados.
Sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros e
ligados a prestação do serviço governa-se pelos mesmos
critérios e princípios da responsabilidade do Estado.
A atuação do estado se dá no estrito atendimento aos ditames legais, por
isso, a responsabilidade decorrente de ações e omissões, quando da infringência à
ordem jurídica está formalmente amparada, inclusive sob um aspecto
constitucional. A responsabilidade jurídica, então, consiste no dever legal de
vinculação aos efeitos da conduta própria ou alheia e traduz, no que se refere à
estrutura administrativa estatal, uma característica própria da democracia
republicana. A responsabilidade do Estado, numa acepção ampla, significa o dever
de reconhecer a supremacia da sociedade e a natureza instrumental do aparato
estatal (JUSTEN FILHO, 2005).
A responsabilidade que se pretende imputar ao Estado pelos danos causados
a terceiros por concessionárias de serviços públicos é a de natureza extracontratual,
concretizando-se o fundado princípio da repartição dos encargos públicos pela
coletividade beneficiada pela atuação estatal e a própria justiça social.
Acerca da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, Celso
Antônio Bandeira de Mello (2012) elucida as seguintes observações:
Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual
do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar
economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente
garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em
decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos,
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos.
O tema da responsabilidade civil do Estado vem recebendo tratamento
diverso no tempo e no espaço, tendo sido elaboradas uma gama de teorias a
respeito, inexistindo, dentro de um mesmo direito, uniformidade de regime jurídico
que abranja todas as hipóteses.
A regra geral, que emana de própria Constituição (art. 37, § 6º) e tem
aplicação no ordenamento infraconstitucional (art. 43 do Código Civil Brasileiro)
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adotam
a chamada teoria do risco administrativo, responsabilizando
objetivamente as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros.
Nesse aspecto, a configuração da responsabilidade do Estado, exige a
presença conjugada dos seguintes elementos: fato administrativo, evento danoso e
nexo de causalidade – dispensando-se o elemento subjetivo.
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A teoria do risco administrativo é aplicável, quando a responsabilidade tem
origem em relação jurídica extracontratual ou patrimonial e o dano decorrer de
ação (leia-se: conduta comissiva) lesiva do Estado. Diferentemente, segundo
doutrina majoritária, que tem como expoente o professor Celso Antônio Bandeira
de Mello, dá-se nos danos por omissão (conduta omissiva), nos quais resta
imprescindível a demonstração de culpa do Estado, caracterizando-se a teoria da
culpa administrativa – também denominada de culpa anônima ou falta do serviço.
Nesse sentido, precisa a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2012):
Quando o dano foi possível em decorrência de
uma omissão
5 do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu,
não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi
o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a
impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo
se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento
lesivo.
Não bastará, portanto, para configurar a responsabilidade estatal, a simples
relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido, devendo ser
rigorosamente apurada a culpa do ente público. O que se denota, é que a
responsabilidade do Estado, em regra, é objetiva no caso de comportamento
danoso comissivo e subjetiva no caso de comportamento danoso omissivo.
5. CONCLUSÃO
A reparação de danos ambientais, por mais que seja desejável por todos,
nem sempre garantida na sua forma ótima, os motivos para que isso ocorra são
diversos, e vai desde a falta de regulamentação e chega até o conflito de
competências em matéria ambiental.
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Muitos foram os avanços que conduziram a sociedade a formatar um arranjo
institucional que se voltasse à preservação do meio ambiente, como forma de
estabelecer uma relação sustentável do homem com o mundo que o cerca,
revelando a necessidade de se ampliar a perspectiva ambiental sob os aspectos
social, ecológico, econômico, espacial e cultural, relevando a natureza complexa do
meio ambiente, na qual o homem é um partícipe privilegiado, mas cujas relações
nem sempre são harmoniosas, devendo serem reguladas.
A regulação de que falamos vem do campo legal, buscando suas fontes na
lei e no Direito, e sendo positivadas por meio da Constituição e das normas
infraconstitucionais. Um dos fundamentos basilares institui que a defesa do meio
ambiente é papel do Estado e da coletividade. Ao Estado cumpre, por um lado,
instituir leis que estabelecem punições para os casos de desrespeito à lei ambiental,
e por outro, a conscientização de que a harmonia com o meio ambiente consiste
em ganho para a sociedade como um todo, portanto a formatação de diretrizes
para a coletividade voltada à busca de relações sustentáveis.
A indicação de diretrizes também se aplica ao próprio Estado, pois este,
quando presta serviços públicos de forma descentralizada o faz por meio de
terceiros que agem em seu nome, e se sujeitam à reparação de danos na forma da
lei.
A evolução do pensamento ambiental resguardou lugar no texto
constitucional que não ganhou aspecto de norma programática, mas de aplicação
direta, e que cada dia vem sendo aprimorada para dar conta da complexidade com
em que está inserida, principalmente no caso de concessões, em que há um maior
rigor, em função da aplicação da teoria objetiva de responsabilidade, imputa ao
Estado a reparação pelos danos causados a terceiros por concessionárias de
serviços públicos, concretizando-se o fundado princípio da repartição dos encargos
públicos pela coletividade beneficiada pela atuação estatal e a própria justiça social.
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir a efetividade da forma de
aplicação das medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.
Para tanto, se busca traçar as origens da Lei nº 11.340/2006, bem como a sua
importância para o combate da violência doméstica. Não obstante, se destacam as
medidas protetivas de urgência com ênfase no procedimento do pedido e quem
pode pedir. Trata-se, também das questões referentes aos motivos pelos quais se
questiona a efetividade das medidas. Não obstante, se apresenta um contra ponto
a suposta ineficácia das medidas através da apresentação de ferramentas que tem
o intuito de tornar as medidas mais eficientes o que incluiu uma visão geral a cerca
do que o Município de Palmas faz no sentido de proteção as vítimas de violência
domestica.
Palavras chave: Medidas protetivas, violência doméstica, vitima, agressor.
ABSTRACT: This article aims to discuss the effectiveness of the form of application
of emergency protective measures under the Maria da Penha law. To this end, it
seeks to trace the origins of Law No. 11.340/2006, as well as its importance for the
fight against domestic violence. However, emergency protective measures are
highlighted with emphasis on the request procedure and who can ask. It is also
about the questions concerning the reasons why the effectiveness of the measures
is questioned. Nevertheless, a counter-point is the alleged ineffectiveness of the
measures through the presentation of tools that aim to make the measures more
efficient, which included an overview of what the municipality of Palmas does in the
sense of protecting the Victims of domestic violence.
Key words: protective measures, domestic violence, victim, aggressor.
1 INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha se apresenta como o maior avanço no que se refere ao
combate da violência doméstica no Brasil. E dentre todos os dispositivos presentes
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na lei um que merece destaque é a possibilidade de que a vítima possa requerer
medidas protetivas de urgência.
Essas medidas têm por objetivo garantir a proteção da integridade física e
mental da vítima, bem como proteger os direitos patrimoniais da mesma, tendo em
vista o fato de que por vezes as mulheres ofendidas se vêm obrigadas a deixar o
domicílio que outrora dividiam com o agressor.
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Conquanto, em face da fundamental importância da aplicação das medidas
protetivas de urgência se faz necessário compreender como são aplicadas, quem
pode pedi-las e a quem se aplicam para que se possa verificar se são realmente
eficazes.
Para tanto, é preciso tratar da Lei Maria da Penha e dos seus desdobramentos
e alcance, tendo em vista o combate da violência doméstica e consequente punição
do agressor.
Ademais, se deve discutir de maneira detalhada as medidas protetivas de
urgência, bem como os tipos existentes e o procedimento de aplicação com ênfase
ao pedido e quem pode pedir.
5

Não obstante, se deve tratar também dos fatores que se somam para a
ineficácia da aplicação das medidas e como cada um contribui para que tal
ineficácia persista.
Se discute ainda, os instrumentos que têm sido criados e implementados em
diferentes locais para tentar aumentar a eficácia da aplicação das medidas
protetivas e como cada um busca alcançar tal objetivo.
Neste sentido, se apresenta um relato a cerca do que o Município de Palmas
tem feito para combater a violência doméstica, bem como também, no tocante a
aumentar a efetividade das medidas que sem sombra de dúvidas são uma das
ferramentas mais importantes no combate da violência contra a mulher.
2 AS MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
2.1A IMPORTÂNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
É inegável o fato de que o Brasil tem suas origens em uma sociedade
basicamente patriarcal que era o modelo que prevalecia quando da descoberta e
consequente colonização do território. Sem sombra de dúvidas esse modelo
patriarcal estava diretamente relacionado à aceitação da violência que
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sistematicamente era cometida contra as mulheres que a época eram consideradas
cidadãs de segunda classe e tratadas como propriedade (OLIVEIRA, 2011).
Assim sendo, a prática da violência contras as mulheres especialmente no
âmbito do convívio doméstico ocorria continuamente sem qualquer forma de
punição ou sanção dos órgãos estatais. Ressalta-se que esse pensamento persistiu
por todo o período colonial, através do império e grande parte da era republicana
sem que nada de significante fosse realmente feito. Por quanto, a evolução da
sociedade acabou por influenciar a forma de pensamento e iniciativas começaram
a ser adotadas com o intuito de proteger tanto a integridade física, como as
faculdades mentais e os direitos patrimoniais das mulheres (BALZ, 2015).
Neste sentido, se pode afirmar que o maior avanço e inovação no que se
refere ao combate à violência doméstica no Brasil se deu na forma da promulgação
da Lei nº 11.340/2006 que ficou conhecida como Lei Maria da Penha (OLIVEIRA,
2009).
Essa lei é tida como uma das mais inovadoras e bem escritas da sua época
foi concebida tendo como inspiração a luta incessante da senhora Maria da Penha
Maia Fernandes que foi vítima de tentativa de homicídio no ano de 1983, praticada
por seu, então companheiro Marco Antônio Heredia Viveros. Contudo, nem mesmo
a gravidade do crime impediu que uma batalha jurídica épica tivesse início e assim,
a senhora Maria da Penha levou o seu caso não apenas aos órgãos da justiça
brasileira como também a cortes internacionais, tendo em vista a morosidade do
sistema judiciário local (SOUZA & BARACHO, 2015).
Haja vista as provas apresentadas e a determinação da vítima em não se calar
A organização dos Estados Americanos (OEA) reconheceu a culpabilidade do Estado
Brasileiro. Após essa importante vitória dentre outras iniciativas que visam a
proteção da mulher a Lei nº 11.340/2006 foi promulgada no dia 22 de março do
mesmo ano e ficou conhecida como Lei Maria da Penha em reconhecimento a
mulher que jamais se calou e fez da sua luta por justiça uma bandeira para defender
todas as mulheres vítimas de violência (TRINDADE, 2016).
A Lei Maria da Penha tem como principal objetivo a prevenção e combate a
toda e qualquer forma de violência doméstica contra a mulher e para tanto
introduziu uma série de mecanismos que visam punir o agressor e proteger a vítima.
De acordo com o que escreve (PASIANATO, p. 02, 2016):
No contexto nacional, a Lei Maria da Penha é reconhecida por
seu caráter inovador e paradigmático com relação às medidas
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que introduz com o objetivo de oferecer uma abordagem
mais compreensiva da violência contra as mulheres.
Por conseguinte, se pode dizer que a Lei Maria da Penha representa uma
guinada de pensamento, uma vez que ataca a violência doméstica de maneira
objetiva e contundente.
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Através da lei também foram criados os juizados especiais que tem como
finalidade agilizar as ações civis e criminais propostas pela ofendida, desde que em
uma mesma comarca (BALZ, 2015).
Para (TRINDADE, 2016) a lei Maria da Penha também se aplica ao contexto
doméstico em unidades onde exista o convívio de indivíduos, não importando se
entre estes haja vínculo familiar e mesmo que a convivência seja eventual. Além do
mais, a lei alcança unidades em que os habitantes são ou se declaram parentes quer
o sejam, naturais, por afinidade ou mera declaração. Ainda sim, se aplica a relações
íntimas com laços afetivos nas quais existe ou tenha havido a convivência entre
vítima e agressor, independentemente de coabitação (SOUZA & BARACHO, 2015).
De acordo com (OLIVEIRA, 2011) outro ponto importante da lei foi a
5
introdução das medidas protetivas de urgência que tem o intuito de proteger a
integridade física e mental, bem como de resguardar os direitos patrimoniais da
agredida.
O advento da lei também trouxe garantias para a vítima como o acesso a
diversas formas de assistência como médica, jurídica, social, psicológica e outras.
Igualmente, a garantia à proteção policial é obrigatória, uma vez que exista
necessidade. Também ficou estabelecido que a vítima tem de ser informada sobre
os seus direitos e a agressão deve ser comunicada imediatamente ao Judiciário e
Ministério Público. Isso implica no fato de que, uma vez registrada a ocorrência de
agressão à vítima deve ser ouvida imediatamente e caso haja representação essa
deverá se levada a termo junto com a lavratura do termo circunstanciado (SOUZA
& BARACHO, 2015).
Além disso, a lei determina a coleta de todas as provas encontradas, bem
como a tomada de depoimento de todos os envolvidos e uma vez que haja pedido
de medida protetiva o envio deste ao juízo competente no prazo de 48
horas. (BALZ, 2015).
Ressalta-se ainda que o crime de lesão corporal leve será passível de
investigação mesmo que a vítima não demonstre interesse na ação. Neste sentido,
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vale lembrar que a lei proíbe expressamente que a ofendida entregue intimação ou
notificação ao agressor (OLIVEIRA, 2009).
Deste modo, se pode constatar que a lei é um avanço sem precedentes e
demanda atenção constante das autoridades e da sociedade como um todo para
que seja efetiva e possa realmente alcançar o seu propósito.
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2.2 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
As medidas protetivas de urgência foram introduzidas pela Lei nº
11.340/2006 e tem como objetivo proteger a vítima de agressão no tocante a sua
integridade física e psicológica, bem como quanto aos seus direitos patrimoniais.
De acordo com (BALZ, p. 19, 2015):
A expressão medidas protetivas de urgência significa uma
providência jurisdicional adequada para proteger e assegurar
a todas as mulheres seus direitos e garantias fundamentais
previstas na Constituição Federal, independentemente de
classe, orientação sexual, raça, religião, cultura, escolaridade e
idade.
Se pode, portanto, argumentar que tais medidas visam proteger aquelas
mulheres que já foram vítimas de agressão, a fim de garantir não apenas a sua
integridade como os seus direitos.
Essas medidas estão elencadas nos artigos 22. 23 e 24 da Lei Maria da Penha
e se caracterizam por apresentar objetivos diferentes como aquelas que visam
proteger os diretos patrimoniais da ofendida, aquelas que buscam proteger a
integridade física da vítima e ainda as que obrigam o agressor (SALGADO et al,
2015).
O artigo 22 trata daquelas medidas que tem o intuito de impedir ou mesmo
restringir o contato do agressor com a agredida ou sua família. Além disso, essas
medidas também visam garantir que haja a prestação de alimentos, uma vez que
isso seja necessário e prevê ainda mediante a comunicação a autoridade
competente que se determine a suspensão ou restrição da posse ou porte de armas
nos termos da Lei nº 10.826/03 combinada com a Lei nº 11.340/06 (FREITAS, 2018).
Já, o artigo 23 da Lei Maria da Penha trata das medidas que visam atender
as necessidades da vítima e como tal são as seguintes:
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Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras
medidas:
I - encaminhar à 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;
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.
Deste modo, de acordo com (SILVA & VIANA, 2017) se percebe que essas
medidas forem desenhadas para garantir que a ofendida possa seguir a sua vida
cotidiana sem que seja incomodada pelo agressor, mesmo que em alguns casos a
mesma tenha de deixar o lar, conquanto, isso não acarreta prejuízo algum para a
5
ofendida.
No artigo 24 estão previstas medidas que tem como finalidade proteger os
direitos patrimoniais da ofendida, uma vez que em muitos casos a agressão poderá
resultar em separação e/ou divórcio e são as seguintes:
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;
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IV - prestação de caução provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
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Essas medidas têm como foco principal a proteção aos direitos da vítima
sobre todo e qualquer patrimônio que essa possa vir a adquirir em virtude da
relação com o agressor, quer seja de união estável, casamento ou qualquer caso em
que a justiça entenda que a mesma possa pleitear.
Além do que está previsto nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha
também se faz necessário mencionar que as medidas protetivas de urgência são
reconhecidas e encontram lastro e respaldo entre outros dispositivos legais como
nos artigos 226 e 125 da Constituição Federal de 1988, além do artigo 313, inciso
IV do Código de Processo Penal, bem como na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003 (SILVA & VIANA, 2017).
Neste mesmo sentido, (CARNEIRO, 2010) aborda a alteração feita a Lei nº
11.340/06 que incorpora a mesma o artigo 24-A, no qual está prevista a tipificação
do descumprimento a medida protetiva de urgência, tornando tal conduta crime
passível de punição. Não obstante, o Decreto nº 4377/2002 veda toda e qualquer
forma de discriminação contra a mulher. O artigo 20 da Lei nº 11.340/2006
estabelece ainda que em caso de não cumprimento das medidas protetivas de
urgência o juízo competente poderá determinar a prisão preventiva do agressor,
uma vez que o inciso IV do artigo 313 do Código de Processo Penal Brasileiro abre
tal possibilidade, desde que o crime esteja diretamente relacionado a violência
doméstica contra a mulher.
Consequentemente, se pode dizer que as medidas protetivas se apresentam
como ferramentas imprescindíveis no combate e prevenção da violência contra a
mulher, uma vez que proporcionam novos mecanismos de defesa e garantia não
apenas da integridade, como também dos direitos patrimoniais.
2.3 DO PEDIDO E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
As medidas protetivas de urgência têm se mostrado indispensáveis ao
combate e prevenção dos casos de violência doméstica, uma vez que protegem a
integridade física, mental e resguardam os direitos patrimoniais da ofendida.
Contudo, é imprescindível esclarecer que essas medidas só poderão ser aplicadas
mediante pedido feito pela vítima (VASCONCELOS E REZENDE, 2018).
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Deste modo, uma vez que se sinta ameaçada ou entenda que exista risco a
sua integridade física e/ou psíquica, bem como a perda ou violação dos seus
direitos patrimoniais a ofendida deverá requisitar a aplicação de medida protetiva
de urgência cabível (FOUREAUX, 2019).
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Conforme, o que escreve (SILVA, 2017) o pedido deverá ser feito ao juizado
especial ou ao juízo competente e a estes encaminhado no prazo de 48:00 horas
para análise e concessão ou recusa do mesmo. A ofendida tem a prerrogativa de
escolher o fórum onde tramitará o pedido podendo este ser feito na comarca onde
reside, na comarca onde reside o agressor ou ainda onde tenha sido praticada a
agressão.
Cabe, contudo explicar que em face da dificuldade de se alcançar o juiz
competente, tendo em vista que muitos municípios não possuem comarca própria
os legisladores entenderam a necessidade de ampliar o escopo da competência
para concessão das medidas protetivas. Neste sentido, foi introduzida a Lei nº
13.827, de 13 de maio de 2019, que dispõe seu artigo 1º sobre alteração da Lei nº
11.340/2006 com objetivo de autorizar a concessão de medida protetiva de
urgência pela autoridade policial. O artigo 12-C, incisos II e III acrescido a Lei Maria
da Penha estabelece que a autoridade
policial legitimada a conceder a medida
5
protetiva de urgência pode ser o Delegado, Escrivão, o Agente de Polícia e do
Soldado ao Coronel da Polícia Militar (LEITÃO JUNIOR & OLIVEIRA, 2019).
No entanto, de acordo com (FOUREAUX, 2019) para que as autoridades
indicadas no artigo supracitado possam conceder as medidas protetivas de
urgência devem ser observados os seguintes pressupostos:
a) Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física;
b) Vítima mulher ou seus dependentes;
c) Situação de violência doméstica e familiar;
d) Legitimidade condicionada da autoridade policial.
Entretanto, essa alteração a Lei Maria da Penha tem gerado
descontentamento entre os magistrados que veem a sua autoridade desafiada pelo
novo dispositivo. Todavia, os legisladores asseguram que a alteração na
competência para concessão das medidas visa apenas garantir a proteção a
integridade e direitos das vítimas. Neste sentido, (LEITÃO JUNIOR & OLIVEIRA,
2019) argumentam que:
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Enfim, a nova Lei nº 13.827/2019 traz muitas velharias e
muitos assuntos ignorados propositalmente pelo Estado e de
novidade traz a necessidade de refletirmos sob os aspectos
positivos e negativos para nosso futuro como país e
sociedade organizada, onde nem o legislador ordinário
observa a tecnicidade e o enfrentamento adequado de
problemas de índole criminal e social, mormente quanto à
condição da mulher, vítima de violência.
Sendo assim, é correto afirmar que a alteração da lei se fazia necessária, dada
a importância da aplicação imediata das medidas protetivas, uma vez que seja
constatada a sua necessidade.
3 A FERRAMENTA DE EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: ESTUDO
COMPARADO ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS
3.1 DA INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
As medidas protetivas de urgência foram introduzidas pela Lei Maria da
Penha como o objetivo de garantir a integridade física e mental, bem como de
resguardas os direitos patrimoniais das vítimas de violência doméstica. Assim
sendo, para que tais medidas possam ser realmente eficazes se faz necessário que
exista todo um aparato estatal estruturado especificamente para a fiscalização e se
preciso a imposição de sanções aos agressores que descumprem as mesmas
(CARNEIRO & FRAGA, 2012).
Neste sentido, foi introduzida a Lei nº 13.641 de 03 de abril de 2018, que
altera a Lei 11.340/2006 tornando crime o descumprimento de medida protetiva de
urgência como disposto no artigo 24-A “Descumprir decisão judicial que defere
medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”:
Pena – detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.
§1º A configuração do crime independe da competência civil
ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade
judicial poderá conceder fiança.
§3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras
sanções cabíveis”.
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Neste sentido, se mostra evidente a necessidade de punição daqueles que
descumprem as medidas, vez que a concessão de tais medidas tem o objetivo claro
de impedir que os agressores não possam ter contato com as ofendidas.
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Porquanto, se deve ressaltar que mesmo tendo amparo legal para fiscalizar
e se necessário punir o descumprimento das medidas o estado por vezes é incapaz
de fazê-lo e isso reflete de forma negativa e por vezes fatal, já que o
descumprimento de tais medidas está diretamente relacionado ao bem estar da
ofendida, como já foi dito (SILVA & VIANA, 2017).
Não obstante, é importante que se discuta as principais razões pelas quais
as medidas protetivas de urgência não alcançam a efetividade desejada
(SALGADO et al, 2015).
Sendo assim, se pode argumentar que um dos principais problemas no que
se refere à ineficácia das medidas protetivas de urgência está relacionado à falta de
estrutura para a fiscalização do cumprimento das medidas, uma vez que essas são
concedidas. Isso se deve em grande parte ao aparato estatal obsoleto e insuficiente
que não oferece condições básicas para que se possa conduzir uma fiscalização
satisfatório, implicando em uma
5 omissão clara dos órgãos responsáveis. Neste
sentido, (CARNEIRO p. 14, 2010) cita (FERREIRA, 2012) que escreve a cerca da
ineficiência do sistema de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas:
Grande parte desta ineficácia se dá pela falta de aparato às
policias e ao judiciário, onde o baixo número de agentes,
servidores, juízes e promotores não conseguem suportar o
número de procedimentos e processos que a cada dia
avoluma-se nas delegacias e judiciário, não só decorrentes
desta lei, promovendo um sentimento de impunidade aos
agressores que possuem contra si medidas protetivas em
favor de seus cônjuges, companheiras e namoradas, pois hora
há demora na emissão de tais medidas, hora, quando são
emitidas, sua efetividade é minguada pela falta de punição
aos agressores que as descumpre.
É possível afirmar que o Estado não dispõe nem do pessoal nem tampouco
dos meios para exercer a fiscalização, uma vez que muitas unidades federativas não
contam se quer com delegacias em todos os seus municípios, fazendo com que
uma mesma jurisdição abranja mais de uma cidade.
Segundo (BALZ, 2015) vale ressaltar também que a falta de pessoal não
ocorre apenas no âmbito das policiais, mas também alcança todo o poder judiciário
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e outros órgãos adicionais que tratam de questões sociais interligadas a questão da
violência doméstica. Consequentemente, um pode entender que se não existe
efetivo suficiente, muitas vezes para desempenhar as atividades essenciais como se
poderia esperar uma fiscalização a contento (GROSSI, 2012).
Para (MINEO, 2011) paralelamente a insuficiência de profissionais, existem
também os problemas relacionados à falta de estrutura, muitas vezes física, bem
como a qualificação adequada dos profissionais existentes. No que toca a falta de
equipamento, isso se faz relevante porque a evolução tecnológica tomou o mundo
de assalto e a cada dia se torna mais necessária.
Pode ser dito que a falta de equipamentos de ponta impossibilita o
desenvolvimento e aprimoramento de um sistema de fiscalização que possa ser
conduzida mesmo com um número menor de profissionais. Ademais, se deve ainda
compreender que a qualificação e capacitação adequada dos profissionais também
podem contribuir para o aprimoramento de um sistema de fiscalização bem mais
eficiente (BALZ, 2015).
Além do problema da ineficiência da fiscalização do cumprimento das
medidas existe outro grave problema que é a falta de uma rede de apoio às vítimas,
que inclusiva está prevista em lei, mas na maioria dos estados nunca chegou a se
concretizar o que deixa um vazio que contribui apenas para agravar a situação das
ofendidas e aumentar os riscos de que venham a ser novamente vitimadas. Neste
sentido, (MINEO, p 13, 2011) argumenta que:
O papel a ser desempenhado tanto dos governos, como de
uma sociedade civil em um todo, será sempre a prevenção
contra a violência a mulher e assistência contra a mulher
vítima dessa violência sofrida. Todavia, a realidade tornasse
diferente, sendo mais para um isolamento das redes e serviços
existentes, e desarticulação entre os governos, dificultando
assim o enfrentamento e prevenção contra a violência à
mulher.
A falta de uma rede de apoio consolidada e bem estruturada acaba por
contribuir para que as mulheres vítimas de violência doméstica não se sintam
confiantes o suficiente para apresentar denúncia e mesmo quando o fazem, por
vezes voltam atrás por receio de que o agressor venha a cometer novo delito contra
elas.
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A existência de uma rede adequada de proteção a vítima pode contribuir
diretamente para que a mesma se sinta mais segura e em muitos casos possa ter
um local para se refugiar, dado o fato de que em muitos casos a vítima mesmo após
o registro da denúncia se vê obrigada a coabitar o mesmo local do agressor.
Portanto, a inexistência da rede de proteção não apenas coíbe os pedidos de
medidas, como também contribui para a ineficácia das medidas concedidas, uma
vez que não existem opções viáveis para as vítimas que precisam de abrigo e
cuidados especiais, como assistência social, psicológica entre outras (CARNEIRO &
FRAGA, 2012).
Assim, fica evidente que a inexistência de uma rede de apoio ampla e
integrada é fator preponderante, no que se refere a falta de efetividade das medidas
protetivas de urgência.
3.2 CASOS QUE MOSTRAM COMO AS MEDIDAS PODEM SER MAIS EFICAZES
A questão da eficácia das medidas protetivas de urgência é complexa e
demanda uma discussão objetiva e ampla a fim de que se possa realmente
vislumbrar a situação. No entanto, tais medidas são imprescindíveis e como já se
abordaram os problemas que tornam
a aplicação dessas medidas ineficaz ou a
5
quem do que se espera é necessário também abordar casos em que são
empregadas ferramentas que aumentam a efetividade de tais medidas (CARNEIRO,
2010).
Neste sentido, se pode citar o município de Barra do Garças no Mato Grosso
que introduziu a obrigatoriedade de que todos os agressores alcançados por
medida protetiva de urgência se apresentem ao Centro de referência especializado
de assistência (CREAS) para que sejam avaliados e encaminhados a Rede de
Enfrentamento Contra a Violência Doméstica para consequente acompanhamento
psicológico que visa prevenir a reincidência dos mesmos (VASCONCELOS &
RESENDE, 2018).
A Rede de Enfrentamento Contra a Violência Doméstica visa como já se disse
combater a reincidência e proteger as vítimas e para tanto atua ao mesmo tempo
oferecendo acompanhamento psicológico tanto para vítimas, quanto para os
agressores. Além disso, a rede também tem uma série de outros programas em
parceria com a administração pública que buscam incentivar as vítimas a denunciar
as agressões, bem como apurá-las, uma vez que elas o façam. Conforme escrevem
(VASCONCELOS & RESENDE, 2018) ao citar (CAVALCANTE & RESENDE, p. 133,
2014):
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A Rede de Enfretamento à Violência Contra a Mulher, em
Barra do Garças, tem por escopo articular as instituições e
serviços para o desenvolvimento de mecanismos efetivos de
cautelas e de artifícios, que garantam o fortalecimento das
mulheres e de seus direitos, a responsabilização dos autores
de violência e a assistência qualificada às mulheres em
situação de violência, o que caracteriza uma política pública
para reduzir o índice de violência doméstica existente na
Comarca
Após a implantação da rede houve um aumento significativo no número de
inquéritos relacionados a denúncias de violência doméstica o que pode ser visto
como fato positivo, uma vez que demonstra que as vítimas passaram a se sentir
mais seguras para denunciar as agressões (MINEO, 2011).
Outra experiência interessante, no que toca a ferramentas que buscam
aumentar a efetividade das medidas protetivas de urgência, é a parceria firmada
entre a Universidade Federal de Brasília (UNB) e a Organização das Nações Unidas
(ONU) que tem por objetivo buscar estudantes e profissionais que atuem nas áreas
de segurança, direito e saúde com vistas a capacitá-los para que desenvolvam
projetos voltados a investigar e coibir a violência contra a mulher. Ademais, existe
o incentivo a criação de programas que ampliem as redes de proteção em todos os
cantos do país (VASCONCELOS & RESENDE, 2018).
Mello (et al, 2017) explica que o Projeto Violeta surge também como
ferramenta de combate a ineficácia do cumprimento das medidas protetivas e tem
como objetivo aprimorar aspectos da Lei nº 11.340/2006, bem como ampliar a
cooperação dos diversos órgãos envolvidos no combate a violência doméstica.
Deste modo, o Projeto Violeta visa aumentar à proteção as vítimas e garantir acesso
total a justiça.
Esse projeto foi criado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013 e
atualmente se estende a vários juizados especiais do Estado do Rio de Janeiro onde
através da assistência judiciaria gratuita oferecida pela defensoria pública estadual
procura garantir que as vítimas tenham pleno conhecimento dos seus diretos e
assim possam ter também acesso irrestrito a justiça. De acordo com o que relata
(MELLO et al, p. 213, 2017)
O Projeto Violeta visa garantir à segurança e a proteção
imediata as mulheres em situação de violência doméstica e
melhorar a qualidade do atendimento dispensado a elas no
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Poder Judiciário, levando em conta que a assistência jurídica
gratuita se configura como instrumento fundamental para a
efetividade do princípio do acesso á justiça e do processo
justo.
São iniciativas como essa que trazem esperança de que em tempo essas
ações isoladas venham a ser integradas e se possa desenvolver planos nacionais de
auxilio e proteção as vítimas de violência doméstica.
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O projeto também busca disponibilizar todos os instrumentos de proteção
disponíveis para garantir a integridade das vítimas que muitas vezes não conhecem
se quer os seus direitos mais básicos (CARNEIRO & FRAGA, 2012).
Portanto se pode argumentar que mesmo não tendo o alcance desejado, o
projeto violeta tem potencial pra se converter em uma ferramenta de extrema
importância no que se refere ao aumento da efetividade das medidas protetivas de
urgência e mostra o caminho para que outras iniciativas nesse sentido sejam
adotadas, tanto por governo quanto por organizações civis, organizações não
governamentais, associações e outros.
5

3.3 A QUESTÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM PALMAS
A violência doméstica afeta todos os cantos do Brasil e isso inclui, portanto,
o Município de Palmas. Vale ressaltar que a cidade ocupa a 7ª posição no ranking
das capitais onde mais se matam mulheres por conta da violência doméstica e isso
levanta questionamentos a cerca do que a administração pública e demais órgãos
responsáveis tem feito para combater a violência, bem como garantir a proteção
das vítimas (CHAVES & SANTOS, 2015).
Para Carvalho (2017) pode-se dizer que a cidade de Palmas conta com uma
extensa rede de apoio as vítimas de violência doméstica que conta com casa de
apoio e abrigo, serviços de saúde que incluem atendimento médico, psicológico e
psiquiátrico. Além disso, conta também com serviços destinados a garantir os
direitos da mulher no âmbito jurídico, como a defensoria pública. Não obstante,
existem também vários tipos de serviços sociais e de reinserção no mercado de
trabalho.
De acordo com dados e informações governamentais as Delegacias da
Mulher do Estado do Tocantins, incluindo Palmas contam com profissionais
devidamente capacitados a atende os casos de violência contra a mulher e fazer o
encaminhamento, uma vez registrada a ocorrência. Ademais, se deve ressaltar que
existem programas destinados à reintegração das vítimas a sociedade como a
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parceria junto ao Departamento de Trânsito - Detran que busca facilitar o acesso
dessas vítimas a conseguir habilitação. Além disso, existem ainda programas de
qualificação profissional que buscam facilitar a entrada ou reinserção das mulheres
no mercado de trabalho (LOURENÇO, 2015).
Por quanto, no que se refere especificamente à questão da eficácia das
medidas protetivas no município de Palmas é importante destacar o projeto
conhecido como Patrulha Maria da Penha que consiste basicamente em um pedido
feito junto à delegacia para concessão de medida protetiva, uma vez feito o pedido
a patrulha Maria da Penha fará uma visita ao domicílio da ofendida e promovera o
subsequente acompanhamento do caso. Outrossim, o acompanhamento poderá
ser interrompido mediante solicitação da vítima. De acordo com o que escreve
(LIMA, 2019):
O município de Palmas através da implantação da Patrulha
Maria da Penha trouxe a possibilidade de prevenir através de
um acompanhamento individualizado das vítimas, a
diminuição das medidas protetivas. Frisando que por
enquanto esse atendimento acontece somente na capital do
Estado.
Tal iniciativa demonstra grande potencial de sucesso e com empenho das
autoridades e participação da população poderá se transformar em uma grande
arma de combate a ineficácia das medidas protetivas.
De acordo com Chaves e Santos (2015) pode-se argumentar que a iniciativa
é inovadora e precisa sofrer ajustes e aperfeiçoamentos, tendo em vista a
quantidade de casos e necessidade de um efetivo maior, porém tem o potencial
para ser uma ferreamente muito importante no que se refere ao cumprimento das
medidas protetivas, especialmente porque trabalha com a prevenção o que poderá
contribuir até mesmo para sejam implementadas uma quantidade menor de tais
medidas.
Ademais, nota-se que a luta contra a ineficácia das medidas protetivas de
urgência é constante e todos devem ser vigilantes a fim de que se possam encontrar
novos instrumentos que tornam tais medidas cada vez mais eficientes.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão da violência doméstica tem afligido o Brasil desde o
descobrimento do país e embora avanços significativos tenham sido alcançados
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desde então, é um mal que persiste e destrói famílias diariamente, muitas vezes
acabando inclusive com a vida de mulheres inocentes que simplesmente se
tornaram vítimas de agressores inconsequentes.
No entanto, instrumentos como as medidas protetivas de urgência têm sido
introduzidos para facilitar o combate à violência doméstica e garantir a preservação
dos direitos e da integridade das ofendidas.
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Porém, mesmo tais ferramentas têm tido a sua eficácia contestada, uma vez
que existem casos nos quais a percepção é de que as medidas protetivas de
urgência não são tão eficazes assim.
Conquanto, o que foi possível constatar é que existem sim, falhas no que se
refere a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que estão
diretamente relacionadas aos graves problemas de fiscalização, bem como a falta
de uma rede de apoio que possa oferecer as condições mínimas de acolhimento as
vítimas.
Contudo, por outro lado também existem iniciativas que visam justamente
aumentar a eficiência dessas medidas e proteger mais as vítimas, tanto no que toca
5
a sua integridade física e mental, quanto seus direitos patrimoniais.
Assim sendo, se pode argumentar que as medidas protetivas de urgência via
de regra são relativamente eficazes, outrossim, existe muito o que pode ser feito
para aperfeiçoar o sistema e aumentar a proteção das vítimas, todavia, para que o
cenário realmente mude é necessário que exista o envolvimento de todos os
envolvidos.
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(Orientador)
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tratar sobre a inconstitucionalidade
de impor o regime de separação de bens para pessoas com mais de 70 anos, que
está previsto no art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002. Inicialmente foi
demonstrado sobre o casamento do regime de bens na legislação brasileira, assim
como sobre o regime de separação obrigatória de bens. Também, foi mostrado as
disposições legais que protegem o idoso, previstas tanto na Constituição Federal
de 1988, assim como no Estatuto do Idoso. Foram analisados os princípios da
dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade como parâmetros para
a compreensão sobre a inconstitucionalidade do dispositivo previsto no Art. 1.641,
inciso II, do Código Civil. Ainda,5 pela presente pesquisa ficou evidenciado que o
artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, pela sua imposição aos maiores de 70 anos
quanto ao regime de separação de bens, fere diversos princípios e normas
constitucionais, assim como o direito dos idosos. Por fim, como metodologia para
o presente artigo, foi utilizado o método de pesquisa exploratória, utilizando-se de
pesquisas científicas sobre referido tema, tais como, legislações, artigos jurídicos,
informativos eletrônicos, dentre outros.
Palavras-Chaves: Direito Idoso; Inconstitucionalidade; Regime de Bens para
Casamento.
ABSTRACT: This article aims to address the unconstitutionality of imposing the
system of separation of property for people over 70, which is provided for in art.
1,641, item II, of the Civil Code of 2002. Initially it was shown about the marriage of
the property regime under Brazilian law, as well as the mandatory separation of
property regime. Also, it was shown the legal provisions that protect the elderly,
provided for both in the Federal Constitution of 1988, as well as in the Elderly
Statute. The principles of human dignity, freedom and equality were analyzed as
parameters for understanding the unconstitutionality of the provision provided for
in Article 1,641, item II of the Civil Code. Also, from the present research it was
evident that article 1,641, item II, of the Civil Code, by its imposition to the over 70
years on the regime of separation of goods, hurts several constitutional principles
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and norms, as well as the right of the elderly. Finally, as a methodology for this
article, it was the method of expository and exploratory research, using scientific
research on this topic, such as legislation, legal articles, electronic informative,
among others.
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Keywords: Elderly Law; Unconstitutionality; Marriage of Goods Regime.
SUMÁRIO: 1. Introdução, - 2. O casamento e o Regime de bens na Legislação
Brasileira, -3. Regime de Separação Obrigatória de Bens, - 4. Ordenamento Jurídico
e a Proteção ao Idoso: 4.1 Estatuto do Idoso, -5 Princípios e Normas Constitucionais
Afrontados Sobre a Imposição do Regime de Separação Obrigatória de Bens Para
Maiores de 70 anos: 5.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 5.2 Princípio da
Liberdade, 5.3 Princípio da Igualdade, - 6. Normas Afrontadas Pelo Artigo 1641,
Inciso II do Código Civil, -7. Conclusão, -8. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O Ordenamento jurídico brasileiro é orientado pela Constituição Federal de 1988,
desde os primeiros atos para criação da norma até a sua posterior vigência no caso
concreto. Por esse motivo, editar uma lei sem observar as regras e princípios
inseridas na chamada carta maior, importa na possibilidade de ser declarada
inconstitucional.
Dessa forma, o presente artigo tem como foco o artigo 1.641, inciso II, do Código
Civil de 2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade do regime de separação de bens
no casamento da pessoa maior de 70 anos. Preliminarmente cabe destacar a
importância do direito de família dentro do ordenamento jurídico, assim como da
Constituição Federal para toda a sociedade.
Portanto, deve ser analisado se esse dispositivo respeita os direitos do indivíduo
enquanto ser humano e a própria entidade familiar em relação a Constituição
Federal como o próprio Código Civil.
Assim no presente artigo inicialmente serão expostas breves considerações sobre o
casamento na legislação brasileira, do regime de bens e do regime de separação
obrigatória de bens.
Também, será exposto quanto a pessoa do idoso dentro da sociedade brasileira,
assim como os direitos assegurados aos idosos pela Constituição Federal e pelo
Estatuto do Idoso, além de uma análise dos princípios constitucionais (igualdade,
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liberdade e da dignidade da pessoa) quanto a imposição desse regime às pessoas
septuagenárias
Ainda, serão analisados os princípios apontados pela doutrina, pela jurisprudência
e pelalegislação como parâmetros para se questionar sobre a inconstitucionalidade
do regime de separação obrigatória de bens para as pessoas maiores de setenta
anos.
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Por fim, importante mencionar que para a realização dos objetivos para a
elaboração do presente artigo, foi utilizado o método de pesquisa expositivo e
exploratório, utilizando-se de pesquisas científicas sobre referido tema, tais como,
legislações, artigos jurídicos, informativos eletrônicos, dentre outros.
2. O CASAMENTO E O REGIME DE BENS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O casamento entrou na história da humanidade como um processo de socialização
e que no decorrer do tempo e da história tem-se tentado naturalizar o mesmo, mas
que na realidade o casamento nada mais é do que uma instituição social, tal qual a
propriedade privada (COLARES, 2001).
5 ato civil que celebra a união conjugal de duas
Dessa forma, o casamento é um
pessoas, tendo como finalidade a construção de uma família, que produz
consequências sociais, pessoais e patrimoniais entre cônjuges e filhos, porque com
o casamento, são estabelecidos os vínculos de afinidade entre os cônjuges e seus
parentes assim como quanto aos deveres com os filhos e não menos importante o
regime patrimonial de bens adotado (FERREIRA, PEREIRA & CARVALHO, 2017).

Sob a ótica civil constitucional atual, o casamento está envolto pelo princípio da
afetividade, o que se contrapõe diretamente ao patrimonialismo característico do
Código Civil (CC) de 1916 (CALGARO, 2018).
Assim, o casamento é um ato de livre espontânea vontade, onde os cônjuges são
livres para fazer e manifestar seus desejos, desde que seguindo os parâmetros
impostos pela lei, inclusive a liberdade para escolher qual regime de bens será
adotado no casamento.
De acordo com Clóvis Beviláqua(1976, p.34 apud Colares, 2000) quanto a sua
definição de casamento na óptica de legitimação estatal das relações carnais e
implicitamente estabelecendo suas consequências na órbita patrimonial, o mesmo
define o casamento como:
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O Casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um
homem e uma mulher se unem indissoluvelmente,
legitimando por ele suas relações sexuais; estabelecendo a
mais estreita comunhão de vida e de interesses, e
comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos
nascer. (COLARES,2000).
Os regimes de bens encontram-se fundamentados do Art. 1658 aos 1688 do Código
Civil Brasileiro, que são: Regime de Comunhão Parcial, Regime de Comunhão
Universal, Regime de Participação Final nos Aquestos e Regime de Separação de
Bens (BRASIL, 2002).
Destaca-se que o Código Civil de 2002 instituiu o regime da separação de bens
obrigatório para maiores de 60 anos e, tal dispositivo, foi alterado pela Lei nº 12.344
de 9 de dezembro de 2010, majorado para 70 anos, idade a partir da qual se torna
obrigatório o regime da separação de bens no casamento (FIGUEIREDO e CABRAL,
2012).
Dessa forma, o Código Civil de 2002 em seu art. 1641, II, dispõe que as pessoas
maiores de 70 anos que contraírem matrimônio, deverão adotar unicamente o
regime de separação obrigatória de bens e, dessa maneira e para uma melhor
compreensão quanto a constitucionalidade dessa norma, importante que seja
analisada quanto o seu principal destinatário, ou seja, a pessoa maior de setenta
anos dentro da sociedade brasileira e dos instrumentos legais voltados para essa
parcela da população (CABRAL, 2016, p.13).
Portanto, os regimes de bens são conjuntos de regras que serão aplicadas aos bens
das pessoas que contraírem matrimônios, desta forma irá regular o patrimônio que
ambos os cônjuges possuíam antes do casamento bem como, aqueles que foram
adquiridos na constância do casamento, e produzirá efeitos com a dissolução do
casamento, seja ele por divórcio ou pela morte de um dos cônjuges (FERREIRA,
PEREIRA & CARVALHO, 2017).
Importante ressaltar aqui que a escolha do regime de bens ocorrerá durante o
processo de habilitação para o casamento civil, no cartório de registro civil das
pessoas naturais, devendo ser observado o princípio da autonomia da vontade, de
acordo com o que preceitua o artigo 1.639 do Código Civil (2002) que “É lícito aos
nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que
lhes aprouver” (BRASIL, 2002).
3. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
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Quanto ao regime obrigatório da separação de bens, este regime se apresenta
como uma autêntica exceção à autonomia da vontade e à livre escolha que permeia
o regime de bens porque trata-se de situações que a lei impõe o respectivo regime,
impedindo a manifestação dos contraentes, onde quanto a separação obrigatória
de bens de acordo com art.1.641, diz:
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É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I
– das pessoas que o contraírem com inobservância das causas
suspensivas da celebração do casamento; II – da pessoa maior
de 70 (setenta) anos; III – de todos os que dependerem, para
casar, de suprimento judicial. (BRASIL, 2002).
Portanto, o regime matrimonial de bens constitui-se no conjunto de normas
aplicáveis às relações patrimoniais no casamento e no nosso ordenamento jurídico
estão previstos quatro tipos de regimes patrimoniais, ou seja, a comunhão universal
de bens (artigo 1.667 do CC); comunhão parcial (artigo 1.658 do CC); separação de
bens – voluntária (artigo 1.687 do CC) ou obrigatória (artigo 1.641, inciso II) e
participação final nos aquestos (artigo 1.672 do CC). (BORDONI, 2014, p. 2).
Ressalta-se que o que está mencionado
na segunda hipótese trazida pelo artigo
5
1.641, inciso II, onde fica estabelecido que em situações em que pessoas maiores
de 70 anos pretendem se casar, esses devem obrigatoriamente adotar o regime de
separação obrigatória de bens.
Das várias previsões que visam negar efeitos de ordem patrimonial ao casamento,
nenhuma delas justifica o risco de gerar enriquecimento sem causa. Porém, das
hipóteses em que a lei determina o regime de separação obrigatória de bens, a
mais desarrazoada é a que impõe tal sanção aos nubentes maiores de 70 anos (CC
1.641, II), em flagrante afronta ao Estatuto do Idoso (FERREIRA, PEREIRA &
CARVALHO, 2017).
Essa regra do artigo 1.641, II, do Código Civil estabelece restrições na esfera volitiva
e patrimonial das pessoas idosas, onde presume a incapacidade dos mesmos, o que
gera uma situação discriminatória, principalmente porque a sociedade atual
vivencia uma evolução do conceito de família e o aumento da expectativa de vida
da população, além da existência do Estatuto do Idoso que atribui as pessoas a
partir dos 70 anos proteção integral de seus direitos, objetivando seu
envelhecimento digno. (BORDONI, 2014, p.2).
Também se deve frisar que a legislação tende a proteger a pessoa idosa, tendo em
vista que há uma suposta vulnerabilidade e que portanto, ao fazer tal imposição o
legislador coloca a pessoa maior de 70 anos com uma suposta incapacidade, mas
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vale ressaltar que vulnerabilidade e incapacidade são coisas completamente
diferentes.
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4. ORDENAMENTO JURÍDICO E A PROTEÇÃO AO IDOSO
Os direitos dos idosos, contidos na Constituição Federal de 1988, está
fundamentado em princípios como a cidadania e a dignidade da pessoa humana,
passou a fazer parte do direito, que buscará formar uma sociedade livre, justa e
solidária, não devendo haver nenhuma forma de discriminação (BORDONI, 2014).
Assim, quanto aos direitos das pessoas idosas, Paulo Roberto Barbosa Ramos,
(2003, p. 133), esclarece que:
Assegurar os direitos fundamentais das pessoas idosas é uma
alternativa inteligente para a garantia dos direitos de todos os
seres humanos. Todavia, fez-se observar que somente serão
assegurados os direitos fundamentais aos idosos na medida
em que aos seres que envelhecem seja garantido, durante a
existência, o direito à dignidade.
Também, cabe salientar que na CF de 1988, foram estabelecidas as normas
específicas de proteção ao idoso, em seus artigos 229 e 230, onde rege que os filhos
maiores devem amparar os pais na velhice, carência e enfermidade, sendo também
como dever da família o amparo, o bem estar e a defesa de sua dignidade, assim
como da sociedade e do Estado, inclusive, em seu art. 203 dispõe sobre uma renda
mínima aos idosos que não possuem recursos próprios ou da família para a
manutenção desses. (BRASIL, 1988).
Portanto, a obrigação do Estado de benefícios positivos garantindo aos idosos uma
série de direitos e ações voltados à sua integração social.
4.1 ESTATUTO DO IDOSO
Em 1º de outubro de 2003 com a aprovação da Lei 10.741/2003 estatuto do idoso,
nasceu com essa lei um importante instrumento de defesa dos direitos do idoso,
contendo disposições específicas quanto a atuação do Estado e da sociedade,
oferecendo ao idoso um envelhecimento digno de toda a sociedade. (BORDONI,
2014).
Importante dizer quem alguns países, por sua cultura, nesse caso as orientais, ainda
é comum que o idoso esteja atuante em atividades de trabalho, onde é respeitado
por sua sabedoria e experiência, diferentemente de algumas sociedades ocidentais,
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onde o idoso é visto como uma pessoa que não possui capacidade para participar
da cadeia produtiva, como é o caso no Brasil. (BERTELLI, 2006, p.2).
Dessa forma, quando se coloca o idoso à margem da sociedade, negligenciando o
princípio da Igualdade da liberdade e dignidade, são retirados dos idosos as
garantias constitucionais, mas que essas garantias são cabíveis para qualquer
indivíduo.
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Como afirma Whitaker (2007, p.14-15):
Não basta existir o Estatuto do Idoso. É preciso que ele seja
cumprido na íntegra. Não basta proclamar hipoteticamente a
sabedoria dos velhos. É preciso criar infraestrutura apropriada
às limitações da idade - especialmente no espaço urbano para que possamos exercer essa sabedoria. [...] Vivemos em
sociedades industriais, caracterizadas por um consumo
desvairado, poluídas desde o solo até a camada de ozônio,
marcada pelo estresse das formas mais deletérias de
sociabilidade, com predominância da competição. Nesse tipo
de sociedade
5 nem os jovens adultos conseguem ter saúde.
Portanto deve haver um instrumento jurídico que estabeleça a isonomia entre os
idosos e toda a sociedade, onde o estatuto do idoso foi gerado com fundamentos
de uma doutrina da proteção integral e que estabelece direitos diferenciados frente
a condição característica de pessoas que estão passando por um processo natural
de envelhecimento, porque isso envolve aspectos importantes para a pessoa, ou
seja, aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
Primeiramente, importante destacar o Estatuto do Idoso, em seus artigos 1º, 2º e
3º caput, que fazem menção a proteção da pessoa idosa.
Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos.
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade.
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Por esse motivo no artigo 2º do estatuto do idoso consta que o idoso goza de todos
os direitos fundamentais relativos a pessoa humana, para isso resta
asseguradas todas as oportunidades e facilidades para que esse tenha a sua saúde
física e mental resguardada, além de ter o seu aperfeiçoamento moral intelectual
espiritual e social. Portanto, é uma violação ao referido estatuto se a pessoa de
idade avançada for tratada de forma discriminatória. (BORDONI, 2014).
Ainda, importante ressaltar que os artigo 3º do Estatuto do Idoso, rege que tanto
a família, a comunidade e ao poder público, que esses assegurem para o idoso com
absoluta prioridade os direitos fundamentais direcionados a pessoa humana,
compreendendo as garantias de atendimento preferencial em órgãos públicos e
privados que prestam serviços públicos, entre outras garantias.
Ainda, no Artigo 45 do estatuto do idoso, estão descritas as medidas de proteção
contra violações que possa ocorrer quanto aos direitos assegurados aos idosos, ou
seja, encaminhamento do idoso a família ou curador, orientação, acompanhamento
e apoio, tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar
inclusão em programa oficial ou comunitário para tratamento da dependência de
drogas santo do Idoso como pessoa de sua convivência que eu perturbe, abrigo ou
entidade ou temporário.
Ainda, em seus artigos 46 e 47 o estatuto do idoso também trouxe as
determinações de ações governamentais e não governamentais como orientações
para o pleno atendimento ao idoso com as políticas sociais básicas já estabelecidas
pela lei 8.842/94.
E, além das políticas sociais básicas da lei 8.842/94, também as políticas e
programas de assistência social, em caráter supletivo; serviços de prevenção e
atendimentos as vítimas de negligencia, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade
e opressão; localização de parentes ou responsáveis de idosos deixados em
hospitais e instituições de longa permanência; proteção das entidades de defesa
dos direitos do idoso e campanha para mobilizar a opinião pública a participar do
atendimento ao idoso.
Também importante destacar que com previsão na lei 8842/94 os conselhos
nacionais, estaduais, distritais e municipais são os encarregados para cumprimento
dos direitos dos idosos.
Portanto o estatuto do idoso é uma resposta ao preceito constitucional que previu
uma custódia inaudita àquele que “alternativamente a morte precoce, atingiu a
ancianidade” (NALINE, 2012, p.446) e se apresenta como um instrumento capaz de
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dar tutela a dignidade da pessoa idosa e com isso diminuindo as desigualdades e
acarretando em um crescente sentimento de cidadania. (BORDONI, 2014).
E, de acordo com Schopenhauer (2012, p. 20):
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[...] o velho não é um inválido do tempo, e a velhice não é
simplesmente o ocaso da vida, que se tem de protelar o
máximo possível, nem a fase do "marasmo" senil e da perda
dos sentidos, que conflui na morte. A velhice torna-se, antes,
o coroamento da existência, o fim positivo, para o qual o
indivíduo se prepara e todo o decorrer da vida se orienta. Se
for mesmo verdade que já começamos a envelhecer desde o
nascimento [...] a qualquer momento da vida é nossa tarefa
envelhecer bem.
Isso porque quando as pessoas envelhecem e se tornam idosos, os mesmos
continuam querendo exercer sua autonomia, porque a vida não está restrita a
juventude mas sim, a vida passa indo e vindo, por diversas fases, e quando chega a
terceira idade pode significar apenas uma mudança de estilo de vida.
5.

5

PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS AFRONTADOS SOBRE
A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS PARA
MAIORES DE 70 ANOS

Os princípios e normas da constituição são de grande importância na história dos
direitos humanos, são direitos de vários tamanhos que orientam o ordenamento
jurídico brasileiro, dessa maneira, o não cumprimento desses princípios fere
inteiramente as garantias proclamadas na Constituição Federal de 1988.
Portanto, quando é imposto a separação obrigatória do regime de bens para
maiores de 70 anos, isso viola vários princípios de grande importância no
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que não são mais observados com a
imposição do artigo 1641, II do código civil.
Como ensina Geraldo Ataliba (2001, p. 6-7):
[...] princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as
diretrizes magnas do sistema jurídico, Apontam os rumos a
serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente a
perseguidos pelos órgãos do governo (poderes
constituídos).Eles expressam a substância última do querer
popular, seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da
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legalização, da administração e da jurisdição. Por estas não
podem ser contrariados; têm que ser prestigiados até as
últimas consequências (ATALIBA, 2001).
Por esse motivo os princípios têm um lugar de destaque no ordenamento jurídico
porque expressam com mais intensidade os valores do que as normas, e dessa
maneira, os princípios estabelece de forma absoluta, determinando os limites do
sistema jurídico: “a colcha de retalhos de normas postas está assentada neles. Se
essa colcha fosse, por um motivo qualquer, retirada, eles estariam lá, sob ela”
(NUNES, 2002, p. 23).
Portanto, qualquer norma que venha ferir os princípios constitucionais,essa deve
ser revista, editada e ainda, se necessário, até mesmo revogada, porque se trata de
direitos e garantias relacionadas e direcionadas a pessoa humana.
5.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade da pessoal humana é o de maior importância quando se
trata de direitos e garantias próprias a pessoa humana, por se tratar de um princípio
norteador entre todos os demais incluídos no direito brasileiro.
Por isso, ensina a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias (2010, p.62):
É o princípio maior, fundante do Estado Democrático de
Direito, sendo afirmado no primeiro artigo da Constituição
Federal. A Preocupação com a promoção dos direitos
humanos e da justiça social levou o constituinte a consagrar a
dignidade da pessoa humana como valor nuclear da ordem
constitucional.
Por que tratar de um Estado democrático e pela sua importância, o legislador na
promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe esse princípio logo no artigo
1º, inciso III da mesma:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana (BRASIL,
1988).
Entende-se que se o Estado de forma arbitrária interferir na vontade da pessoa
maior de 70 anos, quanto ao regime de casamento, esse deixa de observar o
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princípio da dignidade humana, ferindo um direito de escolha da pessoa idosa,
assim como, também estará ferindo outros princípios, conforme será demonstrado.
5.2 PRINCÍPIO DA LIBERDADE
O princípio de liberdade se encontra no artigo 5o, caput da constituição federal de
1988, onde diz que:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (BRASIL, 1988).
Importante ressaltar que quando se trata da Liberdade da pessoa humana é
necessário que se faça uma análise mais detalhada sobre o assunto, porque a
liberdade tem ligação com diversos aspectos, ou seja, quando a pessoa possa
escolher o que é melhor para si, desde que respeite o que é a lei determina e dessa
maneira podendo exercer um direito seu que é a autonomia da vontade.
5 está relacionado ao livre poder de escolha ou
Portanto, o princípio da liberdade
autonomia de constituição, e como diz Lobo, (2011, p. 69);

A realização e extinção de entidade familiar, sem imposição
ou restrições externas de parentes, da sociedade ou do
legislador; à livre aquisição e administração do patrimônio
familiar; ao livre planejamento familiar; à livre definição dos
modelos educacionais, dos valores culturais e religiosos; à
livre formação dos filhos, desde que respeitadas suas
dignidades como pessoas humanas; à liberdade de agir,
assentada no respeito à integridade física, mental e moral.
(LÔBO, 2011).
Assim, se o Estado impor as maiores de 70 anos o regime de separação obrigatória
de bens, estará de certa maneira tratando essa pessoa idosa com indiferença quanto
as demais pessoas, o que é contrário ao princípio da igualdade que está no artigo
5º, caput da CF/1988.
Também como afirma Maria Helena Diniz (2008, p. 27):
O princípio da liberdade refere-se ao livre poder de formar
comunhão de vida, a livre decisão do casal no planejamento
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familiar, a livre escolha do regime matrimonial de bens, a livre
aquisição e administração do poder familiar, bem como a livre
opção pelo modelo de formação educacional, cultural e
religiosa da prole. (DINIZ, 2008).
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Assim, entende-se que a escolha do regime de casamento deve ser de livre escolha
do casal, não devendo e nem cabendo ao estado que o mesmo imponha esse tipo
de regime para os maiores de 70 anos de forma arbitrária
5.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE
O Princípio da Igualdade também é de grande importância no ordenamento
jurídico brasileiro, além de inúmeros outros princípios, e pode ser encontrado no
artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988, como segue:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (BRASIL, 1988).
Conforme estabelece o artigo 5º, caput da CF/1988, observa-se que é vedado
qualquer tipo de distinção entre pessoas, e assim quando o estado impõe o regime
de bens as pessoas maiores de 70 anos,o mesmo (Estado) está fazendo essa
distinção, porque de certa forma, está tratando a pessoa idosa de forma diferente
das demais, como se colocando a pessoa idosa como incapaz na escolhade seu
próprio regime de bens.
Assim, como demonstrado, para vários doutrinadores e pela própria Constituição
tal imposição do artigo 1.641, inciso II do Código Civil é inconstitucional porque
fere também princípios constitucionais e normas que se encontram na Lei maior
que é a Constituição Federal.
Portanto, resta demonstrado que os princípios importantíssimos, com essa a
imposição do regime de separação obrigatória de bens para maiores de 70 anos
que estão no artigo 1.641, inciso II do CC, estão em desarmonia com a Constituição
Federal, porque as normas essenciais e importantes não estão sendo observadas.
É objeto de severas críticas por diversos ramos do direito quanto ao que está
previsto no art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, onde estabelecendo aos maiores
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de 70 anos, como regime de separação absoluta de bens, para os casamentos
realizados entre esses idosos.
Inicialmente como o primeiro dispositivo a ser mencionado é o artigo 5º inciso X da
Constituição Federal de 1988,onde dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, inclusive, que é assegurado até mesmo o
direito a indenização em caso de dano material ou moral decorrente de tal violação.
(BRASIL, 1988).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Portanto, como assegurado por esse dispositivo quanto ao direito a intimidade, a
vida privada e a honra da pessoa humana, o Código Civil está de forma arbitrária
intervindo na vida privada dos idosos, não respeitando na legislação o princípio da
isonomia, com isso ferindo a honra dos mesmos, de certa forma gerando
constrangimento ao idoso, porque o mesmo não poderá optar pelo regime de bens
no casamento, mesmo esse idoso tendo a sua capacidade plena para os atos da
vida cível (FERREIRA, et al, 2017).
Já no próprio Código Civil vigente, vale mencionar o artigo 1.513, caput, que diz:
“Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na
comunhão de vida instituída pela
5 família”. (BRASIL, 2002).
Também, importante mencionar o artigo 1.513, caput, do Código Civil, onde consta
que é defeso a qualquer pessoa seja ela de direito público ou de direito privado,
em interferir na comunhão de vida instituída pela família.
Está aí mais uma inobservância da norma, porque o casamento se trata de vida em
família, e o estado não pode intervir de forma arbitrária estabelecendo o regime de
bens, porque o mesmo pode não ser satisfatório para os cônjuges, e dessa maneira
ferindo direito da autonomia privada, o que é um direito para toda pessoa que quer
e tem de regulamentar os seus próprios interesses.
Quanto ao Estatuto do Idoso, em seu artigo 2º, caput, rege que:
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade (BRASIL, 2003).
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Assim quando esse artigo assegura ao idoso por lei ou por outros meios todas as
oportunidades e facilidades para que seja preservado [...] seu aperfeiçoamento
moral, intelectual e social, enfatiza que isso deve ser em condições de liberdade e
dignidade. (FERREIRA, 2017).
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Outra importante norma é o que consta no disposto do artigo 5º inciso XLI da
Constituição Federal de 1988, onde estabelece que “[...] a lei punirá qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. (BRASIL, 1988).
Assim, ao se analisar os dispositivos mencionados anteriormente, fica explícito que
a lei em vários aspectos protege claramente os direitos dos idosos, inclusive
podendo ser alvo de sanções para quem deixar de cumprir o que estabelece a
legislação.
Ficou claro, que o legislador deixou de observar um fator importante, sobre o idoso
maior de 70 anos, porque o mesmo:
No decorrer da vida vão amadurecendo e ganhando
experiência, seja na vida profissional ou amorosa, e por muitas
vezes sabem lidar melhor com determinadas situações do que
pessoas mais jovens. Porém, o legislador não se atentou para
o lado positivo, olhando apenas para a vulnerabilidade
proveniente da idade avançada (FERREIRA, 2017, p. 15).
Importante destacar que após a publicação do Código Civil de 2002, apareceram
diversas críticas sobre o tema, que acarretaram na apresentação de vários Projetos
de Leis visando alterar o limite de idade, ou seja, o PL 4.944/2009 de autoria do
Deputado Federal Osório Adriano pleiteando o aumento para 80 anos; o PL
6.594/2009 de autoria do Deputado Fernando Coruja sugerindo o limite de 70 anos;
e o PL 108/2007 de autoria da Deputada Federal Solange Amaral, pleiteando o
aumento da idade mínima para 70 anos. (CABRAL, 2016, p. 44).
Por essa movimentação legislativa, foi aprovado o Projeto de Lei 108/2007 e
convertido na Lei 12.344/2010, que alterou o art. 1641, II do Código Civil de 2002 e
determinando a obrigatoriedade do regime da separação de bens no casamento
para as pessoas maiores de 70 anos. (CABRAL, 2016, p. 44).
Dessa forma, foram apresentados também alguns projetos de leis no Congresso
Nacional que buscavam a revogação desse dispositivo do Código Civil Brasileiro
pelo fato do mesmo estar em dissonância com a Constituição Federal.
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Entre esses, pode-se destacar o PL 4.945/2005 do Deputado Federal Antônio Carlos
Biscaia, que havia sido proposto ainda quando em vigor o limite de 60 anos e que
atualmente encontra-se arquivado e que pleiteava a revogação do art. 1641, II do
CC/2002, sob a justificativa de que:
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É atentatório à dignidade humana dos mais velhos, que ficam
impedidos de livremente escolher o regime de bens, ao se
casarem, como punição pela renovação do amor”. Assevera
ainda que tal imposição é incompatível com os arts. 1º, III, e
5º, I, X e LIV da Constituição Federal. (CABRAL, 2016).
Também, o PL 209/2006, de autoria do Senador José Maranhão, atualmente
arquivado, o qual também buscava a revogação de referido dispositivo, onde afirma
que tal imposição “constitui uma intervenção estatal abusiva na instituição familiar,
além de ser discriminatória e ofensiva aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da liberdade de constituir família”. (CABRAL, 2016, p. 45).
E, ainda que existem iniciativas legislativas em fase de tramitação no Congresso
Nacional, ou seja, os Projetos de Lei 470/2007 da Senadora Lídice da Mata e o PL
2285/2007 do Deputado Federal
Sérgio Barradas Carneiro, ambos projetos
5
propõem a criação de um Estatuto das Famílias que terá como objetivo revogar os
artigos referentes ao Direito de Família do Código Civil atual e criando um
microssistema, semelhante ao direito consumerista (CABRAL, 2016, p. 45).
Ambos os projetos citados anteriormente, tem o apoio do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM) e que propõem a supressão do art. 1641, II,
fundamentando que tal dispositivo tem caráter discriminatório além de atentatório
à dignidade dos cônjuges.
Já o PL 189/2015 do Deputado Federal Cleber Verde, traz em seu bojo uma ampla
fundamentação a favor da revogação do art. 1641 do Código Civil de 2002, e entre
esses argumentos está a de que tal dispositivo “ofende ao princípio da liberdade,
da autonomia de vontade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana”
Portanto, após análise dos princípios e normas expostos anteriormente, ficou
evidenciado que ocorre uma grande agressão aos direitos dos idosos maiores de
70 anos, Por que o estado impõe aos mesmos um regime de bens no casamento,
que para os mesmos não seja o melhor, ocorrendo também a violação ao princípio
da intervenção mínima, por que existe no ordenamento jurídico dispositivos que
proíbe ao estado a intervenção de forma arbitrária nas relações de família.
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Fica claro portanto, que é o artigo 1.641, inciso II, do Código Civil fere princípios
importantíssimo, assim como, garantias trazidas pela Constituição Federal de 1988.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Por todo o exposto, analisados vários princípios constitucionais e normas vigentes
da legislação, e que são de grande relevância no ordenamento jurídico brasileiro,
que ora foram demonstradas e confrontadas, não restam dúvidas que o artigo 1641,
inciso II, do Código Civil deve ser revisto, porque fere direitos adquiridos aos idosos
maiores de 70 anos.
7. CONCLUSÃO
Pela presente pesquisa, analisando-se o casamento no direito de família e na
Constituição Federal, a família recebe uma grande proteção pela lei, assim como os
idosos acima de 70 anos, tanto pela Constituição Federal como pelo estatuto do
idoso.
Também quanto à questão dos regimes de bens no casamento existentes no Brasil
bem como suas características mas principalmente, sobre o artigo 1.641, inciso II, do
Código Civil, quem impõe o regime separação obrigatória de bens aos idosos com
mais de 70 anos, esse artigo coloca o idoso com uma incapacidade, restringindo e
tentando impedir que eu mesma escolha o seu próprio regime de bens.
E, como demonstrado no presente artigo, quando o artigo 1.641, inciso II, do
Código Civil, essa imposição deve ser revista pela legislação, porque o legislador de
forma arbitrária, impôs aos idosos maiores de 70 anos o regime de separação de
bens que fere diversos princípios e normas constitucionais, que são os princípios da
dignidade da pessoa humana.
Também, pode-se observar que o legislador deu ênfase apenas para o lado
patrimonial ao fazer tal imposição deixando de lado a questão sentimental assim
como o direito de escolha do idoso, discriminado e impedindo que o maior de 70
anos possa escolher seu próprio regime de bens.
Isso porque, também o idoso tem o direito de dispor dos seus bens da melhor
forma que lhe couber e que bem entender, desde que obedecidos os parâmetros
estabelecidos nalei e na legislação.
Além do mais, o idoso deve ser tratado de forma igualitária as demais pessoas, não
podendo haver nenhum tipo de discriminação, e se for observado as legislações
vigentes e os princípios constitucionais, fica evidenciado a inconstitucionalidade de
tal imposição em relação a pessoa idosa.
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Por fim, nota-se que faz necessário uma reforma legislativa no tocante o artigo
1.641 inciso II, do Código Civil, sobre a imposição do regime de separação
obrigatória de bens para a pessoa maior de 70 anos.
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(Orientador)
RESUMO: As notícias falsas que visam fraudar a escolha e convicção dos eleitores,
com base em informações que privilegiam um candidato e ofendem outros
tornaram-se estratégia e fato corriqueiro nas últimas eleições. Pelo fato de não
existir nenhum regramento específico acerca do tema, as fake news, foram
utilizadas e difundidas em larga escala causando grave prejuízo à sociedade que
ficou ainda mais vulnerável aos estratagemas dos candidatos. Em razão disso, surge
a necessidade de ampla reflexão e quiçá regramento sobre o tema. A pesquisa
busca analisar o posicionamento dos tribunais sobre o tema, como se dá o
enfrentamento desta problemática pela Justiça Eleitoral. O presente artigo está
ancorado em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial com abordagem qualitativa e
baseada no método dedutivo.
PALAVRA-CHAVE: Fake news. Eleições. Liberdade de Expressão. Democracia.
ABSTRACT: False news aimed at defrauding voters' choice and conviction, based
on information that privileges one candidate and offends others, has become
commonplace strategy and fact in the last elections. Because there is no specific
rule on the subject, fake news has been widely used and spread causing serious
harm to society that has been made even more vulnerable to candidate stratagems.
As a result, there is a need for broad reflection and perhaps regulation on the
subject. The research seeks to analyze the position of the courts on the subject, as
it is the confrontation of this issue by the Electoral Justice. This article is based on
bibliographic and jurisprudential research with a qualitative approach and based on
the deductive method.
KEYWORD: Fake news. Elections Freedom. Of the press. Democracy.
INTRODUÇÃO
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O princípio democrático confere aos cidadãos a participação, de forma direta ou
indireta, nas escolhas dos representantes de Estado. É por meio deste princípio que
se garante a capacidade eleitoral, para exercer o sufrágio universal.
O princípio supramencionado encontra-se estampado na Constituição Federal,
principal norma que regula o direito eleitoral. Como também está assente no
Código Eleitoral, Lei 4.737/65, mecanismo legal que garante a lisura do
procedimento eleitoral.
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Nessa toada, o direito de informação, de expressão e liberdade de imprensa,
também é considerado direito fundamental perante a Constituição em decorrência
do direito à liberdade. Assume-se, pois que, é assegurado o direito de informar e
ser informado, tendo por base a verdade, o que não ocorre com as fake news.
Nesse contexto, fake news são definidas por notícias falsas, que visam, dentro do
processo eleitoral, uma vantagem entre um candidato em detrimento de outros,
com fincas de desmoralizar, utilizando-se as mídias de difusão nas redes sociais,
provocam fraude em relação a possibilidade da real escolha dos eleitores.
A necessidade de estudo acerca do tema, surgiu em virtude de não existir legislação
5
específica para aplicação de sanções a esta conduta, sendo um tema novo para os
tribunais, principalmente para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque,
considerando que o assunto é inovador no ordenamento jurídico, e o TSE possui
competência consultiva, indagou-se, sobre a forma de enfretamento acerca do
tema e das soluções administrativas por meio do conselho administrativo do TSE,
que será comentado adiante.
É imperioso destacar que, que cabe ao eleitor estar atento a toda e qualquer fonte
de divulgação, porquanto a proliferação de notícias falsas somente pode ser
reduzida diante da consciência do cidadão, que ante de repassar e transmitir
mensagens de origem duvidosa deve averiguar a fonte com espírito crítico e juízo
de valor.
Buscou-se averiguar todo os procedimentos do processo eleitoral, com base na
doutrina e legislação, para demonstrar como as fake news influenciam de maneira
negativa neste processo, lesando direitos fundamentais, bem como, analisou-se a
postura dos tribunais na análise do tema.
Para abordar o assunto, foi realizado pesquisa descritiva e exploratória com método
dedutivo, abordagem qualitativa e procedimento de pesquisa bibliográfica de
juristas que precocemente enfrentaram o tema, bem como orientações e resoluções
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elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral e jurisprudências sobre o tema em
espeque.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

No primeiro item tratou-se acerca da conceituação das fakes news, à luz da
doutrina. Enquanto no item dois, abordou-se sobre a liberdade de expressão às
limitações constitucionais. Já no item terceiro, explanou-se sobre o reflexo das fakes
news no processo eleitoral. E na parte quarta verifica-se uma análise acerca dos
impactos das fakes news no processo eleitoral de 2018.
1. FAKE NEWS: DEFINIÇÃO E ASPECTOS TEÓRICOS
De início, necessário se faz apresentar elementos conceituais, de modo que
possamos entender do ponto de vista jurídico, o enquadramento das Fakes News,
a fim de evitar ambiguidade, na interpretação do fenômeno ora em análise:
A expressão “fake news” pode ser definida como “[...] a
disseminação, por qualquer meio de comunicação, de notícias
sabidamente falsas com o intuito de atrair a atenção para
desinformar ou obter vantagem política ou econômica”.
(BRAGA. 2018, pág. 205).
Para (CAMPOS, 2019): Fake News são notícias falsas publicadas por veículo de
comunicação como fossem informações reais, isto é, se espalham rapidamente. De
modo que as informações falsas apelam para o emocional do leitor, fazendo com
que as pessoas consumam o material noticioso, sem confirmar, a autenticidade do
conteúdo. Nesse sentido:
O objetivo de uma Fake News é causar uma controvérsia em
torno de uma determinada ocasião ou pessoa, sendo assim
degenerando a imagem da mesma, essas falsas notícias por
seus aspectos dramáticos, apelativos e difamatórios chamam
e muito a atenção do público, principalmente quando essa
mesma massa é desprovida de senso crítico. Com seu poder
altamente manipulador, são muito utilizadas principalmente
para o período eleitoral, disseminando falsas notícias de
partidos políticos, candidatos e consequentemente trazendo
prejuízo para o processo eleitoral. Objetivando a manipulação
das massas de forma a pender a preferência popular em favor
de um candidato em detrimento de outro. (BORÇATO. 2019,
pág. 22)
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Nesse sentido, vale consignar ainda que, o termo é oriundo da língua inglesa, mas
tomou enfoque em todo mundo, a utilização do termo para denominar informações
falsas que são publicadas, principalmente, em redes sociais.No Brasil, a tradução
literal de fake news, significa notícias falsas e, conforme o Dicionário de Cambridge
são histórias falsas que aparentam serem notícias jornalísticas, comumente criadas
para induzir posicionamentos políticos, utilizando-se da piada, por exemplo, como
instrumento para a comunicação da informação e convencimento dos seus
destinatários.
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2. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS
A Constituição Federal assegura a liberdade do exercício de profissão, desde que
atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Desse modo, trata-se
de uma norma de eficácia contida, sendo cognoscível que sobrevenha uma lei
tratando e especificando os requisitos a serem atendidos por cada profissão.
Vejamos a previsão constitucional:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros
5 residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
XIII - e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer; (BRASIL. Constituição. 1988).
Nesse diapasão, o cidadão pode escolher qualquer profissão, desde que atendidas
às qualificações necessárias ao exercício dela.
É o caso dos advogados, haja vista a exigência, para o exercício da profissão, além
de diploma em curso de direito reconhecido pelo Ministério da Educação, a
aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
No que atine a liberdade de expressão, o constituinte procurou abolir, qualquer tipo
de censura da liberdade de imprensa, de modo que, assegura plenamente seu
exercício. Vejamos:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
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§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto
no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.
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§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.
§ 3o Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias
a que não se recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada;
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariem o disposto
no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4o A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.
§ 5o Os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6o A publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.
Nos dizeres de Lenza:
Veda-se a censura de natureza política, ideológica e artística,
porém, apesar da liberdade de expressão acima garantida, lei
federal deverá regular as diversões e os espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as
faixas etárias a que não recomendem, locais e horários em
que sua apresentação se mostre inadequada. (LENZA, 2015,
pág. 1.181).
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Nesse contexto, já houve questionamento acerca da constitucionalidade da Lei.
9.504\97 - Lei das Eleições, a ADI 4.451, questionou sobre as limitações contidas no
digesto diploma legal que limita liberdade de impressa como também a liberdade
plena de informação jornalística, nos termos do art. 220, §1º , da CRF\88.
Vejamos a ementa do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade:
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS.
VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS
QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO
DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE
OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE
CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre
participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial
ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor
estruturante para o salutar funcionamento do sistema
democrático.
5 2. A livre discussão, a ampla participação política
e o princípio democrático estão interligados com a liberdade
de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de
pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças,
realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no
sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida
coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que
tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a
força do pensamento crítico, indispensável ao regime
democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a
mandamentos normativos cerceadores durante o período
eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a
participação política em uma Democracia representativa
somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade
e possibilidade de exposição crítica das mais variadas
opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à
liberdade de expressão não se direciona somente a proteger
as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas,
exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como
as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que,
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mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada)
do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento,
dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo. (BRASIL, STF, ADPF
4.451, 2019).
A aludida decisão do Supremo Tribunal Federal possui eficácia vinculante e erga
omnes. Segundo a decisão, ainda em caráter liminar, foi suspensa a eficácia do art.
45 da Lei de Eleições, que proibia a utilização de trucagem, montagem ou outro
recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradassem ou ridicularizasse
candidato, partido ou coligação.
O Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões em que fora provocado acerca do
assunto, vêm tomando decisão razoáveis, que asseguram a liberdade de impressa
em consonância com a liberdade informacional.
Como se vê no julgamento da ADI 2566 / DF - Distrito Federal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA.
PROBIÇÃO
DO
PROSELITISMO.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DIRETA. 1. A liberdade de expressão representa tanto o direito
de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar
seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber
informações e de conhecer a expressão do pensamento
alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros
direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
reconhece a primazia da liberdade de expressão. 3. A
liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas
também no espaço público, e inclui o direito de tentar
convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de
religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de
expressão religiosa. Precedentes. 4. A liberdade política
pressupõe a livre manifestação do pensamento e a
formulação de discurso persuasivo e o uso dos argumentos
críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a
livre troca de ideias e não apenas a divulgação de
informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal
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expressamente consagra a liberdade de expressão sob
qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o
serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição
Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em
serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada
procedente. (BRASIL, STF, ADPF 2266, 2018).
No tema, a relevantíssima doutrina de BARROSO:
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A existência de colisões de normas constitucionais leva à
necessidade de ponderação. A subsunção, por óbvio, não é
capaz de resolver o problema, por não ser possível enquadrar
o mesmo fato em normas antagônicas. Tampouco podem ser
úteis os critérios tradicionais de solução de conflitos
normativos - hierárquicos cronológicos e da especialização quando a colisão se dá entre disposições da Constituição
originária. Esses são os casos difíceis, assim chamados por
comportarem, em tese, mais de uma solução possível e
razoável. Nesse cenário, a ponderação de normas, bens ou
valores (v. 5infra) é a técnica a ser utilizada pelo intérprete, por
via da qual ele (i) fará concessões recíprocas, procurando
preservar o máximo possível de cada um dos interesses em
disputa ou, no limite, (ii) procederá à escolha do bem ou
direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais
adequadamente a vontade constitucional. Conceito chave na
matéria é o princípio instrumental da razoabilidade.
(BARROSO. 2010. Pág. 354)
Nesse sentido, na atualidade, conforme mencionado alhures a liberdade de
expressão é firmada pela Constituição Federal, assegurando sua liberdade plena,
não sendo admitida qualquer censura prévia ou regulação a seu respeito.
Entrementes, merece destaque o art. 68, Parágrafo único da Resolução TSE n.º
23.551/2017:
Art. 68. Na propaganda eleitoral gratuita, é vedado ao partido
político, à coligação ou ao candidato, transmitir, ainda que
sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização
de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de
natureza eleitoral em que seja possível identificar o
entrevistado ou em que haja manipulação de dados, assim
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como usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio
ou de vídeo que, de qualquer forma, degradem ou
ridicularizem candidato, partido político ou coligação, ou
produzir ou veicular programa com esse efeito (Lei nº
9.504/1997, art. 55, caput, c.c. o art. 45, caput e incisos I e II).
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita o partido político ou a coligação à perda de tempo
equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no
período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada
reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado
após o programa dos demais candidatos com a informação
de que a não veiculação do programa resulta de infração da
lei eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 55, parágrafo único).
A referida resolução tem como escopo secundário, garantir a liberdade de
expressão aos candidatos, como também, assegura a informação aos eleitores, de
modo a difundir as propostas dos candidatos, atendendo as previsões
constitucionais.
3. REFLEXOS DAS FAKE NEWS NO PROCESSO ELEITORAL
Pela pesquisa realizada, foi verificado que a difusão tecnológica facilitou a
propagação de ideias, por diversos meios de comunicações. Nesse contexto, é difícil
filtrar dentre as notícias propagadas, as que de fato possuem conteúdo autêntico.
Em um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, na ocasião do julgamento
do Mandando de Segurança nº 36560 DF, entendeu que as fake news corrompem
a opinião pública, no que cerne a livre escolha, de modo que compromete até
mesmo a democracia.
O desenvolvimento desse ambiente fértil e hostil para a
disseminação opiniões viabilizou, ainda, a automatização de
ferramentas de publicação, resultando no surgimento e na
propagação de robôs – contas controladas por softwares que
se fazem passar por seres humanos, os quais já dominam
parte das redes sociais e participam ativamente das
discussões em momentos políticos de grande repercussão.
Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo
o espectro partidário não apenas para conquistar seguidores,
mas também para conduzir ataques a opositores e forjar
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discussões artificiais. Manipulam debates, criam e disseminam
notícias falsas – as chamadas fake news -, e influenciam a
opinião pública por meio da postagem e replicação de
mensagens em larga escala. (BRASIL. STF, MS 36560 DF,
LEWANDOWSKI. Ricardo, 2018).
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Com efeito, as informações falsas influenciam nas eleições, o que já virou pauta no
Tribunal Superior Eleitoral, haja vista que atingem a vontade do eleitor e
notadamente ofende a democracia.
Nesse sentido, pelo parecer consultivo elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o
qual foi originado do questionamento a Suprema Corte acerca de quais são as
ferramentas adotadas para evitar a pulverização de notícias falsas. Na oportunidade,
no voto do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, o qual assevera que em pese
o excelso tenha se atualizado, visando evitar à contaminação do processo eleitoral,
as notícias falsas tomaram proporção de forma que impactam a vontade do eleitor.
Afirma que o controle desta Justiça, o qual é exercido caso a
caso, tem sido ineficaz no combate à divulgação desses
conteúdos5na internet e nos aplicativos de mensagem, uma
vez que as plataformas digitais têm exigido a individualização
do perfil para a retirada de “conteúdos idênticos que
pulverizam informação falsa” (ID nº 311698 – p. 3). Daí dizer
que os institutos devem ser repensados para obter alcance
maior do que a tradicional judicialização individual.
Reconhece que este Tribunal Superior, atento aos malefícios
da divulgação desses conteúdos falaciosos, adotou medidas
para o combate a sua disseminação. Porém, aduz que as
novas tecnologias têm potencializado esse cenário com
grande impacto na vontade do eleitor, ao argumento de que,
“quando se trata da liberdade do voto, é inquestionável que
a desinformação é capaz de impactar a autonomia da
vontade. Aliás, uma rede de desinformação pode servir como
instrumento de fomento ao aprofundamento de emoções
que podem interferir, de forma maliciosa e orquestrada, na
formação da vontade” (BRASIL. TSE. ID nº 311698 – p. 4).
Nesta toada, mesmo existindo previsão de reparação pelo dano eventualmente
oriundo da propagação de fake news, é preciso estar atencioso a todas as fontes
de divulgação, porquanto a proliferação de notícias falsas somente pode ser
reduzida diante da consciência do cidadão, antes de repassar e transmitir
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mensagens duvidosas dever-se-ia atestar a veracidade do conteúdo recebido, o
que, repise-se, em grande maioria, infelizmente, é dificultado pelo imediatismo da
mídia e a velocidade com que as informações são propagadas no mundo digital.
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Diante da síndrome das fake news, os estudiosos entendem que existe uma ofensa
ao Princípio Democrático, inserido no art. 34, inciso VII, “a” e art. 1.º, caput, da
Constituição Federal.
O Ministro Alexandre de Moraes, assim explana:
O princípio democrático, consagrado no artigo 1º de nossa
atual Constituição Republicana, exprime fundamentalmente a
exigência da integral participação de todos e de cada uma das
pessoas na vida política do país, a fim de garantir o respeito à
soberania popular. Essa participação se dará, em regra, pela
via representativa, ou seja, pelo Congresso Nacional. (BRASIL.
STF. MORAES, Alexandre, 2019. Apud).
O Princípio Democrático, o qual é um dos principais fundamentos para realização
das eleições, encontra-se aparado pela Constituição, especialmente sob o prisma
de que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 1.º, parágrafo único,
CF).
Nesse sentido, em que pese à liberdade de comunicação e liberdade de informação
serem princípios estampados em nossa carta magna, o Tribunal Superior Eleitoral,
visando combater a propagação de notícias falsas de modo a assegurar a lisura
democrática, publicou uma resolução especialíssima sobre o tema.
A resolução n. 23.549, publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, dispõe sobre o
tratamento das notícias falsas no processo eleitoral, o que não serão toleradas. “A
livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos", cita a resolução.
Sob este prisma, pela resolução em epígrafe, acaso seja praticado a Fake News ao
elaborar pesquisas, com intuito de viciar o processo de escolha dos cidadãos, os
responsáveis serão punidos administrativamente e criminalmente.
Em verdade, qualquer pessoa pode contratar uma empresa que fornecerá a
pesquisa para conhecimento próprio. Assim, se determinado partido político busca
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encontrar no povo a maior aceitação entre dois filiados que buscam ser escolhidos
como candidatos, não haverá necessidade de qualquer procedimento específico
perante a Justiça Eleitoral. (OLIVEIRA. 2016)
É imperioso destacar que com fulcro no art. 33 da Lei 9.504/97, a pesquisa eleitoral
deverá constar as seguintes informações:
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Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau
de instrução,
5 nível econômico e área física de realização do
trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau
de instrução, nível econômico e área física de realização do
trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013).
Segundo (OLIVEIRA. 2016), impende ao Tribunal Superior Eleitoral, realizar o
controle sobre as informações que ficarão dispostas pelos partidos políticos e
coligações, de modo a evitar que sejam divulgadas informações inverídicas,
corrompendo a vontade popular.
Nesse contexto, é também outorgada competência à Justiça Eleitoral, por meio de
seu Poder de Polícia, verificar a regularidade da propaganda. Repise-se tão
somente que, para a aplicação da penalidade, por propaganda eleitoral, a
competência é definida em Lei. Nas eleições presidenciais por meio do TSE, nas
federais e estaduais o TRE, enquanto nas municipais, pelo juiz eleitoral.
4. IMPACTO DAS FAKE NEWS NAS ELEIÇÕES 2018
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Dentre os meios de comunicação, destaca-se a internet, haja vista que é o meio
mais eficaz para se transmitir mensagens nos dias atuais. Evidentemente, não
demorou nada para que os candidatos e partidos políticos se apercebessem deste
fato e começaram a difundir informações por este canal.
Os canais de comunicação passaram então, a fazer parte da modalidade de guerra
informativa utilizada pelos candidatos para obter vantagens nas eleições, vez que,
utilizam estes canais para denegrirem a imagem da oposição, se beneficiando da
própria torpeza.
O Brasil aparece agora como um perfeito campo de batalha,
no qual as fake news, que já estão contaminando o debate
político no país há algum tempo, sobretudo desde o processo
que acabou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff,
podem deter um papel decisivo no combate da disputa
eletiva. (PONTES. 2018. Pág. 18)
O assunto assume fulcral importância, vez que a disseminação de notícias falsas tem
o condão de influenciar nos resultados das eleições, ofendendo frontalmente o
Estado Democrático de Direito, estampado no art. 1º da Constituição Federal.
É nesse contexto que as instituições públicas, vislumbraram a necessidade de
criação de meios para coibir a influência indevida na escolha dos candidatos. É um
trabalho desenvolvido pela Polícia Federal em parceira com Tribunal Superior
Eleitoral, que visavam coibir as fake news nas eleições de 2018.
O Tribunal Superior Eleitoral criou o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições
pela Presidência, para desenvolver medidas para evitar a propagação de notícias
falsas que atinem aos candidatos, para discussão das medidas a serem adotadas.
Por meio de portaria do TSE, o Conselho Consultivo atua nas seguintes
incumbências:
Art. 2º O Conselho Consultivo instituído por esta portaria
funcionará junto ao Gabinete do Presidente do Tribunal e terá
as seguintes atribuições:
I - desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais
e a influência da Internet nas eleições, em especial o risco das
fake news e o uso de robôs na disseminação das informações;
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II - opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pela
Presidência do TSE;
III - propor ações e metas voltadas ao aperfeiçoamento das
normas.
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De fato, os riscos da disseminação de notícias falsas são iminente, motivo pelo qual
deve existir uma mobilização da sociedade e do poder público, por meio de suas
instituições, para coibir a disseminação de notícias falsas.
Em que pese às legislações eleitorais, dispor acerca do direito de resposta ao
candidato ofendido por conceito, imagem ou afirmação sabidamente inverídica, a
qual pode ser concedida após solicitação do próprio ofendido, ainda existe muito
que se avançar para que exista de fato a coibição destas condutas. No caso de
terceiros ofendidos, não se aplica a legislação eleitoral.
Assim entende o TSE: Embargos de declaração ma
representação. Pedido de direito de representação. Pedido de
direito de resposta. Alegada ofensa veiculada em programa
partidário. Ausência de legitimidade do BNDS. Não incidência
5
do art. 58 da Lei 9.505/97. Embargos não conhecidos. Esta
corte já fixou o entendimento no sentido de que “o direito de
resposta prescrito no art. 58, §1 da Lei 9.504/97 contempla
somente candidatos, partidos e coligações. Outras pessoas
são atendidas pela Lei de Imprensa (Ac. Nº 700, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, de 17.8.2004). [...]” (Ac. Nº 686,
de 26.3.2009, do TSE).
Entrementes, é imperioso destacar que como marco inicial das atividades do
Conselho contra fake news, foi a decisão proferida pelo STF, envolvendo a candidata
à Presidenta da República Marina Silva. Em suma, os autos cinge-se em torno de
obter ordem para retirada de uma página em rede social vinculada a candidata,
cujas notícias ali constantes eram de conteúdo inverídico. É que o perfil “Partido
AntiPT” publicava frequentemente em sua página notícias difamatórias, com
informações de veracidade questionável ou muitas vezes dados não verificados.
Em decisão liminar do relator Sérgio Silveira Banhos, decidiu pela remoção da
página inverídica, haja vista que foi conseguido identificar que as notícias falsas
constantes em anúncios no Facebook. No seu voto, o Ministro relatou a
importâncias dos mecanismos para a contenção das fake news, bem como seus
impactos na lisura do processo eleitoral. Vejamos um trecho do voto proferido nos
autos da representação nº 060054670.2018.6.00.0000:
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A prática das fake news não é recente. É estratégia eleitoral
antiga daqueles que fazem política. Como a recepção de
conteúdos pelos seres humanos é seletiva e a desinformação
reverbera mais que a verdade, o uso de fake news é antigo e
eficaz mecanismo para elevar o alcance da informação e,
como consequência, enfraquecer candidaturas. A significativa
diferença no mundo contemporâneo é que, com as redes
sociais, a disseminação dessa informação maliciosa passou a
ser mais rápida, mais fácil, mais barata e em escala
exponencial. O preço alto das campanhas nas ruas, em uma
eleição que será marcada pela limitação de recursos
financeiros decorrente da proibição de doação por parte de
pessoas jurídicas, trará situação nunca antes enfrentada. São
tempos de transição, que nos impõem cautela redobrada.
Nessa nova trajetória, devemos ter como aliadas antigas
armas da humanidade: o bom senso, a noção de ética, de
respeito ao próximo, de fraternidade e de prestígio às regras
do jogo. As eleições de 2018 têm o condão de representar
uma virada em nossa democracia. Daí porque deve ser
compromisso de todos os atores envolvidos promover o
regular transcurso do processo eleitoral, condição necessária
e indispensável para a legitimação dos eleitos. Devemos estar
dispostos e engajados em fazer destas eleições uma disputa
leal, com incondicional respeito às regras do certame eleitoral,
demonstrando fidelidade às instituições e ao regime
democrático. Nessa quadra, a intervenção da Justiça Eleitoral,
até pela importância das mídias sociais nestas eleições de
2018, deve ser firme, mas cirúrgica. É saber estabelecer o
contraponto entre o direito à liberdade de expressão,
consagrado na Constituição Federal de 1988, e o direito
também constitucional e sagrado de bem exercer a cidadania
ativa, no sentido de garantirse a todos o direito de votar de
forma consciente, a partir de concepções fundadas na
verdade dos fatos, buscando a aderência do resultado
eleitoral a real vontade dos eleitores. É de cidadania e
legitimidade que isso se trata. O perfil “Partido AntiPT” publica
frequentemente em sua página notícias inflamatórias e
sensacionalistas, de teor político, muitas Conquanto a
liberdade de expressão constitua garantia fundamental de
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estatura constitucional, sua proteção não se estende à
manifestação anônima (art. 5º, inciso IV, da CF). A ausência de
identificação de autoria das notícias, portanto, indica a
necessidade de remoção das publicações do perfil público.
Ainda que assim não fosse, observo que as informações não
têm comprovação e se limitam a afirmar fatos desprovidos de
fonte ou referência, com o único objetivo de criar comoção a
respeito da pessoa da précandidata. Aliás, a conformação
estilística das postagens também pode apontar,
indiciariamente, a existência de conteúdo falso. Ainda que não
se possa afirmar que todas as fake news sejam redigidas da
mesma forma, pesquisas recentes já indicam a existência de
um padrão relativamente comum nesse tipo de publicação,
identificável até mesmo pela inteligência artificial. Indicamse,
como traços comuns: a manchete sensacionalista, a
prevalência da primeira pessoa no texto, erros de gramática e
coesão e o uso de palavras de julgamento e
extremismo. (BRASIL. TSE. REPRESENTAÇÃO Nº 060054670.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 – BRASÍLIA – DISTRITO
5
FEDERAL).
Nessa quadra, a intervenção da Justiça Eleitoral, tem o condão de identificar
e combater as fakes news, bem como equilibrar os direitos de liberdade de
expressão e da cidadania e democracia, para garantir o resultado eleitoral com base
na veracidade de informações acerca dos candidatos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que cerne as propagandas eleitorais, pelo presente estudo, tem-se que é
permitida, desde que exista registro e que a mesma atenda todos os requisitos de
elaboração e divulgação estabelecidas em lei.
Nesse diapasão, com a difusão dos mecanismos de divulgação de informações,
facilitou-se a proliferação de notícias, que por vezes não comportam a verdade,
ainda mais em se tratando de período eleitoral, haja vista que os conflitos de
interesse entre os candidatos faz com que o mesmo pague qualquer preço para
serem eleitos.
É que, através das falsas verdades contidas nas informações, que um candidato é
favorecido em detrimento de outro ou outros, controlando a vontade. As fake news
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trazem sérios prejuízos ao processo eleitoral, bem como a imagem do candidato
ofendido, corrompendo assim, a democracia.
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Pela presente pesquisa, verificou-se a ausência no ordenamento jurídico vigente lei
específica para tratar do assunto. Em tempos de eleição, tais condutas são refutadas
por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, bem como por meio de entendimento
dos tribunais e leis genéricas acerca das propagandas eleitorais, tudo para evitar os
prejuízos decorrentes das fakes news.
Os prejuízos oriundos da falsa verdade são suportados não só pelo candidato, mas
por todos os cidadãos, vez que tem o direito constitucional à informação é
comprometida, afrontando também, o Estado Democrático de Direito.
Nesse contexto, as fakes news afrontam o princípio democrático, conforme
supramencionado. Insurge daí, a necessidade de estudarmos o tratamento destas
notícias falsas pela Justiça Eleitoral e demais tribunais.
Foi analisado o entendimento da doutrina e do Supremo Tribunal Federal, que se
posicionam acerca do princípio do direito de informação, liberdade de imprensa e
de profissão, conclui-se que o excelso, assegura estes direitos, o que limita de certa
forma a criação de leis especificas sobre as notícias falsas.
É que, existe uma grande dificuldade para distinguir o que é verdadeiro e do que
se trata de fake news, de modo que, uma legislação muito severa, pode
comprometer o direito de liberdade de informação e de imprensa. Não foi outro o
entendimento adotado na ocasião de vários julgamentos colacionados em capítulo
oportuno.
Nesse contexto, não se intimidou o Tribunal Superior Eleitoral, o qual criou um
conselho consultivo, responsável pela discussão do tema. Bem como, incumbiu-se
de criar métodos que identificasse a disseminação de falsas notícias.
Desssume-se, pois que, em que pese existir uma legislação tímida sobre o assunto,
os tribunais vêm combatendo este mal que corrompe a vontade dos eleitores e
notadamente a democracia é atingida. É o que se vê, pelo julgamento do processo
envolvendo a ex candidata a Presidente da República Marina Silva, a qual conseguiu
provimento jurisdicional, no sentido de que fosse retirada e desvinculada de seu
nome uma conta de uma rede social, que de certa forma atingia a imagem da
candidata.

1022

www.conteudojuridico.com.br

Sem descurar, que existe a necessidade do controle social, para evitar ou mesmo
que estimule a sociedade a atestar a veracidade das informações, reduzindo os
efeitos negativos das fake news sobre o direito fundamental à informação. Para que
também, a preservação da vontade da maioria, seja garantida a todos, para
preservação do princípio democrático e a bem da verdade.
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RESUMO: O presente artigo evidencia o quão é importante a palavra da vítima
decorrente do crime de estupro e todos os cuidados que se deve ter quando se tem
somente esta como prova no processo. Busca demonstrar a necessidade da
apreciação de outros elementos colhidos no processo, que de alguma forma
contribuirá para no embasamento de uma justa decisão ou sentença. Nesse sentido
considerando todas as particularidades deste crime e a dificuldade probatória,
ainda sim, percebe-se o grande risco na condenação, tendo como alicerce somente
a prova testemunhal, sendo então este, um dos maiores erros do sistema penal
brasileiro.
5

PALAVRAS-CHAVE: Palavra da vítima; valoração da prova testemunhal; crimes
sexuais; riscos da condenação.

ABSTRACT: This article seeks to highlight how important is the word of the victim
arising from the crime of rape and all the care that should be taken when having
only this as evidence in the process. It seeks to demonstrate the need for
consideration of other elements gathered in the process, which will somehow
contribute to the basis of a fair decision or judgment. In this sense, considering all
the particularities of this crime and the probative difficulty, however, one can
perceive the great risk in the conviction, having only the testimonial evidence as its
foundation, which is one of the biggest errors of the Brazilian penal system.

KEYWORDS: Victim's word; testimonial evidence; sex crimes; conviction risks.
INTRODUÇÃO
Várias são as questões referentes às injustiças e erros judiciais no Brasil. Há
diversas prisões provocadas por falhas dos agentes públicos e é notório a
invisibilidade dessas “vítimas” do sistema judiciário brasileiro.
Nos crimes de estupro a questão se dificulta, considerando que tal crime é
um delito transeunte, ou seja, um crime de poucos ou nenhum vestígio que tem
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como alicerce, nestes casos, as falsas memórias e também a vulnerabilidade da
vítima quando é menor de idade, casos em que são facilmente influenciadas e
manipuladas.
Nesse diapasão a palavra da vítima de estupro ganha especial valor, sendo
comum ter esta como a única prova processual, não cabendo seu uso de forma
indiscriminada. Diversos são os casos de condenação açodada que levam pessoas
inocentes á cadeia, seja pela ânsia de responder ao clamor popular por justiça, seja
no uso imoderado do depoimento da vítima.
Assim foi o recente caso por exemplo do borracheiro, Antônio Carlos
Barbosa de Castro, preso confundido com o “maníaco da moto”, Antônio foi preso
e condenado por 9 (nove) anos pelo crime de estupro, que não cometeu, cumpriu
pena de quase 5 (cinco) anos na Casa de Privação Provisória de Liberdade, em
Fortaleza e foi solto após um novo julgamento em 2019, após muitas investigações
feitas pela Defensoria e a ONG Inocênc Proding Brasil , que para conseguir
inocentá-lo apresentaram novas provas e perícias. Tal condenação foi feita sem
provas técnicas, apenas com base em relato de uma criança de 11 anos. "É um erro
gritante, grotesco", afirma o defensor Émerson Castelo Branco.
Ademais, este artigo parte-se da hipótese das várias injustas condenações
nos crimes de estupro, onde não há muitas evidências, tendo em vista a dificuldade
em colher as provas materiais referentes a indícios físicos e biológicos sobre o crime
em questão. Restando então, em grande maioria dos casos, apenas a prova
testemunhal. Busca responder quais os meios de provas plausíveis usados pelo
poder judiciário nos crimes de estupro e as quais as consequências da condenação,
tendo como objetivo central conhecer a importância da análise da materialidade
nos crimes de estupro.
Como em qualquer estudo jurídico do atual mundo globalizado a
metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho aborda meios bibliográficos, que
alcança a investigação em livros, artigos, relatórios e notícias que mencionam este
tema.
Por fim, será abordado os seguintes temas principais: O sistema probatório
brasileiro, considerando o inquérito policial, ônus da prova, sistema de apreciação
de provas, também o valor das provas e os crimes sexuais e dificuldade probatória.
1 SISTEMA PROBATÓRIO BRASILEIRO
1.1AS PROVAS DO PROCESSO PENAL
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A respeito do termo prova, Aranha (2006, p. 5) dispõe que o termo em
questão não apresenta um sentido unívoco, sendo que significa tudo aquilo que
pode levar ao conhecimento de um fato, da existência, da qualidade ou da exatidão
de uma coisa. Em sentido jurídico representa os meios e atos usados pelas partes e
reconhecidos pelo juiz como sendo a verdade dos fatos alegados.
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Provar, segundo o dicionário Michaelis significa aquilo que serve para
estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração, aquilo que mostra ou
confirma a verdade de um fato. Para o processo penal, é o conjunto de atos que
visam levar o julgador a existência ou não de um fato, que através da reconstituição
desses acontecimentos que são apresentadas em juízo, com o propósito de
convencer o julgador acerca do que se alega. (Michaelis, 2019)
É importante frisar que atualmente, o entendimento majoritário é de que não
se pode chegar à verdade absoluta dos fatos, o que poderia ocorrer é uma
aproximação maior acerca dos acontecimentos. Com isso, partindo do
entendimento da doutrina mais moderna, não vigora o princípio da verdade
material, e sim o da busca da verdade, que permite aos juízes a determinação ex
officio da produção de provas, na fase processual.
5

Fernando Capez (2010, p. 342), explica sobre prova que:
[...] é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz
(CPP, artigo 156, inciso I e II) e por terceiros (p. ex., peritos),
destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da
existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou
veracidade de uma afirmação.
Mirabete (2007, p. 249) acrescenta que:
“Provar” é produzir um estado de certeza, na consciência e na
mente do juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou
inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma
afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de
interesse para uma decisão judicial ou solução de um
processo.
A partir daí, entende-se que as provas é um dos temas mais importantes
dentro do sistema processual penal, pois a prova é o ato que busca comprovar a
verdade dos fatos, com o fim de instruir o julgador, para que não ocorra
injustiças, contribuindo inteiramente para a efetividade do devido processo legal.
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1.2 ÔNUS DA PROVA
De acordo com o Projeto de Lei do Senado 156 (redação de 07 de dezembro
de 2010) em seu art. 165, que traz: “as provas serão propostas pelas partes”, ou seja
é assegurado às partes, a produção das provas para usá-las no convencimento do
juiz.
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Porém, toda afirmação precisa de uma sustentação.
Diante disto, temos que observar um dos princípios mais importante que
existem no direito brasileiro, o princípio do contraditório que, segundo Avena
(2017, p.433), “significa que toda prova realizada por uma das partes admite a
produção de uma contraprova pela outra”. Logo, tudo que uma parte alegar a outra
pode apresentar uma defesa. Esse princípio evita que o processo penal tome a
forma de uma inquisição, onde apenas uma parte faria alegações sem que a outra
pudesse se defender.
Sobre o assunto, explica Aranha (2004):
No processo, as partes não tem o dever, a obrigação de
produzir as provas, mas sim o ônus de realizá-las. Quem tem
uma obrigação processual e não a cumpre sofre a pena
correspondente; quem tem um ônus e não o atende, não sofre
pena alguma, apenas deixa de lucrar o que obteria se tivesse
praticado (ARANHA, 2004, p. 8).
Isto é, a prova é um ônus e não uma obrigatoriedade, pois a obrigatoriedade
gera penalidade, enquanto o ônus gera apenas a perda da chance de se beneficiar
do ato.
Diante do assunto, Perlingieri dispõe da seguinte maneira:
O ônus é a situação passiva na qual o titular deve comportarse não no interesse de outrem, mas sim, próprio. O ônus é
definido [...] como obbligo potestativo, no sentido de que o
seu titular pode realizá-lo ou não. [...] representa uma situação
instrumental para alcançar um resultado útil para o titular.
(PERLINGIERI, 2008, p. 698).
Nessa linha, observamos que a distribuição do ônus da prova possui duas
finalidades: a primeira, chamada de ônus subjetivo que vale-se para indicar às
partes do processo quem deve provar as alegações, e a segunda conhecido como
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ônus objetivo o qual encerrada a atividade probatória, serve ao magistrado como
forma de julgar o processo caso persista em dúvida – o chamado ônus objetivo
(BADARÓ, pp. 194-195).
Sobre o tema, ressalta-se que o direito processual penal admite, em regra,
qualquer meio de prova, exceto a prova ilícita consoante previsto na Constituição
federal, art. 5º, LVI, segundo o qual “São inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos”.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Contudo, é importante ressaltar, que uma vez trazidas ao processo, à prova
a todos pertence, independente de quem as produziu, respeitando assim o Princípio
da comunhão dos meios probantes.
Logo, o ônus da prova cabe àquele que afirma ou alega determinado ato,
fato ou circunstância, provar que aquilo que está defendendo é a verdade, dando
sustentação e argumentos para que o juiz possa fazer a apreciação do que lhe foi
exposto. (AVENA, 2017)
Não obstante o sistema de provas seja genericamente, na Teoria Geral da
Prova, entendido como um sistema de distribuição, no processo penal, vistas as
5
peculiaridades do sistema, o ônus de provar uma acusação recai inteiramente ao
acusador, via de regra ao MP, por força do princípio constitucional da presunção de
inocência. Todo fato alegado na acusação deve ser provado pelo MP, para além de
qualquer dúvida razoável, caso contrário, pelo princípio do in dubio pro reo, devese inocentar o acusado.
1.3 SISTEMAS DE APRECIAÇÃO DE PROVAS
Os sistemas de avaliação das provas deliberam o comportamento dos juízes
ante as provas trazidas pelos litigantes, pois à medida que, forem analisadas, será
formada a certeza do magistrado.

O sistema de provas é o critério utilizado pelo juiz para valorar as provas dos autos,
alcançando a verdade histórica do processo. Três foram os principais sistemas
adotados. (RANGEL, 2015, p. 515)
São eles:
1. Sistema da íntima convicção, que consiste no método referente à
valoração livre do magistrado, significando não haver necessidade de
motivação para as decisões tomadas. Aqui há a decisão de forma livre pelo
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juiz, não necessitando fundamentar sua decisão e nem está adstrito a um
critério pré definido de provas. Ou seja, o juiz decide com total liberdade.
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É o sistema que prevalece no Tribunal do Júri, visto que os jurados não motivam o
voto;
O magistrado não está obrigado a fundamentar sua decisão,
pois pode valer-se da experiência pessoal que tem, bem como
das provas que estão ou não nos autos do processo. O juiz
decide de acordo com sua convicção íntima. (RANGEL, 2015,
p. 516)
2. Sistema da prova tarifada; conhecido também como o sistema da prova
legal é o procedimento ligado à valoração taxada, é um sistema
hierarquizado, significando o preestabelecimento de um determinado valor
para cada prova produzida no processo, ou seja, o valor de cada prova é pré
definido, fazendo com que o juiz fique adstrito ao critério fixado pelo
legislador, bem como restringido na sua atividade de julgar.
Ainda há fragmentos desse sistema, como ocorre quando a lei exigir
determinada forma para a produção de alguma prova, por exemplo o art. 158 do
CPP, que demanda o exame de corpo de delito para a formação da materialidade
da infração penal, que deixar vestígios, vedando a sua produção através da
confissão;
A confissão era considerada uma prova absoluta, uma só
testemunha não tinha valor. Saltam aos olhos os graves
inconvenientes de tal sistema, na medida em que não permitia
uma valoração da prova por parte do juiz, que se via limitado
a aferir segundo os critérios previamente definidos na lei, sem
espaço para sua sensibilidade ou eleições de significados a
partir da especificidade do caso. (LOPES JR, 2016, p. 205- 206)
O juiz, nas provas legais, era um matemático, pois apenas
verificava qual o peso deste ou daquele meio de prova, ou
como a Lei mandava provar este ou aquele fato. Seguia,
friamente, o que a Lei nº mandava para aferir os fatos, objetos
de prova. (RANGEL, 2015, p. 519)
Nota-se ainda que inerentemente o magistrado ainda hierarquiza as provas,
pois as confissões ainda continuam sendo consideradas provas absolutas, e em
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muitas ocasiões, terminam por fundamentar uma sentença condenatória mesmo
que de forma isolada, e em desacordo com a estrutura probatória produzida.
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3.Sistema da persuasão racional do juiz (convencimento motivado): é o
método misto, trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo
penal brasileiro, que se encontra, inclusive, fundamentado na Constituição
Federal (art. 93, IX), equivalente a permissão dada ao juiz para decidir a causa
de acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de
fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em
abstrato. Portanto pode se dizer que é um sistema equilibrado.
Neste sistema o juiz possui liberdade na valoração das provas, mas isso não
significa que ele pode usar de sua opinião para formular o seu convencimento. O
juiz deve formar a sua convicção baseando-se em elementos que foram trazidos
para dentro do processo, ou seja a livre iniciativa do julgador, não pode estar ligada
á interesses de política ou da sociedade, mas sim, daquilo que lhe foi trazido aos
autos, por isso é tão importante justificar o seu posicionamento através de decisões
fundamentadas. É importante enfatizar o fato de que em processo penal, não há
hierarquia entre as provas, de modo que não pode o magistrado atribuir valor maior
a determinada espécie de prova.5
Rangel (2015), faz uma ressalva ao dizer que apesar deste sistema não
estabelecer valor entre as provas, ou seja, apesar de não haver hierarquia entre as
provas, o juiz deve fundamentar as suas decisões com base nas provas produzidas
sobre o crivo do contraditório e do devido processo legal, não se aceitando
a condenação de um indivíduo com base, única e exclusivamente, em elementos
colhidos na fase de investigação, pois nessa fase (pré-processual) o contraditório é
mitigado.
Lopes Jr (2016), no entanto, adverte que tal sistema, na verdade não é um
sistema tão livre como se pensa, pois a liberdade não é plena, uma vez que a decisão
judicial deve estar consubstanciada na prova produzida, vedando-se o
decisionismo, ou seja, não admite-se em um processo penal democrático, como é
o nosso, que o juiz julgue "conforme a sua consciência", dizendo "qualquer coisa
sobre qualquer coisa" (STRECK).
Em concordância com o que se verifica, a persuasão racional do Juiz
corrobora a decisão nas provas dos autos, dando uma liberdade não infinita, podese dizer que existe um freio para tal juízo sob pena de extraviar-se de outros
princípios, como o devido processo legal, ampla defesa, entre outros.
1.4 DO INQUÉRITO POLICIAL PENAL
1031

www.conteudojuridico.com.br

O primeiro momento probatório estaria vinculado à busca de provas.
Gustavo Badaró afirma “tal direito sempre foi reconhecido, ainda que sem
preocupação de estudá-lo sistematicamente, ao Ministério Público e ao acusador
privado, sendo exercido, principalmente, por meio do inquérito policial”.
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Nesse cenário, cumpri inicialmente situar o papel da investigação criminal e,
mais precisamente, do inquérito policial.
A princípio, é possível conceituar inquérito policial como um procedimento
policial administrativo de cunho investigativo realizado pelas polícias judiciárias
brasileiras que tem por finalidade apurar a autoria e a materialidade das infrações
penais através da colheita de elementos necessários que auxiliem na formação do
convencimento e forneça justa causa para a propositura da ação penal (LOPES,
2014).
Portanto o inquérito policial é de natureza administrativa e finalidade
judiciária.
Júlio Fabbrini Mirabete (2001), em relação ao inquérito policial explica que:
Inquérito policial é todo procedimento policial destinado a
reunir os elementos necessários à apuração da prática de uma
infração penal e de sua autoria. Trata-se de uma instrução
provisória, preparatória, informativa, em que se colhem
elementos por vezes difíceis de obter na instrução judiciária,
como auto de flagrante, exames periciais etc. (MIRABETE,
2001, p. 41)
Em síntese o inquérito policial é atribuído para a colheita de provas,
verificação da existência dos crimes e quem foi seu autor, seria o conjunto de
informações que futuramente fornecerá o início da ação penal.
Ademais, o inquérito policial, não seria uma mera peça de informação, vai
além disso, pois pode contribuir também para a decretação de medidas cautelares
no caminhar da persecução penal, onde o magistrado pode usá-lo como base para
explanar decisões ainda antes de iniciado o processo, como no caso de prisão
preventiva ou na determinação de interceptação telefônica. Logo, seria a reunião
de atos com o fito de investigação criminal, conduzido sob a forma de diligências,
exames e interrogatórios, realizados pela autoridade policial, que reduz a escrito e
autua, com o fim de desvendar o crime comum e descobrir seu autor.
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É importante destacar que o destinatário imediato deste procedimento é o
ofendido ou o Ministério Público, que com ele formam sua opinio delicti para a
propositura da queixa ou denúncia. Já o Juiz é o destinatário mediato.
O Inquérito Policial, tem as seguintes características:1) Administrativo; 2)
Dispensável; 3) Escrito; 4) Sigiloso; 5) Inquisitivo; 6) Indisponivel; 7) Oficial; 8)
Oficioso;
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Administrativo pois não tem natureza judicial, logo pode se dizer que é uma
peça jurídica.
Dispensável pois outras fontes de informações poderão servir de base para
a instauração da ação penal, não obrigatoriamente o inquérito policial. Ou seja o
inquérito policial não é o único instrumento capaz de oferecer elementos
necessários para que a ação penal seja proposta, ou pelo fato da materialidade e
da autoria delitiva se encontrarem tão evidentes que não seria necessária uma
investigação.
Escrito pois como preceitua o Art. 9 do CPP “Todas as peças do inquérito
policial serão, num só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso,
5
rubricadas pela autoridade.”
Sigiloso em razão de preservar os envolvidos e promover a investigação de
maneira a não ser influenciada por opiniões adversas, e nem por artifícios que
busquem coibir ou confundir o trabalho realizado pelas polícias para a solução do
inquérito. Em regra, o inquérito criminal é sigiloso O sigilo não se opõe ao juiz,
MP, Procurador da República; e o advogado tem acesso aos autos do processo do
inquérito desde que a diligência já tenha sido documentada.
Inquisitivo, por ser presidido apenas pelo delegado de polícia, e não se
aplicar o princípio do contraditório e ampla defesa.
A indisponibilidade está prevista no art. 17 do CPP. Logo o encerramento do
inquérito policial não pode ser determinado pelo Delegado de Polícia, não é este
quem arquiva o inquérito. O arquivamento do inquérito policial ocorrerá a
requerimento do Ministério Público e por decisão judicial (GOMES, 2013).
Oficial pois o inquérito policial é realizado por órgãos oficiais. A autoridade
que pode presidir o inquérito policial é o Delegado de Polícia. As Polícias Civis dos
Estados e do Distrito Federal e a Polícia Federal são os únicos órgãos públicos no
Brasil com atribuição legal para a condução de inquérito policial. Mesmo nos casos
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de crime de ação penal privada só tem titularidade para a realização do Inquérito
as polícias judiciárias (AZEVEDO, 2002).
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Oficioso pois basta a ocorrência do crime para investigação dele, em casos
de crimes de ação pública incondicionada.
A partir do conceito e das características do inquérito, cabe aqui mencionar
os atos iniciais da instauração do inquérito policial, que se dá após o recebimento
da notícia de um crime (instauração do inquérito policial) ou de uma prisão em
flagrante (formalização do auto de prisão em flagrante) e também na hipótese dos
crimes de ação penal pública, em que o CPP prevê em seu artigo 5°, duas formas
de início: de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério
Público, ou requerimento do ofendido ou seu defensor.
Dos atos da investigação, estão previstos nos artigos 6° e 7° do Código de
Processo Penal, quais sejam:
a) dirigir-se ao local dos fatos visando início de apuração e
preservação do local (inciso I);
b) apreensão de objetos após liberação pelos peritos (inciso II);
c) colheita de provas, como arrolar testemunhas, determinar colheita
de material para exame e outras diligências pertinentes (inciso III);
d) ouvir o ofendido (inciso IV);
e) ouvir o indiciado (inciso V);
f) reconhecimento de pessoas e coisas e acareação (inciso VI);
h) exame de corpo de delito e outras perícias (inciso VII);
Por fim, sem este lastro mínimo, o Código de Processo Penal em seu artigo
395, veda o exercício da ação penal por ausência de justa causa. Assim o Inquérito
Policial possui importância dupla, pois, ao mesmo tempo em que colhe informações
para o oferecimento da peça acusatória, ele também contribui “para que pessoas
inocentes não sejam injustamente submetidas às cerimônias degradantes do
processo criminal”. (LIMA, 2015, p. 110).
O inquérito policial possui valor probatório relativo, haja vista a presença das
provas pré-constituídas. Além disso, as declarações e confissão extrajudicial, por
exemplo, serão elementos válidos para a convicção do juiz, quando estiverem
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acompanhadas por outros elementos colhidos durante a instrução processual. Em
síntese, as provas obtidas no curso da instrução criminal é que irão fornecer
subsídios para a prolação da sentença. Quase sempre são as mesmas provas do
inquérito policial, renovadas e examinadas em juízo.
2.CRIMES SEXUAIS E A DIFICULDADE PROBATÓRIA
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
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A cada dia que se passa, notamos o grande número de notícias de crimes
bárbaros, a sociedade vive tomada pelo medo. Os crimes de abuso sexual estão
entre os mais temidos e mais praticados, tal crime é cometido de forma clandestina,
deixando poucos rastros e provas além de uma vítima completamente frágil e
abalada.
Considerando que o objeto jurídico protegido pelas normas penais, dos
crimes em geral, é o interesse ou o bem que possui relevância para o indivíduo ou
sociedade. Tem-se que para o crime de estupro o objeto jurídico protegido é a
liberdade sexual.
5
Sobre o direito a dignidade
e autodeterminação pessoal, ISHIDA (2015)
expõe que:

Tem o ser humano o direito à autodeterminação e à liberdade
na condução da própria vida, devendo ser protegido pelo
Direito e suas normas, como medida de reconhecimento da
própria essência e da condição de ser humano. A dignidade
sexual, nesse diapasão, representa os valores que devem ser
respeitados no plano sexual visando à sua autodeterminação
e à liberdade.
Ademais, a dignidade sexual é extraída do princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, entende-se que o indivíduo, plenamente capaz, é
livre para escolher com quem deseja ter relações sexuais. A liberdade sexual é fruto
da liberdade individual. Portanto qualquer ato que fere tal liberdade, são atos de
força nitidamente inconstitucionais.
Sarlet (2002, p. 62) elucida que a dignidade é uma qualidade intrínseca que
o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da sociedade,
evitando qualquer ato com o viés degradante e desumano, a fim de que lhe seja
garantido condições mínimas existenciais para uma vida saudável e promover uma
participação ativa e em comunhão com os demais seres humanos.
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Jesus (2014), leciona que os crimes contra a dignidade sexual podem ser
classificados como: crimes contra a liberdade sexual; crimes sexuais contra
vulneráveis; lenocínio do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma
de exploração sexual; e ultraje público ao pudor.
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Conforme Coêlho (2015) o mais grave entre os crimes contra liberdade
sexual, é o crime de estupro, este é o crime mais violento, tanto psicologicamente
quanto fisicamente, deixando muitas sequelas à vítima.
2.2 – LEI N° 12.015 DE 07 DE AGOSTO DE 2019
A lei 12.015 de 07 de agosto de 2009, discorre sobre os crimes contra a
dignidade sexual, tendo como um dos principais viés, a significância de abarcar não
apenas a conjunção carnal, mas também qualquer ato libidinoso contra a vontade
da vítima.
Em consonância com a lei, constitui-se como crime de estupro, in verbis:
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de
6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave
ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14
(catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§ 2º Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze)
a 30 (trinta) anos.
A redação acima, tipifica a ação de constranger alguém, independentemente
do sexo, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique
ato libidinoso.
Deste modo, cabe observar que ações que configuravam crime de atentado
violento ao pudor, agora passam a integrar o delito de estupro, com a mesma pena,
sem importar em abolitio criminis.
É importante observar que o crime de estupro se configura como de ação
múltipla ou de conteúdo variado, em razão de ser impossível o concurso de crime
entre o crime de estupro (art. 213, CP) e o crime de atentado violento ao pudor (art.
214, CP), pois praticados em um mesmo contexto fático deve ser reconhecido como
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crime único, em decorrência da propositura sobre a dosimetria e benefícios ligados
a execução penal (FIGUEIREDO, 2011).
Quanto ao crime de estupro vulnerável, previsto no artigo 217-A do CP,
configurado como crime autônomo que são crimes praticados contra pessoas sem
capacidade de consentir com o ato sexual, são elas: menores de 14 (quatorze) anos,
deficientes mentais ou aqueles que por qualquer outra causa não pode oferecer
resistência.
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O crime de estupro de vulnerável configura-se com a
conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou
existência de relacionamento amoroso com o agente.
(SÚMULA 593 do STJ, julgada em 25/10/2017)
Portanto, no estupro de vulnerável, a grande questão consiste nas condições
de vulnerabilidade da vítima e não na presunção de violência, aqui não se exige o
manifesto dissenso da vítima pela sua resistência aos atos, basta que haja o ato de
conjunção carnal ou ato libidinoso,
ainda que haja consentimento, configura-se
5
como estupro de vulnerável.
Vale mencionar, que para se encaixar no crime acima descrito o autor deve
ter ciência que a relação sexual se dá com pessoa em qualquer das situações
elencadas no art. 217-A, quando não, acontecerá o erro de tipo, afastando assim a
punição.
2.3 A VALORAÇÃO E OS RISCOS DA PALAVRA DA VÍTIMA
“Todas as provas relativas; nenhuma delas terá ex vi legis,
valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que a
outra.” Código de Processo Penal e sua Exposição de Motivos
(Brasil, 1940).
Como já mencionado, não há hierarquia entre provas no sistema penal
brasileiro, cabendo ao juiz apreciá-las e decidir qual prova tem maior peso,
bastando apenas que fundamente tal escolha.
Porém existe uma ressalva nos crimes sexuais, pois tais crimes geralmente
ocorrem em lugares isolados, obscuros, sem possibilidade da presença de
testemunhas, dificultando a colheita de provas matérias para comprovação do
delito.
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Neste caso a palavra do ofendido passa a ter maior relevância, pela falta de
outros meios de provas concretas. Ou seja, se a palavra da vítima for coerente com
algumas evidências e for prestada com convicção, sua declaração pode ser
suficiente para a sentença condenatória.
Em suma é possível a condenação de um estuprador com
base somente na palavra e no reconhecimento efetuado pela
vítima, desde que não haja razões concretas para que se
questione o seu depoimento. Há uma presunção de que as
palavras desta são verdadeiras, mas é relativa. (GONÇALVES,
apud LENZA, 2013, p. 543)
O artigo 167 do Código de Processo Penal traz que “não sendo possível o
exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. Trata-se de a única hipótese (taxativo) em
que o exame de corpo de delito pode ser substituído pela prova testemunhal, ou
seja, ocorre somente quando os vestígios desaparecem por força maior.
Muitas vezes a palavra da vítima é a única prova que se tem no processo, por
esse motivo, deve ser vista com cuidado, considerando que a vítima desses crimes
é tomada por diversas emoções (raiva, ódio, tristeza, paixão), e como a vítima tem
interesse na condenação do acusado é entendível que ela preste declarações
tendenciosas a ensejar a condenação, deste modo, o juiz deverá dar importância as
condições tanto do ofendido como do acusado, assim como, informações pessoais,
antecedentes, caráter , relacionamentos entre a vítima e o réu, relacionamento
diversos, evidência de sinais de violência; indicativos de resistência; análise do
comportamento da vítima entre outros fatores.
Para Aury Lopes Jr. E Cristina Carla Di Gesu (2007, p. 14) “o delito, sem dúvida,
gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele é vítima. Contudo,
pelo que se pode observar, a tendência da mente humana é guardar apenas a
emoção do acontecimento, deixando no esquecimento justamente o que seria mais
importante a ser relatado no processo, ou seja, a memória cognitiva, provida de
detalhes técnicos e despida de contaminação (emoção, subjetivismo ou juízo de
valor).”
Assim não resta dúvidas de que apesar do estado psicológico e emocional
que a vítima estará, sua palavra é imprescindível no processo, servindo para que o
juiz juntamente com outros indícios probatórios, faça a melhor decisão.
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Contudo, a par de que suas palavras tem força probatória significativa,
agentes de má fé, podem denunciar um estupro, imputando a culpa a determinada
pessoa sem que isto seja realmente verdadeiro.
Um dos casos mais recorrentes das falsas denúncias, advém, da mulher que
foi traída ou rejeitada, divórcios que embarcam questões como alienação parental,
insegurança quanto a guarda dos filhos e também por questões financeiras.
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Segundo o presidente da Associação de Pais e Mães Separados (APASE),
Analdino Rodrigues Paulino Neto, que dirige a ONG com mais de 50 mil associados
e acompanha divórcios há 15 anos, o número de falsas acusações cresceu muito
nos últimos cinco anos: “Essas declarações aparecem em brigas de ex-casal, pela
guarda, por dinheiro ou em casos de ciúme de um novo parceiro”, afirma.
(Frederico, 2016)
No caso de estupro de vulneráveis (crianças e pré-adolescentes) são
facilmente influenciáveis por palavras e pela situação que estão vivendo, sendo
muito fácil que a sua denúncia seja forjada por influência de terceiros que querem
prejudicar o suposto agressor ou fruto de sua imaginação que nessa idade é muito
fértil (PACELLI, 2017).
5
Cabe ressaltar, as falsas memórias, comuns em numerosos casos.
Sobre o assunto Lopes (2014) dispõe:
O processo penal acaba por depender, excessivamente, da
‘memória’ das testemunhas, desconsiderando o imenso
perigo que isso encerra. Nossa memória é fragilíssima,
manipulável, traiçoeira ao extremo. O mais interessante é ver
como o processo acredita na ‘memória’ em relação a um fato
ocorrido há muitos meses (senão até anos), sem perceber que
no nosso dia a dia, muitas vezes, sequer somos capazes de
recordar o que fizemos no dia anterior.
Roediger & McDermott (2000); Stein & Pergher (2001) esclarece:
As Falsas Memórias podem ser definidas como lembranças de
eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas,
de lugares jamais vistos, ou então, de lembranças distorcidas
de algum evento.
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“São memórias que vão além da experiência direta e que incluem
interpretações ou inferências ou, até mesmo, contradizem a própria experiência”.
(Reyna & Lloyd, 1997).
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Assim sendo, as falsas memórias podem ser elaboradas pela junção
de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas de outras pessoas, sendo que
durante este processo, a pessoa fica suscetível a esquecer a fonte da informação ou
elas se originariam quando se é interrogado de maneira evocativa (Loftus, 2005).
O erro da vítima, no reconhecimento de seu agressor é um risco iminente,
pois em razão da grave situação que a mesma enfrentou, pode apontar pessoas
diversas como o agente do crime, combinada com as falsas memórias que possa
ter criado em razão da penosa experiência sofrida. Questões estas, que não tão
raramente estampam as manchetes, em que inocentes condenados e indiciados por
estes crimes, são presos indevidamente ou até mesmo vem a sofrer da população
ou parentes das vítimas enfurecidas, linchamentos ou assassinatos (GARBIN, 2016).
Logo, condenar alguém por crime de estupro respaldando-se meramente na
palavra da vítima, é sem dúvidas um dos maiores riscos no direito penal brasileiro.
2.4 EXEMPLO DE CASOS DE INJUSTIÇAS REFERENTE AO CRIME DE ESTUPRO
1° Caso: Caso de Jennifer Thompson
“É o caso de Jennifer Thompson. Por volta das três da
madrugada teve a casa invadida e foi estuprada com uma faca
no pescoço, tendo a vítima se focado no rosto do agressor
para identificá-lo posteriormente, caso sobrevivesse. Saindo
correndo pela porta conseguiu se livrar do estuprador e foi ao
hospital, bem assim à polícia, elaborando um retrato falado.
No dia seguinte Ronald Cotton, que tinha ficha policial (por
invasão e agressão sexual) foi localizado, reconhecido por
foto e depois pessoalmente. Em julgamento o
reconhecimento foi confirmado. Cotton foi condenado ao
cumprimento de prisão perpétua e mais cinquenta anos. Já na
prisão, Cotton conheceu um homem parecido com sua
descrição chamado Bobby Pool, também condenado por
estupro e invasão. Ciente de sua inocência, Cotton pediu um
novo reconhecimento, também na presença de Pool, tendo
Jennifer, com a falsa memória fixada, novamente, afirmado ser
Cotton o autor da agressão. Após Cotton estar sete anos
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preso, com os avanços do exame de DNA, foram feitos
exames e se verificou que o verdadeiro autor do crime era
Pool. Mlodinow afirma: “Estudos experimentais nos quais
pessoas são expostas a falsos crimes sugerem que, quando o
verdadeiro culpado não está presente, mais da metade das
testemunhas faz exatamente o que Jennifer Thompson:
escolhem alguém de qualquer forma, selecionando a pessoa
que mais se aproxima da lembrança do criminoso.” (LOPES
JR.; MORAIS DA ROSA, 2014)
2° caso: Aluna forjou narrativa de estupro para se vingar de universitário, diz
polícia, (G1 CE em 01/11/2019):
“A adolescente de 17 anos que afirmou ter sido estuprada
por um estudante da Universidade Federal do Ceará
(UFC), forjou uma narrativa de estupro por “vingança”, de
acordo com a delegada Arlete Silveira, titular da 12ª Delegacia
do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Para a investigadora, a “farsa foi muito bem montada". O
estudante 5 que era considerado suspeito teve a prisão
preventiva revogada.”.
No relato, a adolescente admitiu ter forjado a narrativa de
estupro por "vingança".
"O rapaz não tem nada a ver com a história, explica a
delegada. Ela considera que o falso relato de estupro "prestou
um desserviço às mulheres".
Para forjar a narrativa do estupro, a adolescente criou duas
contas falsas na rede social Instagram e passou a enviar
ameaças para ela mesma, mas atribuindo-as a um
universitário.
Uma das mensagens dizia: “nós se encontra já, ainda bem que
'tá' de saia já ajuda no trabalho, tem gente te seguindo aí
dentro gatinha, acho bom você ficar esperta”. Por outro perfil,
ela enviou: “cansei de brincadeira. Se eu te pegar sozinha, não
vai ter perdão eu vou fazer o que eu sempre quis com você”.
Diante das acusações, um universitário ficou preso durante
seis dias, em uma delegacia no Bairro de Fátima. Porém, a
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Justiça Estadual revogou a prisão do jovem após pedido da
própria Polícia Civil. "A gente tem a missão de protegê-lo.
Houve um linchamento virtual", afirma Arlete Silveira. O aluno
foi solto.
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3° Caso: Conhecido como o caso do “maníaco da moto” (G1 CE em
04/08/2019)
“A polícia do Ceará procurava o autor de uma onda de
estupros em 2014 em bairros da periferia de Fortaleza. O
criminoso circulava em uma motocicleta vermelha, abordava
mulheres em ruas com pouca movimentação, as ameaçava
com uma faca e as estuprava. Devido ao veículo que usava,
ele ficou conhecido nas regiões por onde cometia os crimes
como "maníaco da moto".
Antônio Carlos Barbosa de Castro, entrou nessa história
quando foi cortar o cabelo em um salão. “Um dia
aparentemente normal cumprimentei todo mundo como
sempre", afirma o borracheiro.
Uma das vítimas do "maníaco da moto", uma menina de 11
anos, estava em um outro ambiente do mesmo salão. "E
quando ele chega, adentra o salão, ele fala e ela escuta a voz
dele, mas ela não viu ele em momento algum", lembra
Geralda Barbosa, irmã de Antônio Cláudio.
“A criança identificou a voz de Antônio Cláudio como sendo
o autor do crime.” (...) E a partir daí, a menor pegou uma rede
social e compartilhou entre as outras a informação", diz
Geralda.
A partir desse fato, Cláudio passou a ser investigado.
(...) Cinco das oito vítimas do "maníaco da moto" o apontaram
como o autor dos crimes. Ele foi levado a uma delegacia para
o reconhecimento facial.
"Houve a divulgação da foto dele em redes de WhatsApp, e
as mulheres foram dizendo que era ele no momento em que
viam aquela foto. Então quando elas chegavam na delegacia
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e viam o Antônio Cláudio, elas viam o homem da foto",
defende Flávia Rahal, advogado do Innocence Project, ONG
que defende pessoas condenadas injustamente.
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As próprias policiais que fizeram a prisão de Cláudio estavam
convencidas de que ele não era o criminoso, como lembra a
inspetora Daniele Vidal. "A gente colocou em cima de uma
moto para ver, não tinha condição, porque o Cláudio era
muito pequeno e o rapaz do vídeo era muito alto."
"A gente começou a ouvir de novo as vítimas e mostrar pra
elas. 'Vocês têm certeza? Não tem condição de ser esse rapaz
do vídeo, não tem condição'. E mostramos para elas. 'Olha o
tamanho desse rapaz... Olha o tamanho do Cláudio'. E aí elas
começaram a renunciar, realmente não é."
Das cinco mulheres que fizeram o reconhecimento fácil,
quatro voltaram atrás. Apenas uma, a menina de 11 anos,
manteve a acusação.
5

Antônio Cláudio foi julgado e foi condenado a nove anos de
prisão por estupro de vulnerável no Fórum de Fortaleza.
Após a condenação, a família de Antônio Cláudio manteve a
convicção de que ele era inocente.
Procuraram então a ONG que trabalha com erros judiciais. “a
primeira preocupação? Se ele é inocente, será que esses
abusos pararam quando ele foi preso? E aí identificamos que
depois que ele havia sido preso, que os abusos continuaram
acontecendo", lembra a advogada da organização.
"O que faltou aí foi uma ponderação do conjunto probatório.
Se eu tenho oito vítimas de um maníaco da moto, sete dizem
que não é ele e somente uma, uma criança de onze anos de
idade, abalada psicologicamente, afirma que é, fazendo o
reconhecimento de uma pessoa que estava com capacete porque o maníaco estava de capacete - então isso, por si só,
já invalidaria qualquer tipo de reconhecimento", argumenta o
defensor Émeron Castelo Branco.
O borracheiro cumpriu uma pena de quase cinco anos.
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4° Caso: Homem ficou 18 anos preso por estupros que não cometeu em BH
(G1 Minas em 11/10/2019)
“O estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar, em R$
3 milhões, um artista plástico que ficou 18 anos preso por
crimes que não cometeu. O valor será pago a Eugênio Fiuza
de Queiroz, de 69 anos, como reparação por ter
sido condenado injustamente por cinco estupros em Belo
Horizonte.”
Queiroz foi detido em agosto de 1995, quando conversava
com sua namorada em uma praça do bairro Colégio Batista,
sem mandado de prisão, sob a alegação de ter sido
reconhecido por uma das vítimas de uma série de estupros
ocorridos naquela época.
Levado à delegacia, outras vítimas o apontaram como
autor de outros estupros. Segundo a Justiça, o artista
plástico alegou ainda que confessou os crimes mediante
tortura física e psicológica. Na ação, ele citou ainda que,
durante o período em que esteve preso, perdeu o contato
com a família, em especial com o filho. Só depois de sair da
prisão, ele descobriu a mãe dele e cinco irmãos haviam
morrido.
Segundo Justiça, inocência ficou comprovada quando o
verdadeiro autor dos crimes, Pedro Meyer, foi
reconhecido em 2012.
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo ocupou-se em apresentar, em primeiro lugar, noções da teoria
geral da prova, no qual explica a importância de uma prova dentro de um processo
penal, pois é a partir desta que o juiz se convencerá e sentenciará. Após, falou-se
sobre os sistemas de valoração das provas, em que através de suas evoluções,
atualmente prevalece o sistema do Livre Convencimento Motivado do Juiz, ou seja,
o juiz é livre para apreciar a prova da forma que achar melhor, bastando que as
fundamente. Para concluir este primeiro capitulo, relatou-se sobre o inquérito
policial, abordando todas suas características, e explicando o quanto é importante
para investigação e colheita de provas no primeiro momento “pós crime”, visto que
serve como subsídio para a ação penal e também para a sentença.
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No segundo momento, tratou-se dos crimes sexuais e a dificuldade
probatória, especialmente o crime de estupro, enfatizando a ausência de provas,
por ser um crime clandestino, ocorrendo em lugares íntimos ou obscuros, sem
testemunhas, considerando também a credibilidade da prova testemunhal e as
falsas memorias, assim, em decorrente destes fatores, ressaltou-se a possibilidade
de erros judiciários consequentemente a viabilidade de uma sentença condenatória
injusta. Também apresentou como exemplo alguns dos numerosos casos de
injustiça ocorridos por erro do judiciário, referente aos crimes de estupro, onde a
sentença se embasou sobretudo na palavra da vítima.
Sendo assim, qualquer pessoa na condição de vítima está suscetível a
cometer erros, seja por confundir, se enganar, ser induzida, ter falsas memorias,
entre outros. Desse modo, observa-se como a palavra da vitima pode ser
equivocada ou incerta, devendo ser demasiadamente analisada, juntamente com
outras provas e indícios do processo, para que a sentença seja proferida
corretamente e por conseguinte ocorra a verdadeira efetividade da justiça.
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Resumo: O trabalho analisa parte das consequências da determinação de
suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos relacionados ao Tema 987,
cuja questão jurídica em afetação para julgamento de recursos repetitivos pelo
Superior Tribunal de Justiça está delimitada com os seguintes termos: “Possibilidade
da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Trata-se,
especificamente, de examinar o quê e quanto foi discutido no âmbito da Corte
Superior de Justiça, especialmente, para esmiuçar os limites subjetivos do tema
afetado e averiguar-se eventual alcance dessa ordem suspensiva sobre o âmbito
jurídico-patrimonial de corresponsável por dívida tributária exequenda desvestido
da qualidade de ente empresarial em recuperação judicial.
5

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Execução Fiscal. Certidão de Dívida Ativa
Tributária. Recuperação Judicial. Ente Empresarial.
Abstract: The paper analyzes the consequences of the nationwide suspension of all
proceedings related to Theme 987, whose legal issue in question for judgment of
repetitive appeals by the Superior Tribunal de Justiça is delimited with the following
terms: "Possibility of practice the constrictive acts, against a enterprise undergoing
judicial recovery, in the context of tax enforcement of tax and non-tax debt".
Specifically, it is a question of examining what and how much was discussed in the
Superior Court of Justice, especially in order to investigate the subjective limits of
the affected subject and to ascertain the eventual reach of this suspensive order on
the legal-patrimonial sphere of co-responsible for charged tax debt disqualified as
a corporate entity in judicial reorganization.
Keywords: Civil Procedural Law. Tax Execution. Tax Debt Certificate. Judicial
Recovery. Business Entity.
Sumário: Introdução. 1. Amplitude e profundidade da questão jurídica
especificamente delimitada no Tema STJ 987. 2. A lei recuperacional é aplicável a
entes empresariais. 3. A regência normativa das obrigações de corresponsável por
dívida tributária exigida em execução fiscal. Conclusão. Referências.
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Introdução
A Lei n° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial
e Falência – LRJF), Arts. 6°, § 7°; 52, III, dispõe que as execuções de natureza fiscal
não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Ademais,
considerando-se os privilégios e garantias legalmente atribuídas ao crédito
tributário, a decisão judicial de processamento ou de deferimento de recuperação
judicial à entidade empresarial, em princípio, não deve implicar suspensão do curso
de execuções fiscais em cujo polo passivo encontra-se a referida devedoraexecutada-recuperanda. Nesse quadro legal, deve-se considerar, também, a
disposição do Art. 5°, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei das Execuções
Fiscais – LEF) estabelecendo que a competência para processar e julgar a execução
da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da
falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.
Uma questão do embate de competências surgido entre o juízo recuperacional e o
da execução foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2012, sendo
então cristalizado o seguinte entendimento: “O juízo da recuperação judicial não é

competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de
recuperação da empresa. (Súmula 480, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe
01/08/2012).” Portanto, mediante a edição da Súmula 480, o Superior Tribunal de
Justiça interpreta precisamente a amplitude da projeção normativa, fixando os
limites subjetivos da regência legal da recuperação judicial, para alcançar tãosomente o ente empresarial; assim indicando, por exemplo, a validade
da “constrição de bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, à qual foi

aplicada, na Justiça Especializada, a desconsideração da personalidade jurídica,
exceto se o Juízo universal estender sobre os mesmos os efeitos da recuperação,
quando cabível.” - (AgRg no CC 99583 RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,
Segunda Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 17/08/2009).
Contudo, a prática jurisdicional passou a obstar o andamento das execuções fiscais
referente à empresa em recuperação judicial sem analisar a composição do
respectivo polo passivo, onde eventualmente vê-se executado excluído do âmbito
recuperacional.
Mais adiante, em fevereiro de 2018, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
realizou julgamento conjunto das Propostas de Afetação nos Recurso Especial
(REsp) n° 1.694.261, REsp n° 1.694.316 e REsp n° 1.712.484 então formatando a
seguinte questão jurídica: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de

1050

www.conteudojuridico.com.br

empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. Nessa ocasião, veio
a seguinte ordem:
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“suspensão do processamento de todos os feitos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional, conforme proposta do Sr.
Ministro Relator (ProAfR no REsp 1712484 / SP PROPOSTA DE
AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0158996-9
Relator(a) Ministro Mauro Campbell Marques Órgão Julgador
S1 – Primeira Seção Data do Julgamento 20/02/2018 Data da
Publicação/Fonte DJe 27/02/2018)”.
Posteriormente, foi explicitada a abrangência desta referida afetação quanto às
dívidas tributárias e não tributárias. Assim, a questão para julgamento delimitada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 987 está posta nos seguintes
termos: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em

recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não
tributária”.

Exposto o cenário jurisprudencial5 em que são vistos a Súmula STJ 480 e o Tema STJ
987 para julgamento de recursos repetitivos, trata-se de analisar a hipótese em que,
à época do deferimento da recuperação judicial, a ação executiva está em curso (ou
é promovida) em face de devedor-executado-recuperando juntamente com
outrem, corresponsável(is) pela dívida tributária exequenda. Em tal circunstância,
caberia a suspensão de execução em face de ente(s) que não reveste(m) a condição
de empresa em recuperação judicial, sob alegação de atender-se à determinação
do Superior Tribunal de Justiça exarada nesse referido julgamento de delimitação
do Tema 987?
1. Amplitude e profundidade da questão jurídica especificamente delimitada
no Tema STJ 987
A hipótese analisada neste trabalho refere-se à circunstancial execução fiscal cujo
polo passivo é formado por entidade empresarial (uma sociedade limitada, por
exemplo) em recuperação judicial e corresponsável(is) pela dívida tributária
exequenda (sócio e/ou gestor da época do fato gerador) e uma ordem judicial
determina a suspensão do processamento do feito até que o Superior Tribunal de
Justiça analise a questão afeta ao rito dos recursos repetitivos mediante o Tema n°
987. Uma decisão nesses moldes implica obstar o andamento da execução fiscal em
face das pessoas (ou entidades) corresponsáveis pela dívida exequenda e não
somente em face do ente empresarial recuperando-executado.
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Aqui, não se discute a suspensão do andamento do feito executivo em face da
sociedade executada em recuperação judicial, pois o próprio Código de Processo
Civil assim o determina na regência dos julgamentos de recursos repetitivos:
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“Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal
superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:
I - identificará com precisão a questão a ser submetida a
julgamento;
II - determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional; [...]”
Contudo, entende-se que no embate referente ao prosseguimento das execuções
fiscais em face de empresas em recuperação judicial, não há decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça – nem suporte legal – que fundamente a paralisação
do processo executivo em face dos distintos corresponsáveis regularmente
inseridos no polo passivo como executados.
Neste cenário, importante relembrar-se o histórico da polêmica que resultou na
delimitação do Tema STJ 987 para julgamento de recursos repetitivos, a fim de
averiguar-se amplitude e profundidade do quanto definido para a matéria
analisada.
A Segunda Seção (com competência[1] para julgar os feitos em matérias do Direito
Privado, tal como os temas da recuperação judicial), recebendo conflitos de
competência suscitados no âmbito da recuperação judicial (em combate ao juízo
da execução fiscal), aponta para a suspensão da execução fiscal – seja para que a
recuperanda possa alcançar os benefícios do parcelamento especial previsto na
parte final do § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 2005, seja porque os atos de
constrição patrimonial devem ser analisados e decididos no âmbito jurisdicional da
recuperação – como visto desde os primeiros julgamentos sobre essa questão
litigiosa, conforme exemplos ora destacados:
“Ementa CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA.
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1) Apesar de a execução fiscal não se suspender em face do
deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, §7º, da
LF n. 11.101/05, art. 187 do CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80),
submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação
voltados contra o patrimônio social das sociedades
empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da
preservação da empresa.
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2) Precedentes específicos desta Segunda Secção.
3) Conflito conhecido para declarar a competência do juízo de
direito da 8a Vara Cível de São José do Rio Preto - SP para a
análise dos atos constritivos sobre o ativo das empresas
suscitantes.”
Processo CC 114987 / SP CONFLITO DE COMPETENCIA
2010/0212610-7 Relator(a) Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino (1144) Órgão Julgador S2 - Segunda Seção Data
do Julgamento 14/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe
23/03/2011.”
5
“Ementa CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
Processado o pedido de recuperação judicial, suspendem-se
automaticamente os atos de alienação na execução fiscal, até
que o devedor possa aproveitar o benefício previsto na
ressalva constante da parte final do § 7º do art. 6º da Lei nº
11.101, de 2005 (ressalvada a concessão de parcelamento nos
termos do Código Tributário Nacional e da legislação
ordinária específica).
Agravo regimental provido em parte.
Processo AgRg no CC 81922 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2007/0065648-0 Relator(a)
Ministro Ari Pargendler (1104) Órgão Julgador S2 - Segunda
Seção Data do Julgamento 09/05/2007 Data da
Publicação/Fonte DJ 04/06/2007 p. 294 RSTJ vol. 206 p. 233.”
Já no círculo da Primeira Seção, competente[2] para decidir as causas do Direito
Público a exemplo da dívida ativa tributária, viu-se dissonância entre as respectivas
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Turmas. A Primeira Turma[3] adota o posicionamento propugnado pela Segunda
Seção, enquanto a Segunda Turma e o colegiado da Primeira Seção indicam a
manutenção da competência do juízo da execução fiscal, ainda no que se refira à
constrição de bens, quando não houver causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ou adesão ao parcelamento especial pela empresa recuperanda,
como visto nos julgados ora destacados:
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL (PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA). RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 71, § 4º,
DO RI/STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO.
1. Preclui a oportunidade para argüir prevenção quando esta
é feita após o início do julgamento. Incidência do art. 71, § 4º,
do RI/STJ.
2. Controverte-se a respeito da competência para dispor
sobre o patrimônio de empresa que, ocupando o pólo passivo
em Execução Fiscal, teve deferido o pedido de Recuperação
Judicial.
3. Conforme prevêem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os
arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o deferimento da Recuperação
Judicial não suspende o processamento autônomo do
executivo fiscal.
4. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a
antiga concordata constitui modalidade de renegociação
exclusivamente dos débitos perante credores privados.
5. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente
prevê que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos é
pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou
seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente
regularizados (extintos ou com exigibilidade suspensa),
justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembléia-geral de
credores (da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte
- art. 41 da Lei 11.101/2005).
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6. Conseqüência do exposto é que o eventual deferimento da
nova modalidade de concurso universal de credores mediante
dispensa de apresentação de CND não impede o regular
processamento da Execução Fiscal, com as implicações daí
decorrentes (penhora de bens, etc.).
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7. Não se aplicam os precedentes da Segunda Seção, que
fixam a prevalência do Juízo da Falência sobre o Juízo da
Execução Comum (Civil ou Trabalhista) para dispor sobre o
patrimônio da empresa, tendo em vista que, conforme dito, o
processamento da Execução Fiscal não sofre interferência, ao
contrário do que ocorre com as demais ações (art. 6º, caput,
da Lei 11.101/2005).
8. Ademais, no caso da Falência, conquanto os créditos fiscais
continuem com a prerrogativa de cobrança em ação
autônoma (Execução Fiscal), a possibilidade de habilitação
garante à Fazenda Pública a atividade fiscalizatória do juízo
falimentar quanto à ordem de classificação dos pagamentos
a serem feitos
aos credores com direito de preferência.
5
9. Deve, portanto, ser prestigiada a solução que preserve a
harmonia e vigência da legislação federal, de sorte que, a
menos que o crédito fiscal seja extinto ou tenha a
exigibilidade suspensa, a Execução Fiscal terá regular
processamento, mantendo-se plenamente respeitadas as
faculdades e liberdade de atuação do Juízo por ela
responsável.
[...]
12. Agravo Regimental não provido.
Processo AgRg no CC 112646 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0112623-8 Relator(a)
Ministro Herman Benjamin (1132) Órgão Julgador S1 Primeira Seção Data do Julgamento 11/05/2011 Data da
Publicação/Fonte DJe 17/05/2011.”
“Ementa TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. EMPRESAS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS
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ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI
11.101/2005. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que (fl.
840, e-STJ): "no caso dos autos, se de um lado, o plano de
recuperação judicial foi aprovado pela Assembléia de
Credores (cf. art. 35 da Lei n° 11.101, de 2005) e homologado
pelo juízo competente, na data de 23.03.2016 (...) de outro,
segundo informa a recorrente, não restou apresentada a
certidão de regularidade fiscal pela empresa agravada".
2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp
1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, revisitou a
jurisprudência relativa ao tema, para assentar o seguinte
entendimento: a) constatado que a concessão do Plano de
Recuperação Judicial se deu com estrita observância dos arts.
57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de
regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão
da presunção de que os créditos fiscais encontram-se
suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário,
isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de
Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN,
incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo
que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não
é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento
empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos
seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos
de natureza fiscal.
3. O entendimento firmado no REsp 1.512.118/SP alcança a
fase de processamento do pedido de recuperação. Se nem a
aprovação do plano tem o condão de suspender a Execução
Fiscal, caso não observadas as exigências acima mencionadas,
não há razão para adotar tal medida durante o mero trâmite
do pedido inicial. Aliás, o art. 52, III, da Lei 11.101/2005 - que
dispõe sobre a decisão que defere o processamento determina expressamente que a suspensão de todas as ações
ou execuções contra o devedor deve ocorrer na forma do art.
6°.
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4. Recurso Especial não provido.
Processo REsp 1673421 / RS RECURSO ESPECIAL
2017/0119006-9 Relator(a) Ministro Herman Benjamin (1132)
Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento
17/10/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/10/2017.”
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A Corte Especial do Superior de Justiça definiu a competência da Segunda Seção
para conhecer e julgar os conflitos de competência, oriundos do âmbito
recuperacional, entre os juízos da recuperação judicial e o da execução fiscal no
julgamento da Questão de Ordem no CC n° 120.432-SP, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgada em 19/09/2012[4]. Já os recursos especiais vinculados a execuções
fiscais, ainda que a questão litigiosa repercutisse sobre a recuperação judicial,
continuaram a ser distribuídos e julgados pelas Primeira e Segunda Turmas (da
Primeira Seção), disso advindo manifesta divergência jurisprudencial entre a
Segunda Turma e o(s) colegiado(s) da Segunda Seção.
SANTOS (2018, p. 16) relata que a tentativa de solucionar as divergências entre os
colegiados integrantes das Primeira e Segunda Seções iniciou-se mediante
instauração de incidente de uniformização
da jurisprudência, o qual não foi
5
conhecido porque a divergência instalou-se entre a Segunda Turma (da Primeira
Seção) e a Segunda Seção – e não propriamente entre Seções distintas (IUJur no CC
144433 / GO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA 2015/0304403-7 Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze
(1150) Órgão Julgador S2 - Segunda Seção Data do Julgamento 14/03/2018 Data
da Publicação/Fonte DJe 22/03/2018)[5].
Em outra oportunidade, após longos debates no âmbito da Primeira Seção, foi
apresentada questão de ordem propondo à Corte Especial a revisão daquele
entendimento fixado em 2012 (na Questão de Ordem no CC n° 120.432/SP), no
sentido de ser indicada agora a competência da Primeira Seção para julgar conflitos
de competência entre juízos de recuperação judicial e de execução fiscal ajuizada
contra a empresa recuperanda, enquanto não houvesse medida constritiva de
ativos financeiros ou a iminência de alienação judicial de bens da recuperanda,
cabendo à Segunda Seção dirimir eventuais conflitos, se alcançadas tais fases –
Processo QO no AgRg no CC 133864 / SP QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO
REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2014/0115189-0 Relator(a)
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (1133) Relator(a) p/ Acórdão Ministra Maria
Thereza De Assis Moura (1131) Órgão Julgador CE – Corte Especial Data do
Julgamento 06/09/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2017[6]. Mas, também
essa questão de ordem não foi conhecida por razões de cunho processual, de modo
1057

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

que permanece inalterado o pronunciamento firmado pela Corte Especial acerca da
competência da Segunda Seção para conhecer e julgar conflitos de competência,
originados do processo recuperacional, entre os juízos da recuperação judicial e o
da execução fiscal – independentemente da competência das Primeira e Segunda
Turmas (Primeira Seção) para os recursos especiais vinculados a execuções fiscais,
assim incluídos os feitos cujo polo passivo contenha empresa em recuperação
judicial (eventualmente em conjunto com corresponsáveis pela dívida exequenda).
Não vindo resultados pacificadores da contenda a partir dessas tentativas acima
mencionadas, as Seções entenderam necessário o pronunciamento da Corte
Especial para firmar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
possibilidade da prática de atos constritivos na execução fiscal em face de empresa
em recuperação judicial.
A Primeira Seção, no julgamento realizado em 20/02/2018, decidiu pela afetação
da matéria ao rito dos recursos repetitivos, selecionando (inicialmente) os REsp n°
1.694.261, n° 1.694.316 e n° 1.712.484, dos quais os dois primeiros já integravam a
Controvérsia[7] n° 31, anotada assim:
“Título: Juízo competente e atos de constrição ou alienação
de bens ao patrimônio do devedor no plano de recuperação
judicial
Descrição: Em caso de o devedor ter a seu favor o deferimento
do plano de recuperação judicial:
I - poderiam ou não ser realizados atos de constrição ou
alienação de bens ao patrimônio do devedor, na execução
fiscal;
II - o juízo competente para determinar os atos de constrição
ou alienação de bens do patrimônio do devedor, caso
admissíveis, seria aquele no qual se processa a recuperação
judicial ou o próprio juízo da execução.”
Naquele referido julgamento conjunto das propostas de afetação que delimitou o
Tema STJ 987, a questão jurídica a ser julgada foi inicialmente delimitada com os
seguintes termos: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa
em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Posteriormente, a Primeira
Seção entendeu necessário alterar a especificação da questão central, conforme
registro assim apresentado:
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“Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS
CONSTRITIVOS.
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1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática de atos
constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária".
2. Não obstante a afetação do tema já tenha ocorrido, verificase que os casos selecionados referem-se à execução fiscal de
dívida tributária, embora não tenha havido tal delimitação na
fixação da questão jurídica central. Nesse contexto, a fim de
que não haja controvérsia quando da aplicação da tese
jurídica central a ser definida por esta Seção, impõe-se a
afetação 5de outros recursos (REsp 1.760.907/RJ, REsp
1.757.145/RJ, REsp 1.768.324/RJ e REsp 1.765.854/RJ), que se
referem à execução fiscal de dívida não tributária.
3. É certo que, se a Corte Especial entender, eventualmente,
que cabe à Segunda Seção o julgamento de "toda e qualquer
questão que, no âmbito de uma execução fiscal, repercutisse
na recuperação judicial da executada" (IUJur no CC
144.433/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 22/03/2018),
será necessária a remessa de todos os recursos especiais às
Turmas que integram aquele Órgão Julgador, inclusive dos
casos afetados ao regime dos recursos repetitivos. Contudo,
essa possibilidade não afasta a competência atual da Primeira
Seção nem impede a afetação do presente caso.
4. Recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp
1.694.316 e REsp 1.712.484/SP - execução fiscal de dívida
tributária; REsp 1.760.907/RJ, REsp 1.757.145/RJ, REsp
1.768.324/RJ e REsp 1.765.854/RJ – execução fiscal de dívida
não tributária).
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Processo ProAfR no REsp 1765854 / RJ PROPOSTA DE
AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0233912-4
Relator(a) Ministro Mauro Campbell Marques (1141) Órgão
Julgador S1 - Primeira Seção Data do Julgamento 13/03/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2019.”
Constata-se, assim, que o núcleo objetivo destacado pelo Superior Tribunal de
Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos é a ‘possibilidade da
prática de atos constritivos em sede de execução fiscal de dívida ativa tributária e
não tributária’, enquanto a delimitação subjetiva do Tema STJ 987 aponta, tão
somente, para a ‘entidade empresarial em situação recuperacional’.
Vê-se, portanto, que a afetação da lide à Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça e a suspensão do andamento das execuções fiscais em face de sociedade
em recuperação judicial não menciona os corresponsáveis alçados à condição de
executados juntamente com a recuperanda.
2. A lei recuperacional é aplicável a entes empresariais
A partir de FAZZIO JUNIOR (2007, p. 19), extrai-se a conceituação de ente
empresarial:
“A empresa não é um sujeito de direitos e obrigações. É uma
atividade e, como tal, pode ser desenvolvida pelo empresário
unipessoal ou pela sociedade empresária. Quer dizer, pela
pessoa natural do empresário individual, ou pela pessoa
jurídica contratual ou estatutária da sociedade empresária. [...]
O CC de 2002 não define a empresa. O conceito de empresa
é estritamente econômico. Seu art. 966 considera empresário
quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços. Está conceituando o empresário unipessoal. No art.
982, traz a sociedade empresária, conceituando-a como
aquela que tem por objeto o exercício de atividade própria do
empresário.”
Disso decorre que a regência da recuperação judicial está positivada a partir de
bases econômicas, com vistas à recuperação e continuidade da atividade
empresarial. Ou seja: tão somente o patrimônio empresarial fora encapsulado e
direcionado à efetivação da reorganização do empreendimento buscada pelo
Particular na via judicial, como se infere da Lei n° 11.101, de 2005:
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“Art. 1° Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a
recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária, doravante referidos simplesmente
como devedor.
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Art. 6° A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio
solidário. [...]
§ 7° As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão
de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e
da legislação ordinária específica.
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51
desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação
judicial e, no mesmo ato: [...]
5

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções
contra o devedor, na forma do art. 6° desta Lei,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2° e 7° do
art. 6° desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma
dos §§ 3° e 4° do art. 49 desta Lei; [...]”
Também a jurisprudência, historicamente, direciona o espectro de eficácia do
microssistema jurídico recuperacional/falimentar ao ente empresarial, considerado
de per si, somente alcançando eventuais coobrigados em decorrência do próprio
exercício da atividade empresarial relacionada, na forma da lei civil/empresarial
aplicável à circunstância:
“Ementa RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS.
NECESSIDADE
DE
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO
SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO
REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE
OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO
ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
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1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a
comprovação documental da qualidade de empresário,
mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo
concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição
na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em
Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de
dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento.
Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições
de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial
rural.
2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de
recuperação.
Processo REsp 1193115 / MT RECURSO ESPECIAL
2010/0083724-4 Relator(a) Ministra Nancy Andrighi (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti (1137) Órgão
Julgador T3 - Terceira Turma Data do Julgamento 20/08/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 07/10/2013.”
“Ementa DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE
SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PENHORA VIA BACEN- JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS
APTOS A GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à
suspensão das ações por ocasião do deferimento da
recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes
naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal
dos consorciados não é limitada às suas respectivas
quotas/ações.
2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais
direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é
sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação
do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida
Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas
no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos
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coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de
Direito Comercial CJF/STJ).
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3. A penhora de ativos via BACEN-Jud não se mostra mais
como exceção cabível somente quando esgotados outros
meios para a consecução do crédito exequendo, desde a
edição da Lei n. 11.382/2006, podendo ser levada a efeito
como providência vocacionada a conferir racionalidade e
celeridade ao processo satisfativo. Precedentes.
4. Recurso especial não provido.
Processo REsp 1269703 / MG RECURSO ESPECIAL
2011/0125550-9 Relator(a) Ministro Luis Felipe Salomão
(1140) Órgão Julgador T4 - Quarta Turma Data do Julgamento
13/11/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 30/11/2012.”
Se, no âmbito do direito privado, o entendimento sufragado uniformemente pelos
comercialistas afasta os coobrigados da recuperanda do âmbito da eficácia
suspensiva das obrigações estabelecida pela normatividade da Lei Recuperacional,
5
na perspectiva do direito público tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN)
não foi (e nem poderia ser) derrogado na disciplina da recuperação judicial, de
modo que a regência da lei complementar à Carta Magna permanece vigente e
dispõe que:
“Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre
determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo
pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das
rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo,
seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por
ônus
real
ou
cláusula
de
inalienabilidade
ou
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do
ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas
que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja
qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho. [...]
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita
a concurso de credores ou habilitação em falência,
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recuperação
judicial,
arrolamento. [...]”

concordata,

inventário

ou

O privilégio e a preferência na cobrança positivados para os créditos tributários em
lei complementar – inclusive, por determinação da Carta Republicana de 1988[8],
Art. 146, III, b – não foram afetados pela legislação atinente à recuperação judicial
de empresas, a qual delimitando seu âmbito de normatividade ao empresário e à
sociedade empresária, não deve ser aplicada a terceiros que não revestem tal
posição jurídica – mormente quando, na prática, pretenda bloquear a eficácia e a
efetividade das disposições regentes do crédito tributário positivadas no CTN.
Nesse quadro, uma decisão suspensiva de execução em face de sujeitos de direito
desvestidos da condição jurídica de ente empresarial em recuperação judicial
desvia-se completamente dos referidos dispositivos da Constituição de 1988 e do
CTN, Arts. 184, 186 e 187.
Outrossim, analisando-se a jurisprudência que se volta para situação dos
corresponsáveis tributários incluídos no polo passivo da execução fiscal juntamente
com a empresa recuperanda, constata-se que o posicionamento adotado pelos
Tribunais pátrios, dentre os quais o próprio Superior Tribunal de Justiça – indica o
prosseguimento do feito em face dos demais executados excluídos da condição
jurídica de ente empresarial em recuperação judicial, como se exemplifica:
“Ementa
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO DOS COOBRIGADOS NO
POLO PASSIVO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 420/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipótese em que bens de terceiros, de sócios, de
coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do
mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de
recuperação judicial, são chamados para responder à
execução ajuizada contra a sociedade em recuperação
judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o
entendimento de não reconhecer a existência de conflito de
competência, porquanto não há dois juízes decidindo acerca
do destino do mesmo patrimônio.
2. Em casos assim, a sociedade em recuperação judicial é até
mesmo beneficiada com a continuidade da execução contra
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os sócios ou coobrigados, pois em um primeiro momento fica
desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será
exigida, se for o caso, regressivamente.
3. Incidência da Súmula 480 desta Corte: "O juízo da
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação
da empresa".
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4. Agravo interno desprovido.”
Processo AgInt no CC 157947 / MT AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2018/0092035-8 Relator(a)
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do
TRF 5ª Região) (8400) Órgão Julgador S2 - Segunda Seção
Data do Julgamento 08/08/2018 Data da Publicação/Fonte
DJe 13/08/2018.”
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º, DO CPC.
5
CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI
N. 11.101/2005. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS,
FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1º, do CPC quando
manifesto que o acórdão recorrido encontra-se em confronto
com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de
tribunais superiores.
2. A suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei n. 11.101/2005
atinge somente a empresa devedora em regime de falência,
recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não
impedindo o curso das execuções contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei),
com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e
solidária.
3. Agravo regimental desprovido.
Processo AgRg no REsp 1191297 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2010/0078074-1 Relator(a) Ministro
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João Otávio de Noronha (1123) Órgão Julgador T3 - Terceira
Turma Data do Julgamento 25/06/2013 Data da
Publicação/Fonte DJe 01/07/2013.”
Observa-se nesse contexto que mesmo os colegiados da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça – o intérprete-mor[9] da legislação regente da
recuperação judicial – indicam a paralisação das execuções somente em face do
ente empresarial recuperando e ressalvam, expressamente, a continuidade normal
do procedimento executivo diante dos corresponsáveis executados e correlato
patrimônio, especialmente porque seus respectivos bens, em regra, estão excluídos
do plano de recuperação judicial. Então, se em tal circunstância, nem mesmo as
execuções de obrigações do direito privado são sustadas, menos razão ainda
haveria na paralisação do andamento de execuções fiscais de dívida ativa tributária
em face dos corresponsáveis incluídos no polo passivo desse tipo executório, haja
vista os privilégios e preferências na cobrança integrados ao crédito tributário pelo
direito público (de matriz constitucional – Art. 146, caput, III, b – inclusive).
Visto que a questão afeta à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça trata
especificamente de execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial,
entende-se que a eficácia paralisante do andamento dos processos relacionados
não se aplica aos corresponsáveis incluídos no polo passivo da ação, permanecendo
esses últimos a serem regularmente submetidos ao procedimento e atos
constritivos positivados pela legislação direito público regente do tema –
Constituição de 1988, Código Tributário Nacional, Lei das Execuções Fiscais e,
subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Assim, tendo sido delimitada a questão em afetação ao Tema 987 precisamente
direcionada para empresa devedora-recuperanda-executada, e vindo decisão
jurisdicional determinar a suspensão do andamento de execução fiscal também em
face dos corresponsáveis – terceiros desvestidos da situação jurídica de empresa
em recuperação judicial – nisso verifica-se afronta à própria disciplina da questão
em afetação no rito dos repetitivos, estabelecida na Lei Processual Civil, Art.
1.037, caput, I, II.
3. A regência normativa das obrigações de corresponsável por dívida tributária
exigida em execução fiscal
Outro aspecto importante acerca da questão estudada é que, na falta de garantia
do juízo[10] ou de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário[11],
inexiste qualquer empecilho, de ordem legal ou jurisprudencial, ao regular
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Sabe-se que os créditos tributários não estão sujeitos a concurso formal ou
processual no âmbito do juízo recuperacional ou falimentar, mas apenas ao
concurso material ou obrigacional[12]. Quer dizer, o juízo competente para causas
do direito privado deve indicar o número de ordem do pagamento dos créditos
tributários, mas não poderá examinar discussão quanto à existência e/ou validade
dos créditos tributários no curso de processo de recuperação ou de falência. Isso
porque o Art. 38 da LEF[13] especifica que a discussão judicial da dívida ativa da
Fazenda Pública só é admissível no curso de execução fiscal (mediante respectivos
embargos à execução) ou em ação autônoma de mandado de segurança ou de
repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida exequenda.
Considerando-se que a própria LRJF, Art. 52, III, determina a manutenção dos autos
processuais de execuções nos juízos em que processadas originalmente, e sendo
essa disposição conjugada com o comando do Art. 38, LEF, tem-se impedimento
legal a deliberações no âmbito da recuperação judicial ou falência quanto à matéria
relacionada ao crédito tributário encartado na certidão de dívida ativa e cobrado
mediante execução fiscal, cabendo ao juízo do direito privado neste aspecto, tão
5
somente, indicar a ordem de pagamento
da dívida tributária em relação aos demais
créditos habilitados no feito recuperacional/falimentar – também em decorrência
das garantias atribuídas ao crédito público pela Lei Geral Tributária:
“Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste
Capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam
expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das
características do tributo a que se refiram.
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao
crédito tributário não altera a natureza deste nem a da
obrigação tributária a que corresponda.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. [...]”
Essa regência do CTN positiva o caráter extraconcursal do crédito tributário e, assim,
impede o juízo do processo recuperacional/falimentar averiguar tal característica
e/ou (des)classificá-lo como tal. Os aspectos estruturantes do crédito tributário
exigido judicialmente em face de ente empresarial e coobrigados permanecem
inalterados mesmo que sobrevenha a recuperação judicial ou falência de devedorexecutado. E a certidão de dívida ativa na qual encartada esse crédito fazendário é
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indício de validade da exigência fazendária em face do devedor e coobrigados nela
indicados, já estando uniformizado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a esse respeito, inclusive em procedimento previsto para recursos repetitivos:
“Ementa TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE
CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a
matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive
sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min.
Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de préexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que
figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É
que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao
executado que figura no título executivo o ônus de
demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária,
demonstração essa que, por demandar prova, deve ser
promovida no âmbito dos embargos à execução.
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.
Processo REsp 1110925 / SP RECURSO ESPECIAL
2009/0016209-8 Relator(a) Ministro Teori Albino Zavascki
(1124) Órgão Julgador S1 - Primeira Seção Data do
Julgamento 22/04/2009 Data da Publicação/Fonte DJe
04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425.”
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO
À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA
PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO
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PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
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1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no
sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a
pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele
incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou
seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos
à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a
orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a
exceção de pré-executividade nas situações em que não se
faz necessária dilação probatória ou em que as questões
possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as
condições 5 da ação, os pressupostos processuais, a
decadência, a prescrição, entre outras.
3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas
instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos
representantes da empresa executada requer dilação
probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser
aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio
do incidente em comento.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 Presidência/STJ.
Processo REsp 1104900 / ES RECURSO ESPECIAL
2008/0274357-8 Relator(a) Ministra Denise Arruda (1126)
Órgão Julgador S1 - Primeira Seção Data do Julgamento
25/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 01/04/2009 RSSTJ
vol. 36 p. 418.”
De fato, no que respeita ao andamento de execução fiscal sem garantia do juízo ou
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devem ser atendidas as
prescrições legais que estabelecem a competência do juízo executivo para decisão
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a respeito da continuidade do feito em face de coobrigado-executado não
albergado pela condição de ente empresarial em recuperação judicial, nos termos
da jurisprudência apontando no sentido ora exposto:
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO
UNIVERSAL DE BENS. ART. 185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE
EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980
E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/2005.
1. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts.
5º e 29 da Lei 6.830/1980, o deferimento da Recuperação
Judicial não suspende o processamento autônomo do
executivo fiscal.
2. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a
antiga concordata constitui modalidade de renegociação
exclusivamente dos débitos perante credores privados.
3. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente
prevê que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos é
pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou
seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente
regularizados (extintos ou com exigibilidade suspensa),
justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia geral de
credores (da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte
- art. 41 da Lei 11.101/2005).
4. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da
nova modalidade de concurso universal de credores mediante
dispensa de apresentação de CND não impede o regular
processamento da Execução Fiscal, com as implicações daí
decorrentes (penhora de bens, etc.).
5. Não se desconhece a orientação jurisprudencial da
Segunda Seção do STJ, que flexibilizou a norma dos arts. 57 e
58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da
Recuperação Judicial independentemente da apresentação da
prova de regularidade fiscal.
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6. Tal entendimento encontrou justificativa na demora do
legislador em cumprir o disposto no art. 155-A, § 3º, do CTN
- ou seja, instituir modalidade de parcelamento dos créditos
fiscais específico para as empresas em Recuperação Judicial.
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7. A interpretação da legislação federal não pode conduzir a
resultados práticos que impliquem a supressão de norma
vigente. Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura
da orientação jurisprudencial adotada pela Segunda Seção,
que, salvo melhor juízo, analisou o tema apenas sob o
enfoque das empresas em Recuperação Judicial.
8. Dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de
compreensão do tema: a) constatado que a concessão do
Plano de Recuperação Judicial foi feita com estrita
observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com
prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa
em razão da presunção de que os créditos fiscais encontramse suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário,
isto é, se 5foi deferido, no juízo competente, o Plano de
Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN,
incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo
que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não
é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento
empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos
seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos
de natureza fiscal.
9. Nesta última hipótese, seja qual for a medida de constrição
adotada na Execução Fiscal, será possível flexibilizá-la se, com
base nas circunstâncias concretas, devidamente provadas nos
autos e valoradas pelo juízo do executivo processado no rito
da Lei 6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Precedente
do STJ: REsp 1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
31.3.2015.
10. Agravo Regimental não provido.
Processo AgRg no AREsp 543830 / PE AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0165586-9
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Relator(a) Ministro Herman Benjamin (1132) Órgão Julgador
T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 25/08/2015 Data da
Publicação/Fonte DJe 10/09/2015 RDDP vol. 153 p. 173”
E na circunstância em que a certidão de dívida ativa já aponta o nome de sócio e/ou
de administrador ou outrem como coobrigado pela dívida exequenda e estando
esse(s) executado(s) desvestido(s) da condição de ente empresarial, a presunção de
legitimidade atribuída legalmente ao título fazendário perfaz-se como mais um
fundamento jurídico para o regular andamento – unicamente em face desse
corresponsável sem a qualidade de empresário-recuperando – da execução fiscal
que, à época do processamento da recuperação judicial, encontre-se sem garantia
do juízo e sem influência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Conclusão
A Súmula STJ 480, ao explicitar a incompetência do juízo recuperacional para
analisar questões acerca da constrição de bens não incluídos no plano de
recuperação judicial de ente empresarial, afigura-se como orientação
jurisprudencial à possibilidade de atos constritivos sobre patrimônio de
coobrigado-executado desvestido da qualidade de entidade empresarial mesmo
quando o devedor principal esteja albergado na projeção normativa da Lei n°
11.101, de 2005.
E, vistas a amplitude e profundidade das discussões – ou seja, o quê e quanto
especificamente delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça na questão jurídica
afetada ao julgamento de recursos repetitivos mediante o Tema 987 - conclui-se
que a determinação de suspensão do andamento de execuções fiscais favorece,
tão-somente, os entes empresariais executados. Assim, na circunstância em que
inexista causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o feito executivo
deverá continuar em face de corresponsável pela dívida exequenda que não se
encontre em recuperação judicial.
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[1] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Art. 9º A competência das Seções
e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa.
5
[...] § 2º À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: [...] VIII comércio em geral, inclusive o marítimo e o aéreo, bolsas de valores, instituições
financeiras e mercado de capitais; IX - falências e concordatas; [...] XIV- direito
privado em geral. Art. 12. Compete às Seções processar e julgar: [...] IV - os conflitos
de competência entre quaisquer tribunais, ressalvada a competência do Supremo
Tribunal Federal (Constituição, artigo 102, I, o), bem assim entre Tribunal e Juízes a
ele não vinculados e Juízes vinculados a Tribunais diversos; V - os conflitos de
competência entre relatores e Turmas integrantes da Seção; VI - os conflitos de
atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito
Federal, ou entre as deste e da União; VII - as questões incidentes em processos da
competência das Turmas da respectiva área de especialização, as quais lhes tenham
sido submetidas por essas; [...]
[2] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Art. 9º [...] § 1º À Primeira Seção
cabe processar e julgar os feitos relativos a: [...] IX - tributos de modo geral,
impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios; [...] XIV - direito público
em geral.
[3] Vide, por exemplo: Processo AgRg no AREsp 549795 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0175625-6 Relator(a) Ministro Benedito
1073

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Gonçalves (1142) Órgão Julgador T1 - Primeira Turma Data do Julgamento
16/04/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 24/04/2015; Processo AgInt no REsp
1548587 / MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0196138-5
Relator(a) Ministro Gurgel De Faria (1160) Órgão Julgador T1 - Primeira Turma Data
do Julgamento 05/12/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 09/03/2018.
[4] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de
Jurisprudência. Informativo Nº: 0504 Período: 10 a 19 de setembro de 2012. QO.
CC. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA
SEGUNDA SEÇÃO. A Segunda Seção do STJ é competente para julgar conflitos de
competência entre juízos da recuperação judicial e da execução fiscal, originados
em recuperação judicial, envolvendo execuções fiscais movidas contra empresários
e sociedades empresárias em recuperação judicial, a teor do art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ.
Isso porque, no processo de recuperação judicial, é formado um juízo universal que
buscará viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei n.
11.101/2005). Assim, o fato de a empresa estar em recuperação judicial atrai a
competência da Segunda Seção. QO no CC 120.432-SP, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgada em 19/9/2012.
[5] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo IUJur
no CC 144433 / GO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2015/0304403-7 Relator(a) Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do
Julgamento 14/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2018.
Ementa INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRÁTICA DE ATOS
EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO E A SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ. RECONHECIMENTO. SUJEIÇÃO À CORTE ESPECIAL. NECESSIDADE. INCIDENTE
NÃO CONHECIDO POR RAZÕES DE CONVENIÊNCIA. OBSERVÂNCIA, DE OFÍCIO, DA
PROVIDÊNCIA CONTIDA NO ART. 16 DO RISTJ. AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL PARA
DIRIMIR O MÉRITO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. O presente incidente de uniformização de jurisprudência, suscitado pela Fazenda
Nacional no bojo do Conflito de Competência n. 144.433/GO durante a vigência do
Código de Processo Civil/1973, em tese, poderia ser admitido, observando-se,
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quanto ao seu cabimento, as regras então dispostas pela lei adjetiva civil anterior.
Todavia, em juízo de ponderação, quanto à conveniência em se instaurar um
procedimento que não mais guarda previsão na lei adjetiva civil, afigura-se possível
aventar a adoção de outras providências, que, a um só tempo, atendam à
postulação e ao direito da parte de prevenir/encerrar a divergência jurisprudencial
aventada.
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2. A Corte Especial, em 19/9/2012, em Questão de Ordem suscitada no Conflito de
Competência n. 120.432/SP, fixou a competência da Segunda Seção do STJ "para
julgamento, não apenas do presente conflito, mas de todos os que envolvam
recuperação judicial e execução fiscal ajuizada contra a empresa recuperanda, nos
termos do art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ". Embora se pudesse inferir, de sua extensão, em
cotejo com a fundamentação, a conclusão de que a competência da Segunda Seção
abrangeria toda e qualquer questão que, no âmbito de uma execução fiscal,
repercutisse na recuperação judicial da executada o que, ressalta-se, se me afigura
a melhor interpretação não foi isso o que se sucedeu na prática. 2.1 Na prática, a
competência da Segunda Seção definida, naturalmente, pela matéria a ela
relacionada, e não por um determinado incidente, ficou restrita ao conhecimento e
julgamento dos conflitos de competência, nos quais se têm, como juízos suscitados,
5 lado, e o da execução fiscal, do outro. Já os
o da recuperação judicial, de um
recursos especiais oriundos de execuções fiscais, ainda que a questão subjacente
repercutisse na recuperação judicial, continuaram a ser distribuídos e julgados pela
Primeira Seção.
3. A partir do enfoque dado, próprio do viés hermenêutico de cada Seção,
sobreveio, em questão de fundo, manifesta divergência jurisprudencial entre as
Seções. 3.1 A Segunda Turma, integrante da Primeira Seção, em recurso especial
advindo de execução fiscal, perfilha o entendimento de que "a execução fiscal não
se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, permitindo-se a realização
de atos constritivos, máxime quando evidenciada a inércia da empresa recuperanda
em adotar as medidas necessárias à suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, em especial, por meio do parcelamento especial disciplinado pelo art.
10-A da Lei n. 10.522/2002, incluído pela Lei 13.043/2014" (ut REsp 1673421/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017). 3.2 A Segunda Seção, diversamente, em conflito de competência entre
os juízos da recuperação judicial e da execução fiscal, reconhece a competência do
primeiro, assentando que, embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de
constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das
sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao
princípio da conservação da empresa. A Seção de Direito Privado do STJ perfilha o
posicionamento, ainda, de que a edição da Lei n. 13.043/2014 que acrescentou o
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art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas
em recuperação judicial não descaracteriza o conflito de competência, tampouco
tem o condão de alterar o entendimento jurisprudencial destacado, conforme
decidiu a Segunda Seção por ocasião do julgamento do AgRg no CC 136.130/SP,
Relator o Ministro Raul Araújo, Relator p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 22/6/2015.
4. A divergência de posicionamento entre a Segunda Seção e as Turmas que
integram a Primeira Seção é manifesta, o que, do ponto de vista da segurança
jurídica e da isonomia, afigura-se absolutamente temerário, notadamente em
atenção ao papel atribuído constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça de
uniformizar a jurisprudência nacional na interpretação da legislação federal.
5. Por razões de conveniência, não se conhece do Incidente de Uniformização
Jurisprudencial e, de ofício, em atenção à providência contida no art. 16 do RISTJ,
determina-se a afetação à Corte Especial do julgamento do presente conflito de
competência para prevenir/dissipar a divergência jurisprudencial destacada no
âmbito do STJ.
[6] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo QO
no AgRg no CC 133864 / SP QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2014/0115189-0 Relator(a) Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho (1133) Relator(a) p/ Acórdão Ministra Maria Thereza De Assis Moura
(1131) Órgão Julgador CE – Corte Especial Data do Julgamento 06/09/2017 Data da
Publicação/Fonte DJe 04/12/2017.
Ementa QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SUBMISSÃO DO EXAME DO MÉRITO À CORTE
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ILEGÍTIMA.
1. Não tem cabimento a questão de ordem suscitada a fim de afetar à Corte Especial
o tema de mérito do conflito de competência, uma vez que já julgado
monocraticamente pelo relator, sendo certo que o respectivo recurso foi interposto
por parte confessadamente ilegítima que, inclusive, ao verificar o equívoco,
peticionou requerendo o não conhecimento do agravo ou, alternativamente, sua
desistência.
2. Questão de ordem não conhecida.
[7] O próprio Superior Tribunal de Justiça esclarece:

1076

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

“Sobre Controvérsias. [...] A controvérsia representa, nos
termos do art. 10 da Resolução CNJ n. 235/2016, o conjunto
de recursos especiais recebidos pelo Superior Tribunal de
Justiça indicados pelo tribunal de justiça ou pelo tribunal
regional federal como representativo da controvérsia – RRC
na forma do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil, a
fim de possibilitar a afetação do(s) processo(s) pelo ministro
do STJ ao rito dos recursos repetitivos. Ao admitir RRCs, o
tribunal de origem inicia o controle para sobrestamento de
demais processos no estado ou na região em que discutida a
mesma matéria.
Os RRCs remetidos ao STJ pelos tribunais de origem são
analisados, quanto a aspectos formais, pelo Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes, nos termos dos art. 256-B256-D e da Portaria STJ/GP n. 299/2017, o qual, por meio de
despacho nos autos:
* destaca a questão de direito delimitada pelo tribunal de
origem indicada
como repetitiva no estado ou na região, com
5
o registro de informações importantes do processo;
* determina a abertura de vista ao Ministério Público Federal
para manifestação a respeito dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial como representativo da
controvérsia;
* determina a distribuição do recurso a um dos ministros do
STJ.
Após a conclusão dos autos ao relator sorteado, o ministro irá
decidir, no prazo estabelecido no art. 256-E, se propõe a
afetação do recurso representativo da controvérsia ao rito dos
repetitivos.
A partir da afetação do processo ao rito dos repetitivos, o
acompanhamento da questão passa a ser realizado pelo tema
repetitivo.”
(Disponível
em
<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-eIACs/Saiba-mais/Sobre-Controversias>
Acesso
em
01/11/2019).
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[8] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Art. 146. Cabe
à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre: [...] b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários; [...]
[9] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Art. 105.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III - julgar, em recurso especial, as
causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; [...] c) der a lei
federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
[10] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. LEI N° 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE
1980. Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar
depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que
assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária; II - oferecer fiança
bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do
artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela
Fazenda Pública.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II
- título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII
- móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. § 1º - Excepcionalmente, a penhora
poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como
em plantações ou edifícios em construção. § 2º - A penhora efetuada em dinheiro
será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º. [...]
[11] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o
depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de
medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou
de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
[12] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo
REsp 1466200 / SP RECURSO ESPECIAL 2013/0339779-7 Relator(a) Ministro Luis
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Felipe Salomão (1140) Órgão Julgador T4 - Quarta Turma Data do Julgamento
04/12/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2019.
Ementa RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSIDERADO PRESCRITO.
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1. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o
tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho e, no caso de devedor falido, os créditos
extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição e os créditos com garantia
real, no limite do valor do bem gravado (artigo 186 do CTN).
2. Sob tal perspectiva, o artigo 187 do mesmo diploma - assim como a Lei de
Execução Fiscal (Lei 6.830/80, artigo 29) - dispõe que a cobrança judicial do crédito
tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento.
3. Nesse contexto, os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou
processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da
recuperação judicial, vale dizer, não se subordinam à vis attractiva (força atrativa)
5
do Juízo falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual as execuções fiscais devem
ter curso normal nos juízos competentes (artigo 76 da Lei 11.101/2005).
4. De outro vértice, os credores tributários sujeitam-se ao concurso material (ou
obrigacional) decorrente da falência ou da recuperação judicial, pois deverão ser
respeitadas as preferências, por exemplo, dos créditos trabalhistas e daqueles com
garantia real, sem olvidar-se do pagamento prioritário dos créditos extraconcursais
e das importâncias passíveis de restituição.
5. Malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal,
inexiste óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e
oportunidade) venha a requerer a habilitação de seus créditos nos autos do
procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei
11.101/2005, o que implicará renúncia a utilizar-se do rito previsto na Lei 6.830/80,
ante o descabimento de garantia dúplice.
6. Na hipótese dos autos, o Fisco estadual optou por habilitar, no processo
falimentar, o crédito tributário que foi considerado prescrito pelas instâncias
ordinárias.
7. Sobressai a perda do objeto da pretensão recursal referente aos créditos
tributários em relação aos quais sobrevieram, na instância ordinária, sentenças
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extintivas das execuções fiscais respectivas, em razão da homologação judicial de
pedidos de desistência formulados pela Fazenda estadual, que pugnou pelo caráter
irrisório dos valores devidos pela devedora falida.
8. Por outro lado, no tocante aos créditos tributários objeto das execuções fiscais
(ainda em curso na origem) ajuizadas entre 24.1.2005 e 1º.06.2005, cuja habilitação
na falência foi requerida em 19.4.2010, verifica-se que, à luz da jurisprudência desta
Corte, a fluência do prazo prescricional quinquenal contado da constituição
definitiva do crédito (data do vencimento do pagamento da obrigação tributária
declarada, mas não paga) encerrou-se com o ajuizamento da execução fiscal, que
pôs fim à inércia do Fisco. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010.
9. As instâncias ordinárias, utilizando-se de critério equivocado para contagem da
prescrição, em momento algum suscitaram o decurso de prazo quinquenal entre os
marcos corretos (constituição definitiva do crédito e propositura do feito executivo),
mas, sim, assinalaram que o pedido de habilitação do crédito ocorrera mais de cinco
anos após a inscrição em dívida ativa.
10. Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do repetitivo da
Primeira Seção (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). Isso porque, ainda que se
computasse, logo após a propositura das demandas (em 2005), o prazo de um ano
de suspensão (previsto no artigo 40 Lei 6.830/80) acrescido de mais cinco anos
referentes ao lapso prescricional, não estaria configurada a causa extintiva da
pretensão de cobrança, que fora exercida em 2010, em face do administrador
judicial da massa falida, mediante o pedido de habilitação na falência.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
[13] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. LEI N° 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE
1980. Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos. Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo debater o sobre artigo 25 da Lei
nº 13.606/2018 e sua inconstitucionalidade, que acrescentou os dispositivos 20-B,
20-C e 20-E, alterando a Lei nº 10.522/2002, artigo, parágrafo 3º, Inciso II, que
dispõem quanto à possibilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
penhorar bens de contribuintes devedores, sem a necessária análise prévia pelo
Poder Judiciário, o que viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, assim como os princípios da proporcionalidade e
do direito de propriedade. Também, a mesma se mostra contrária a disposições do
Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 185-A, e outras leis do
ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, têm-se como objetivo o debate
acerca das discussões acerca da inconstitucionalidade da referida Lei n. 13.606/2018
e seus efeitos jurídicos no âmbito
do direito empresarial e tributário. E, como
5
metodologia para a presente pesquisa, se utilizou de pesquisa bibliográfica com
análise dos textos, artigos, legislações e outros materiais doutrinários referentes ao
presente tema.
PALAVRAS-CHAVE: Lei n. 13.606/2018. Inconstitucionalidade. Contraditório.
Ampla Defesa.
ABSTRACT: This present monographic work aims to discuss article 25 of Law No.
13.606/2018 and its unconstitutionality which added provisions 20-B, 20-C and 20E, amending Law No. 10.522 / 2002, article, paragraph 3, Item II, providing the
Nacional Treasure Attorney’s office the possibility of pledging assets of debtor
taxpayers without the necessary prior analysis by the Judiciary, which violates the
constitutional principles of the right to appeal, the right to a full defense and due
legal process, as well as principles of proportionality and the right to
property. Additionally, it is contrary to the provisions of the National Tax Code
(CTN) in its Article 185-A, and other applicable laws of the Brazilian legal system.
Under this circumstances, this paper aims to discuss the issues about the
unconstitutionality under Law no. 13.606 / 2018 and its legal effects under
corporate and tax law. For this purpose, the working methodology of this present
study consists in bibliographic research based on texts, articles, legislations and
other doctrinal materials related to the present theme.
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KEYWORDS: Law n. 13,606/2018. Unconstitutionality. Contradictory. Right to full
defense.
SUMÁRIO: RESUMO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A Lei nº 13.606/2018, Art. 25 e suas
Inovações. 3. A Lei 13.606/2018 e a Averbação Pré-Executória. 4. Dos Princípios
Constitucionais que protegem o devedor e seus direitos. 5. Da Constituição Federal
de 1988 e seu Art. 146. 6. O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. 7. Do
Artigo 185-A do Código Tributário Nacional. 8. O Princípio do Devido Processo
Legal. 9. A Lei 13.606/2018 e Análise da ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
Toda estudo é essencial para a evolução de uma sociedade e, nesse cenário, a
pesquisa aparece como um instrumento importante para a exploração de
conhecimentos e debates que permitem verificar as diferentes opiniões um mesmo
tópico.
A presente pesquisa procura debater as discussões sobre os dispositivos da Lei
nº 13.606/2018 e seus efeitos jurídicos no âmbito do direito empresarial e tributário
e sua inconstitucionalidade porque essa lei é instituída como Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que altera vários dispositivos legais entre
outras questões já vistas no ordenamento jurídico brasileiro.
A referida lei foi publicada no Diário Oficial da União em data de 10 de janeiro de
2018 e que, alterou a Lei nº 10.522/2002, em seu artigo 25, acrescentando três
artigos sendo eles: 20-B, 20-C e 20-E, que dispõe referente ao (CADIN) - Cadastro
informativo dos créditos não quitados dos órgãos e entidades federais", e que deu
início a um debate jurídico sobre a efetividade, a legalidade, e a constitucionalidade
da averbação pré-executória. (BRASIL, 2002).
Nesses artigos citados anteriormente, administrativamente, sem decisão judicial e
contrária aos direitos e garantias dos contribuintes e que estão inseridas no sistema
tributário nacional, ou seja, decretando a indisponibilidade dos bens e direitos do
devedor, assim como, a direta comunicação as entidades financeiras de restrição de
créditos e de consumidor por ato unilateral administrativo.
Assim sendo, determinar se a lei confere ao poder executivo a prerrogativa de
promover a restrição de bens, administrativamente, contudo, sem a devida
observação ao princípio constitucional do devido processo legal, fazendo com que
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o contribuinte deixe de usufruir o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Tais
princípios têm previsão constitucional no artigo 5º, inciso LV, que dispõe que
“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:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
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Dessa forma, com objetivo de tratar da peculiaridades do tema, a presente pesquisa
será elaborada em capítulos, em uma sequência lógica que mostrará um
embasamento teórico e jurisprudencial para o término desse estudo.
Contudo, serão verificadas as inovações do artigo 25 da Lei 13.606/2018, a
averbação pré-executória, o artigo 146 da Constituição Federal, o artigo 185-A do
Código Tributário Nacional, à análise das Ações Direta de Inconstitucionalidade, os
princípios constitucionais que protegem o devedor e seus direitos, mostrando suas
origens, características principais, mostrando suas diretrizes, limites e
posicionamento da doutrina, pois esses são essenciais e imprescindíveis para que
se tenha um andamento adequado
no julgamento de um direito ameaçado,
5
abrigando todas as condições de defesa.
2. A Lei nº 13.606/2018, Art. 25 e suas Inovações
A Lei 13.606/2018 em seu artigo 25 traz a autorização para a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em realizar a constrição de bens de devedores inscritos na dívida
ativa da União de forma unilateral, da averbação pré-executória, referente a créditos
tributários e não tributários, contanto que o devedor seja devidamente notificado
e não efetue o pagamento no prazo cinco dias, ou não apresentar
impugnação (BRASIL, 2018).
Dessa forma, a mesma se apresenta com as seguintes inovações a seguir:
Art. 25. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos 20-B, 20-C, 20-D e 20-E:
Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o
devedor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o
pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de
juros, multa e demais encargos nela indicados
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§1º A notificação será expedida por via eletrônica ou postal
para o endereço do devedor e será considerada entregue
depois de decorridos quinze dias da respectiva expedição.
§2º Presume-se válida a notificação expedida para o endereço
informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda
Pública. § 3 o Não pago o débito no prazo fixado no caput
deste artigo, a Fazenda Pública poderá: I - comunicar a
inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de
dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de
proteção ao crédito e congêneres; e II - averbar, inclusive por
meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora,
tornando-os indisponíveis.” Art. 20-C. A Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de
execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou
atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis,
desde que úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a
serem executados. Parágrafo único. Compete ao ProcuradorGeral da Fazenda Nacional definir os limites, critérios e
parâmetros para o ajuizamento da ação de que trata o caput
deste artigo, observados os critérios de racionalidade,
economicidade e eficiência. Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editará atos complementares para o fiel
cumprimento do disposto nos artigos. 20-B, 20-C e 20-D
desta Lei. 156
Ainda, importante mencionar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
instituiu a portaria nº 33, que regulamenta a legalidade do crédito tributário e o
procedimento para a inscrição da Dívida Ativa da União, e também a averbação préexecutória (CASTRO, 2018, p. 64).
Mas que essa portaria permite que o sujeito passivo possa impugnar a medida caso
ocorra em excessos ocorridos no processo, além de determinar que a partir da
inscrição da dívida ativa, acarreta na criação de um título executivo extrajudicial, o
qual goza de liquidez, certeza, exigibilidade e não necessita do reconhecimento do
devedor, visto que é resultado de ato unilateral da Fazenda Pública. (CASTRO, 2018).
E que, após a sua constituição, desde que devidamente fundamentado, somente
poderá ocorrer alterações por meio de impugnação interposta pelo sujeito passivo.
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De acordo com Eduardo Domingos Bottallo (2006, p. 28):
O lançamento declara estar a obrigação tributária em
condições de ser exigida. Tem, pois, eficácia declaratória, que
se traduz na edificação de norma individual, a indicar ao
contribuinte o montante e os demais títulos jurídicos que
embasam a prestação que lhe está sendo exigida.
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Portanto, depois de ocorrido o lançamento, haverá ao sujeito passivo a notificação
para que querendo, dentro do prazo legal, apresentar impugnação e que essa
poderá ocorrer no âmbito administrativo ou judicial (CASTRO, 2018, p.64).
No âmbito administrativo, um processo será aberto, com o objetivo de auferir as
alegações apresentadas e que nesse processo, será compreendida a observância de
normas constitucionais, normas previstas no Código Tributário Nacional, no
Decreto Lei 70.235/1972, Lei 9.784/1999 e dos princípios norteadores do processo
tributário administrativo (BOTTALLO, 2006, p.35).
Nesses princípios norteadores do processo administrativo está contido o direito de
petição inicial, o controle de legalidade de atos administrativos, controle da
5
jurisdicionalidade, devido processo instrumental e proporcionalidade (CASTRO,
2018).
Importante ressaltar que essa medida deveria entrar em vigor na primeira quinzena
de junho, mas que, entretanto foi publica pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional a portaria nº 42, que adiou o início da vigência para primeiro de outubro
de 2018 e que além de alterar a data, trouxe de forma expressa a proibição de préaverbação em bens considerados impenhoráveis por lei e aumentou o prazo para
que o sujeito passivo apresente garantias, passando de 10 dias para 30 dias (BRASIL,
2018).
3. A Lei 13.606/2018 e a Averbação Pré-Executória
Inicialmente, para um estudo sobre referido tema, é importante traçar as linhas
definidoras do instituto jurídico da averbação pré-executória e que foi introduzido
no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei 13.606, de nove de janeiro
de 2018, que introduziu alterações na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002 (BRASIL,
2002; BRASIL, 2018).
Dessa forma, rege nos artigos 20-B-§3.º-inciso II e 20-E da Lei 10.522/2002, que:
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Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para,
em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente,
acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados (Incluído pela Lei nº
13.606, de 2018) [...] § 3o Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo,
a Fazenda Pública poderá: (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que
operam bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e
congêneres; e (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018).
Após a edição da Lei 13.606/2018, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional criou
a Portaria 33/18 com o intuito de regulamentar os novos procedimentos criados na
Legislação. A grande inovação dessa nova Lei foi a possibilidade de averbação da
certidão de dívida ativa (CDA) nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a
arresto ou penhora, com o único intuito de torná-los indisponíveis, e, assim,
“proteger” o contribuinte de boa-fé (BRASIL, 2018).
Ainda:
II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida
ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a
arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. (Incluído pela
Lei nº 13.606, de 2018)
[...]
Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará
atos complementares para o fiel cumprimento do disposto
nos arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei. (Incluído pela Lei nº
13.606, de 2018) (BRASIL, 2018).
Portanto, conforme o exposto e de acordo com essa mudança que ocorreu pela Lei
13.606/2018, escrito débito em dívida ativa e notificado o devedor para efetuar o
pagamento devidamente atualizado se ele não é efetuar o pagamento a Fazenda
poderá de sua livre escolha e no cartório de imóveis e registrar em disponibilidade
daquele bem móvel pertencente ao devedor sem necessitar mais nenhuma
autorização judicial (BRASIL, 2018).
Dessa forma, o referido dispositivo estabelece uma prerrogativa dos Procuradores
da Fazenda Pública de averbar a CDA em órgãos de registro de bens e direitos, o
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que acarretará com isso a restrição aos bens dos devedores em caso de não
pagamento do débito ou o seu parcelamento no prazo de cinco dias após a
notificação (FILHO, 2018).
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E, pela averbação pré-executória dá a possibilidade da Fazenda Pública averbar a
Certidão de Dívida Ativa nos órgãos responsáveis pelos registros de bens e direitos
sujeitos a arresto ou penhora quando ocorre essa inscrição em dívida ativa do
contribuinte. Acarretando consequentemente por essa anotação nos registros, o
contribuinte tendo seus bens tornados indisponíveis de sua esfera patrimonial
(BARROS, 2019).
Assim se torna uma predisponibilidade, pois anteriormente para que existisse a
penhora e fosse registrada no cartório de registro de imóveis, teria que haver
primeiro uma execução fiscal onde o juiz teria que autorizar aquela penhora e a
mesma deveria ser feita por um oficial de justiça e em seguida efetuado o registro
no cartório de imóveis (BARROS, 2019).
Importante aqui se conceituar o termo “Averbar” que se consubstancia na anotação
realizada nos órgãos de registro, ou seja, é o ato pelo qual se anota a margem de
um assento ou documento, tornando
público e garantindo que o assento seja
5
verdadeiro (BARROS, 2019, p.11).
Dessa maneira é como conceitua a Portaria PGFN n. 33, de 08 de fevereiro de 2018,
alterada pela Portaria PGFN n. 42, de 25 de maio de 2018 (BRASIL, 2018):
Art. 21. A averbação pré-executória é o ato pelo qual se anota
nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto
ou penhora, para o conhecimento de terceiros, a existência de
débito inscrito em dívida ativa da União, visando prevenir a
fraude à execução de que tratam os artigos 185 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional)
e 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
Por esse dispositivo, pode-se conceber que o instituto tem por finalidade direcionar
a sua utilização para aqueles devedores que não demonstram nenhuma intenção
em dar cumprimento ao débito para com a Fazenda Pública, tornando dessa
maneira o ato de averbar as informações se tornar público e consequentemente
disponível para terceiros (BARROS, 2019, p.12).
O texto legal gerou posições contrárias em diferentes segmentos, alegando que é
inconstitucional, principalmente porque prejudica e ofendem os direitos de
propriedade do contribuinte e que apenas o judiciário está autorizado a limitar seu
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exercício, inclusive o registro de qualquer averbação de qualquer registro que torne
um bem ativo indisponível (FREITAS, 2018).
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Mas o que levou a essa alteração legal foi o diagnostico do Conselho Nacional de
Justiça sobre as Varas de execuções fiscais, que de acordo com essa análise, no
quadro geral das execuções, o maior problema é a fiscal por que:
O executivo fiscal chega a juízo depois que as tentativas de
recuperação do crédito tributário se frustraram na via
administrativa, provocando sua inscrição na dívida ativa.
Dessa forma, o processo judicial acaba por repetir etapas e
providências de localização do devedor ou patrimônio capaz
de satisfazer o crédito tributário já adotadas, sem sucesso,
pela administração fazendária ou pelo conselho de
fiscalização profissional. Acabam chegando aos Judiciários
títulos cujas dívidas já são antigas, e por consequência, mais
difíceis de serem recuperadas (FREITAS, 2018).
Importante frisar que o sistema de cobrança de dívidas fiscais pelo Estado, é um
dos mais caros e ineficientes do mundo, ocupando cerca de 38% do volume de
processos na justiça brasileira (FREITAS, 2018, p.2).
Isso acarreta muitos transtornos tanto na obstrução em julgamentos de outras
ações, ocupando o tempo de magistrados e servidores, além de elevar os gastos de
dinheiro público, com os resultados apresentados sendo insignificantes, e como
exemplo e segundo dados do Tribunal de Contas da União, “Menos de 3% das
multas ambientais cobradas no Brasil são pagas” (FREITAS, 2018, p.1-2).
Por esse motivo, atualmente ocorre muitos debates entre procuradores e
advogados, onde os advogados defendem a inconstitucionalidade dessa Lei nº
13.606/2018 que acrescentou o artigo 20B da Lei nº 10.522/2002 e de outro lado,
os Procuradores da Fazenda Nacional que defendem a sua constitucionalidade,
onde cada um expõe seus motivos com muita fluência (FREITAS, 2018).
Assim, advogados tributaristas que defendem os interesses dos seus clientes trazem
alguns argumentos para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº
13.606/2018 que acrescentou o artigo 20B da Lei nº 10.522/2002.
4. Dos Princípios Constitucionais que Protegem o Devedor e Seus Direitos
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A propriedade privada é um dos pilares da ordem econômica, onde ela assume o
papel da propriedade produtiva como bem de capital, sendo submissa ao
cumprimento da função social e, dessa forma, do ponto de vista da proteção de
subsistência pessoal e familiar, como direito individual, submete a função social
apenas em caso de abuso e que é protegida pelos direito contratuais e promove a
proteção e segurança legal juridicamente (CASTRO, 2018, p.26).
5. Da Constituição Federal de 1988 e seu Art. 146
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De acordo com a Constituição Federal em seu Art. 146, Inciso III, rege que somente
lei complementar pode regular matéria relativa a crédito tributário e as garantias
daquele crédito tributário, conforme a seguir:
Artigo 146: Cabe a lei complementar estabelecer normas
gerais envolvendo tudo em matéria de legislação tributária
especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributárias. (BRASIL, 1988).
Ou seja, como cabe à lei complementar regular e estabelecer normas gerais
referentes à legislação tributária que diz respeito à obrigação, o crédito, a prescrição
5
e a decadência, então não poderia uma lei ordinária que foi a Lei 13.606/2018 alterar
o que já estava em vigor por meio de uma lei complementar (BRASIL, 1988).
Isso porque não poderia ir de encontro com a lei complementar porque essas
alterações só poderiam ser feitas por meio dela e não por lei ordinária (BRASIL,
1988).
6. O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
Primeiramente importante descrever sobre a noção de princípio que conduz a
início, sustentáculo e que de acordo com Mello (2004, p. 451) o define como:
[...] princípio é, por definição, mandamento nuclear de um
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que
se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito
e servindo de critério para a sua exata compreensão e
inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade
do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá
sentido harmônico.
Desse modo, deduz-se que os princípios conferem coesão ao sistema normativo e
proporcionam parâmetros para aplicação das normas (BARROS, 2019, p.37).
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Já quanto ao contraditório, o mesmo teve início no ordenamento jurídico a partir
da Constituição Federal de 1937, permanecendo nas Constituições posteriores
(OLIVEIRA, 2018, p.18).
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E no ordenamento jurídico atual, é reconhecida como direito de defesa e constitui
na premissa de que nenhum indivíduo arcará com os efeitos da sentença sem a
possibilidade de participação na formação da decisão (OLIVEIRA, 2018, p.18).
Esse princípio deriva da expressão latina “Audi Alteram Partem” e que na tradução
livre denota “ouvir o outro lado”, e que ocorre na utilização das posições jurídicas
opostas, onde ao juízo é atribuído o dever de proferir uma sentença imparcial
(OLIVEIRA, 2018, p.18).
Inicialmente, existia o receio sobre a abrangência de sua aplicação, se ultrapassaria
a fase penal, mas que atualmente já está positivado quando mencionada e que é
aplicado a qualquer processo, tanto na esfera judicial quanto no administrativo
(OLIVEIRA, 2018, p. 18).
Importante ressaltar que esse princípio não está somente vinculado à fase de
instrução processual, mas existe a necessidade de envolver quaisquer atos que
influenciariam no convencimento do magistrado, tanto por meio das provas ou
além delas e mesmo que as partes permaneçam inertes, é oferecida a oportunidade
de defesa, corroborando no trâmite processual (OLIVEIRA, 2018, p.19).
Da mesma forma que os princípios são a base de toda sociedade organizada e
fundamentada, com base nos direitos humanos e garantias fundamentais, são os
portadores que orientam uma sociedade, são as bases que estruturam, orientam,
informam e norteiam os interesses e regras de um grupo social, sendo, portanto, a
essência do estado de direito democrático (ABRAHÃO, 2013).
Portanto, compreende toda a relação jurídica para alegação de que a prova
apresentada pelas partes no processo possam ter e formar um equilíbrio processual
na pretensão da tutela jurídica e que trata do instituto que terá o objetivo de
assegurar as partes na atuação de fato durante o processo de convencimento do
julgador, e que além de tudo, reforçará a formação do Devido Processo Legal
(ALMEIDA, 1973, p. 82).
Dessa maneira e pelo exposto se pode afirmar que determinada Lei nº 13.606/2018
ferem os princípios conhecidos pelos operadores do direito que é o princípio do
contraditório, da ampla defesa e da proteção à propriedade porque dá a Fazenda
Nacional todas as ferramentas para que sem necessitar de uma autorização judicial
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ela escolha o bem que vai sofrer aquela indisponibilidade e registrar aquela penhora
(ALMEIDA, 1973).
Ou seja, isso não pode ser feito sem dar parte do direito do contraditório e amplo
defesa estabelecido no artigo 5º, inciso LIV e LV da constituição que diz que 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 (BRASIL, 1988).
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7. Do Artigo 185-A do Código Tributário Nacional
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 185-A, que é Lei Complementar e que
trata da indisponibilidade dos bens do contribuinte, faz expressa menção à
necessidade de que tal medida seja determinada pelo Poder Judiciário (CASTRO,
2018, p.57).
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente
citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo
legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz
determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
5
comunicando a decisão, preferencialmente por meio
eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros
de transferência de bens, especialmente ao registro público
de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito
de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (BRASIL,
ANO).
Portanto, o bloqueio administrativo de bens pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, de forma implícita, revoga o artigo 185-A do Código Tributário Nacional,
que autoriza somente ao juiz decretar a indisponibilidade de bens do devedor, bem
como apenas depois que este for citado em execução fiscal (ABRAHÃO, 2018).
Ainda, é importante ressaltar que, para que o bem se torne indisponível, o devedor
deverá não ter pagado o débito, ou ter apresentado bens à penhora, ou ainda, caso
não seja encontrado patrimônio para garantia do juízo (ABRAHÃO, 2018).
Note-se que referido artigo 185-A concede poderes à autoridade judiciária para a
adoção das medidas constritivas em questão, e não ao próprio credor do crédito
que está sendo discutido e deve-se salientar que a medida prevista no CTN apenas
poderá e deverá ser adotada se pela parte do devedor for demonstrado total
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desinteresse a ordem de citação da justiça, não indicando nenhum bem à penhora
(BRASIL, 1966).
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Conforme amplamente discutido neste artigo, o princípio do julgamento justo por
lei concentra-se na proteção da liberdade e da propriedade como valores, buscando
alcançar um equilíbrio de forças opostas no processo (ABRAHÃO, 2018, p.21).
O Código Tributário Nacional é uma regra de natureza complementar e não pode
ser modificada pela lei comum, nem mesmo de maneira velada, e, portanto, o artigo
20-B da Lei nº 13.606/2018 não pode prevalecer sobre o artigo 185-A do CTN, como
ocorre em determinados casos (ABRAHÃO, 2018).
Ainda, o próprio texto constitucional reserva a Lei Complementar a competência
para procedimento de lançamento e cobrança de créditos tributários pela Fazenda
Pública, em seu artigo 146, III, “b” (BRASIL, 2002).
Além disso, o próprio texto constitucional reserva a competência para a Lei
Complementar quanto ao procedimento de iniciação e cobrança de créditos
tributários da Fazenda Pública, em seu artigo 146, III, "b", onde rege que:
Art. 146. Cabe à Lei Complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
Portanto, verifica-se que essa competência não foi respeitada na edição da Lei
13.606/2018, uma vez que esse procedimento foi estabelecido pela lei ordinária,
com foco no defeito constitucional formal. A regra e norma que trata de cobrança
e ao registro, à imposição e à restrição da administração pública no procedimento
normal de registro da dívida com a obrigação de bloquear bens e direitos, não
poderiam ter sido modificadas pela lei ordinária (ABRAHÃO, 2018, p.21).
8. O Princípio do Devido Processo Legal
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O artigo 5º da CF de 1988 mostra as disposições que determinam a finalidade de
servir e satisfazer os direitos fundamentais da população, além de promover a
democracia (BRASIL, 1988).
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E, para assegurar o direito e promover a democracia, um dos primeiros princípios
constitucionais do processo civil é o direito ao acesso à justiça, que se extrai do
artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, onde rege que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ou seja, que qualquer
violação sofrida pode ser entendida como uma reivindicação legal que pode ser
levada ao Poder Judiciário para resolução (OLIVEIRA, 2018).
Nesse sentido, se provocado, é dever do Estado fornecer uma resposta, mesmo que
negativa, pois não há direito algum a ser tutelada, à orientação a quem a procurou
(OLIVEIRA, 2018, p. 14).
Para Bueno (2016, p. 44):
A compreensão de que nenhuma lei excluirá ameaça ou lesão
a direito da apreciação do Poder Judiciário deve ser entendida
no sentido de que qualquer forma de “pretensão, isto é,
5
“afirmação de direito” pode ser levada ao Poder Judiciário
para solução. Uma vez provocado, o Estado-juiz tem o dever
de fornecer àquele que bateu às suas portas uma resposta,
mesmo que seja negativa, no sentido de que não há direito
nenhum a ser tutelado ou, bem menos do que isso, uma
resposta que diga ao interessado, que não há condições
mínimas de saber se existe, ou não, direito a ser tutelado, isto
é, não há condições mínimas de exercício da própria função
jurisdicional, o que poderá ocorrer por diversas razões,
inclusive por faltar o mínimo indispensável para o que a
própria CF exige como devido processo legal.
Além disso, qualquer forma que suprima a apreciação do Poder Judiciário, é julgada
como inconstitucional, gerando a provocação de uma decisão diante do Estado,
cabendo a esse a devida outorga sobre a pretensão do autor, não reconhecendo
que seja extintas as técnicas processuais para o exercício célere e adequado da
função jurisdicional (OLIVEIRA, 2018, p.14).
Portanto, na CF em seu artigo 5º estão descritos e mostrados os dispositivos que
determinam a finalidade de servir e atender direitos fundamentais das pessoas,
assim como favorecer a democracia (OLIVEIRA, 2018, p.13).
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E, na perspectiva de democracia do Estado, o povo dispende seus representantes
no governo, que se encarregam de proteger e assegurar os direitos individuais de
cada representado (OLIVEIRA, 2018, p.13).
Dessa forma, os direitos fundamentais e individuais constituem aplicabilidade e
eficácia imediata, como afirmam suas declarações e essas garantias preveem que o
indivíduo possa solicitar e cobrar do Poder Público a proteção e o
acompanhamento dos meios processuais adequados ao objetivo pretendido
(OLIVEIRA, 2018, p.13).
Por fim, verificou-se que o devido Processo Legal, é o princípio capital para a
aplicação de outros princípios garantidores de uma razoável duração de processo,
o que proporciona a garantia de defesa da parte (OLIVEIRA, 2018, p. 17).
Embora a própria Constituição não tenha estipulado o prazo para que se considere
violado a duração razoável do processo e nas atuais condições do judiciário nem
deveria, pois cada caso concreto possui suas peculiaridades próprias para avaliação
de qualquer violação (OLIVEIRA, 2018, p. 18).
Fica evidenciado que quando ultrapassado determinado tempo superior a um
processo parecido, de imediato se identifica a violação de tal condição de
razoabilidade (OLIVEIRA, 2018, p. 18).
9. A Lei 13.606/2018 e Análise da ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade
Pela complexidade do tema em questão e diante desse cenário, foram ajuizadas
diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), com a finalidade de declarar
a inconstitucionalidade da possibilidade de decretação da indisponibilidade de
Bens e direitos pela PGFN antes do ajuizamento da execução fiscal.
Assim, foram ajuizadas as seguintes Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s)
ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (STF): ADI 5.881 ajuizada pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB); ADI 5.886 ajuizada pela Associação Brasileira de
Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD); ADI 5.890
ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); ADI 5.925
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); ADI
5.931 ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ADI 5.932 ajuizada
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), (BARROS, 2019).
Para os autores das ADI’s, os artigos prevendo a “averbação pré-executória” se
encontram em desacordo com a CF de 1988, nos termos das razões aduzidas nas
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ações constitucionais impetradas, onde a ampliação de garantias e privilégios ao
crédito tributário somente pode ser realizada por meio de Lei Complementar, por
se cuidar de normas gerais em matéria tributária, de acordo com o disposto no
artigo 146, III, “b” da CF/88 (PELOI, 2018).
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Além disso, as ADI’s se apoiam no argumento de que os dispositivos da Lei
13.606/2018 infringem diversos princípios constitucionais, dentre esses o
relacionado à reserva de jurisdição (por se tratar de prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário a indisponibilidade de Bens de contribuintes), quanto ao devido processo
legal e o direito de propriedade, por se constituírem direito fundamental que
somente pode sofrer limitações com autorização expressa do Poder Judiciário
(PELOI, 2018, p.1).
E, entre essas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), três são relatadas pelo
ministro Marco Aurélio e que aguardam análise pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal (PELOI, 2018, p.2).
E, ainda, de acordo com nota da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a mesma
esclareceu, em síntese, que:
5

1 - A indisponibilidade de Bens não é prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário;
2 - O direito de propriedade não foi afetado;
3 - A “averbação pré-executória” servirá somente até o
ajuizamento da execução fiscal;
4 - O objetivo da medida é diminuir a quantidade de
execuções fiscais levadas ao Poder Judiciário; e,
5 - A “averbação pré-executória” protegerá os terceiros de
boa-fé, que poderão se precaver em casos de alienação
fraudulenta.
Porém, importante que se faça uma breve comparação entre a “averbação préexecutória” e o arrolamento fiscal, que nada mais é do que uma medida
acautelatória para impedir a alienação dos bens do contribuinte, sem que sejam, ao
menos em tese, afetado o direito de livre disposição do bem (PELOI, 2018, p.2).
Vale ressaltar que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o arrolamento
fiscal não interfere no direito de propriedade, porque não implica em qualquer
restrição ao uso, alienação ou oneração dos Bens e direitos do contribuinte.
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E que, o novo procedimento previsto na Lei nº 13.606/2018, torna os Bens do
contribuinte-devedor indisponíveis, ao averbar a certidão de dívida ativa nos
respectivos órgãos de registro, que é diferente do arrolamento fiscal. Daí, se pode
observar que a inconstitucionalidade levantada nas ADI’s merece guarida (PELOI,
2018).
Além disso, a “averbação pré-executória” afronta os princípios da reserva de
jurisdição e propriedade, que de igual modo pode ser considerada sanção de
natureza política utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributos
(PELOI, 2018, p.2).
E com isso, o contribuinte-devedor se vê na obrigação em quitar seus débitos junto
à Fazenda, desde o momento em que fica privado da livre disposição de seus bens,
isso mesmo antes do ajuizamento da ação de execução fiscal (PELOI, 2018).
Os dispositivos contestados representam ampliação às garantias e privilégios do
crédito tributário, inicialmente com previsão no CTN. Assim, a sua ampliação não
poderia encontrar previsão em lei ordinária, diante da previsão expressa da
Constituição, quanto à necessidade de lei complementar para dispor sobre normas
gerais relativas ao crédito tributário (PELOI, 2018, p.2).
Assim, é de se esperar que o Supremo Tribunal Federal aprecie com a devida
atenção as ADI´s impetradas e reconheça a inconstitucionalidade da “averbação
pré-executória” prevista nos artigos 20-B a 20-E da Lei nº 10.522/2002, face à
contrariedade a os princípios da reserva de jurisdição e ao direito de propriedade.
Até o mês de março de 2019, já se contabilizaram um total de seis Ações Diretas de
Inconstitucionalidade protocoladas pelos mais diversos segmentos da sociedade
brasileira. (BARROS, 2019, p. 10)
Dessa forma, fica evidenciado a importante necessidade de que outros estudos
problematizem sobre o tema ora debatido, de maneira que possa enriquecer cada
vez mais o meio jurídico e acadêmico, em especial a do Direito Tributário.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da sociedade passou por várias transformações ao longo do tempo, onde
a luta por direitos e mecanismos de proteção e defesa tem sido a causa de
importantes inovações e práticas legislativas que contribuíram grandemente para o
cenário econômico e comercial.
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Portanto, os princípios constitucionais aparecem como ferramentas relevantes para
a realização e efetivação dos direitos assegurados e, por essa e outras razões que
as disposições da Lei nº 13.606/2018, principalmente as que alterou a Lei
10.522/2002, artigo: 20B, parágrafo 3°, II, não pode prevalecer e para isso, as ações
inconstitucionais diretas ajuizadas no Supremo Tribunal Federal devem ser
analisadas com o devido cuidado.
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Além disso, referida lei viola o contraditório e a ampla defesa, além do princípio da
tripartição dos poderes e artigos da legislação vigente.
Dado o desenvolvimento deste tema, concluiu-se que a Lei 13.606/2018 em seus
artigos 20-B-§3, pontos II e 20-E, no que diz respeito à averbação pré-execução,
sofre de inconstitucionalidade formal e material.
No primeiro ponto de vista de inconstitucionalidade aparece caracterizado, uma vez
que a lei do crédito tributário em geral, violou o artigo 146, III, b da Constituição
Federal, que estabelece a necessidade de uma lei complementar para a alienação e,
no entanto, a Lei 13.606/2018 é uma lei ordinária.
Dessa forma, não pode uma lei ordinária disciplinar a matéria atinente a reserva
5
exclusiva de lei complementar, que rege sobre normas gerais do crédito tributário,
padecendo dessa forma de inconstitucionalidade formal.
Em relação à questão material e sua inconstitucionalidade, concluiu-se que a
instituição em questão também sofre com tal vício, porque a averbação préexecutória viola exageradamente os direitos fundamentais do contribuinte, como o
direito à propriedade, a livre iniciativa e o livre exercício da profissão.
Portanto, essa instituição legal constitui um meio indireto de cobrança que tem
como intuito forçar o contribuinte a pagar suas dívidas, mas limitando os direitos
fundamentais, materializando a sanção política não permitida pelo sistema jurídico.
Imprescindível não apenas promover debates sobre o tema, mas, sobretudo, que
haja um maior rigor na aplicação dos direitos introduzidos pela Constituição Federal
e pela Lei Complementar que estabeleceu o código tributário nacional, a fim de
fortalecer a segurança jurídica que o contribuinte tem como um direito.
Por fim, entende-se que a presente pesquisa alcançou seu objetivo ao abordar um
tema recente e ainda pouco discutido, trazendo questões e posições que favorecem
o debate e despertam o interesse para outros pesquisadores para abordar um tema
tão importante.
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RESUMO: Neste estudo, analisa-se as mais variadas formas de controle, tanto em
caráter preventivo quanto no repressivo. Com os apontamentos de atos de
improbidade, há discussão dos meios legais para repressão dos mesmos,
apontando quais são os pontos determinantes e aspectos sociais influenciadores
para a resistência dos agentes ímprobos, que insistem em causar danos ao erário
público. Os princípios da Administração
Pública, o papel das Cortes de Contas, os
5
códigos de ética, as variações patrimoniais e o Poder Judiciário como ponte para o
controle por parte da sociedade serão delimitados para detecção de condutas
alheias aos mandamentos legais, quando da tutela do patrimônio público, além de
definir os papeis desses meios fiscalizatórios de forma conjunta ou separada. São
abordados os agentes de controle bem como as funções, dificuldades e alternativas
encontradas no que diz respeito ao exercício da Controladoria Interna e Externa nos
mais variados entes públicos e sua relevância para a segurança jurídica da
coletividade e da própria gestão, concomitantemente o estudo apresenta uma
breve reflexão acerca das consequências de curto prazo, no caso de pertinência das
atitudes de agentes descompromissados com a manutenção do patrimônio
público.
Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Códigos de Ética. Controle Interno.
ABSTRACT: The work analyzed the most varied forms of control, at the same time
in preventive and repressive. There is a discussion of the illegal means with the
remarks for the repression of misconduct acts, pointing out which are the
determining points and social aspects that influence the resistance of the unworthy
agents, who insist on causing damage to the public purse. The principles of Public
Administration, the role of the Courts of Auditors, the codes of ethics, the
patrimonial variations and the Judiciary Power were the delimitation, to detect of
1101
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conduct outside the legal commandments. It is as a bridge for the control by the
society, as regards the protection of the public patrimony, besides defining the roles
of these supervisory means both jointly and separately. The study approached the
control agents and the functions, difficulties and alternatives found, related to the
exercise of Internal and External Controlling, in the most varied public organs and
its relevance to the legal certainty of the collective and the management itself.
Simultaneously the study presented a brief reflection on the short-term
consequences, in the case of the pertinence of the attitude of uncommitted agents
with the maintenance of the public patrimony.
Keywords: Administrative Misconduct. Codes of ethics. Internal control.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Delimitação da improbidade. 2.1. Administração
Pública. 2.2. Apontamentos da Lei da Ficha Limpa. 3. Expedientes de Controle. 3.1.
O Poder Judiciário como ferramenta de controle. 3.2. Agentes Públicos X Variação
Patrimonial. 3.3. Acesso ao Judiciário pela coletividade. 3.4. Controlador X
Sociedade. 4. Relevância do Controle nos atos de Gestão. 4.1. Funções, Desafios e
Alternativas para o Controle Interno. 5. Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O Direito Administrativo como ramo do direito público, é desenvolvido e
exercido, em se tratando de Administração Pública, na esfera da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, no Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Consequentemente, esse ramo do direito se demonstra nas atividades executadas
pelos seus agentes e integrantes, quaisquer que sejam os Órgãos e Entidades,
sendo o objeto desse ramo, sempre com interesse na preservação do Patrimônio
Público.
No que diz respeito a gestão das atividades na administração pública, o
controle exercido sobre a mesma é normatizado pela Lei n° 8.429/92, considerada
a Lei de Improbidade Administrativa, assim como os princípios basilares, que estão
descritos na Carta Magna em seu artigo 37, sendo eles o da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência bem como o princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular.
As transgressões a esses princípios produzem consequências diretas ao
Patrimônio Público, vez que, ao ferir o disposto na Lei de Improbidade
Administrativa, que tem por objetivo o combate à corrupção e imprimir sanções
àqueles que exercem atividades em nome da municipalidade, está ferindo
concomitantemente os princípios básicos que regem a Administração Pública. Para
1102

www.conteudojuridico.com.br

Abraão Filho (2007, p. 11) “ A expressão improbidade administrativa designa
tecnicamente, uma corrupção administrativa”, e aqui é entendido que essas
transgressões cometidas contra o patrimônio público devem ser analisadas,
investigadas e muito mais ainda, punidas de acordo com a prescrição disposta na
Lei.
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Os Tribunais de Contas dos Municípios, dos Estados e da União, juntamente
com o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, os Partidos Políticos,
Sindicatos e Associações exercem o controle de forma direta e indireta sobre tais
atividades. O contribuinte também pode exercer tal controle, vez que o art. 31, § 3°
da Constituição Federal resguarda esse direito, pois, no que concerne a finanças
públicas, o interesse é da coletividade. Estes fiscalizam e acompanham as condutas
dos agentes políticos e públicos com um único objetivo: o de evitar lesão ao erário
público, ao passo que promove, por consequência, a obediência aos princípios
constitucionais conforme os dispositivos da Lei.
Outra via fiscalizatória garantidora da transparência e informação à
coletividade, são os veículos de comunicação, capitaneados pela imprensa,
exercendo trabalhos de divulgação, investigação e denúncias; trazendo para a
sociedade conhecimento situacional
acerca dos fatos e atos dos mais variados entes
5
da Administração Pública do Brasil. Desta forma, verifica-se que os diferentes
mecanismos de controle externo da atividade administrativa, têm apresentado
resultados bastante variados na sua atuação acerca de acompanhamento e vigília
aos agentes públicos e políticos, não culminando sempre nas devidas e necessárias
punições dos mesmos.
Essa última observação se aplica pelo fato de haver certo nível de efetividade
no Controle, principalmente o Externo, bem como na aplicação das sanções aos
agentes a nível Federal e Estadual, onde, frente as expectativas apresentadas nas
últimas eleições e resultados apresentados no começo da nova gestão, os olhos da
sociedade estão mais voltados.
Em contrassenso, a realidade no âmbito municipal apresenta-se bem
distante da demonstrada anteriormente na esfera Federal e Estadual, vez que os
Tribunais de Contas dos Municípios e dos Estados, esbarram em pouca efetividade
de acompanhamento à gestão municipal. Muitos autores alegam que uma das
razões para a baixa efetividade do controle do Tribunal de Contas nas esferas
municipais se dá pela interferência política, Calandrim sintetiza essa perspectiva ao
concluir:
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O que se observa na prática, é que, em algumas Câmaras, não
raras vezes, o aspecto técnico é totalmente desconsiderado, e
isso ocorre basicamente por dois motivos: ou porque não
analisam as contas propriamente ditas ou porque já estão
determinados a aprovar ou desaprovar antecipadamente,
dependendo
do
acordo
político
que
firmaram
(presidencialismo de coalizão). As razões dessa última
hipótese são mais facilmente detectadas por quem conhece a
realidade política do país, sujeita que è às paixões
corporativistas e ao modelo patrimonialista. Acrescido a isso,
a constatação de que em boa parte das vezes o eleito para o
comando do Executivo detém maioria na Câmara ou então
abre mão de subterfúgios para alcançá-la. (CALANDRIM,
2012, P. 57)
Os empecilhos são inerentes as estruturas de Controle Interno instalados nos
municípios, ocasionando restrições de acesso dos órgãos de controle externo aos
mesmos. Deve-se considerar tal inferência, pois, conforme haja omissão por parte
do Poder Público municipal, no tocante à estrutura de Controle Interno,
automaticamente as informações que este deveria prestar ficam comprometidas,
não gerando consequentemente, o devido controle por parte dos órgãos
legitimados acerca de acompanhamento das metas; índices; documentos
probatórios de despesa e receita; apurações de denúncias, sempre que houver
indícios, e necessárias aplicações de sanções frente as condutas dos agentes
ímprobos.
Ao longo da história deve-se considerar que muitas mudanças na
Constituição brasileira colaboraram para o cenário instável na administração
municipal, sendo que esta esfera de poder ao mesmo tempo que recebe autonomia
política e financeira em outro momento é qualificada apenas como um órgão
administrativo (MEIRELLES, 2006, p. 45).
Em primeiro plano, uma estrutura mínima razoável de atuação de
Controlador, na estrutura administrativa, aumenta a probabilidade de coerência dos
inerentes do gestor ou agente público para com a sociedade, gerando uma ponte
de acesso aos meios de fiscalização, garantindo, contudo, a imparcialidade e
segurança das respectivas ações.
Diante de tamanha necessidade da ciência do que é Controle Interno e
Controle Externo, bem como o que é improbidade administrativa e de como
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devemos combatê-la, levantamos o questionamento das razões de tamanha carga
lesiva ao erário público e o que impede a imediata aplicabilidade das sanções penais
pelos Poderes Legislativo, Executivo e principalmente o Poder Judiciário.
2 DELIMITAÇÃO DA IMPROBIDADE
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A gestão honesta e próspera, geralmente é exercida pelo particular na
condução de negócios próprios, vez que necessita praticar seus atos de maneira
econômica, eficiente, eficaz e principalmente, de acordo com as normas legais para
não incorrer em prejuízos e muito menos chegar a situação de colapso nas suas
contas empresariais. Tal afirmativa não se verifica, de modo geral, quando se trata
da coisa pública, pois os resultados obtidos com aquele trabalho executado de
maneira correta e objetiva não se materializa em benefício próprio ou de seus
interesses particulares.
Por essa afirmativa depreende-se que quando um particular passa a gerir o
Patrimônio Público, não dispõe do mesmo interesse e compromisso dispensado
nos negócios particulares. Primeiramente por conta da grande responsabilidade
que a gestão do patrimônio público trás, além de tantos outros fatores que aliciam
aquele agente a não priorizar o 5interesse público, fazendo com que ocorra graves
lesões ao erário. Partindo desse pressuposto, tem-se nítida a necessidade de se
atribuir cargos tão pontuais e importantes àqueles que tem um efetivo
compromisso social. Claramente podemos detectar tamanha dificuldade em
encontrar tal perfil, vez que o controle imposto pela sociedade é de uma deficiência
sem precedentes.
A princípio, podemos conceituar probidade como um atributo a
determinado indivíduo que segue de maneira correta e reta os valores morais e
legais, não bastando ser integro para alcançar o status de probo, devendo além de
tudo, respeitar os princípios atinentes a Administração Pública; dispondo total
prioridade aos interesses coletivos e promovendo o atendimento das necessidades
básicas da sociedade. Aqui concordamos com Kotsifas quando inicia seu estudo
afirmando: “O dever de probidade administrativa é um princípio intimamente ligado
à moralidade administrativa, que é o dever do agente público praticar atos de
acordo com regras éticas, para proporcionar sempre uma boa administração
voltada para os interesses públicos”. (KOTSIFAS, 2016, p.1)
Na contramão desta vertente, o ato contrário ao atributo da probidade seria
assim juridicamente configurado como improbidade, e está descrito como crime na
Constituição brasileira. Acerca dos atos de improbidade no âmbito da
administração municipal, os que agridem ao erário público, consequentemente
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ocasionando enriquecimento ilícito e aos que afrontam os princípios básicos,
configuram os mais evidentes e recorrentes na rotina da gestão. Não se pode, com
isso, confundir a não obediência ao princípio da moralidade administrativa prevista
no artigo 37 da Constituição Federal como ato de improbidade administrativa, vez
que a violação do referido princípio, invalida o ato, onde, as vezes a má-fé no ato
não se configura. A título exemplificativo, o mencionado pode ocorrer quando o
agente nomeia parente com ampla habilidade técnica inerente ao cargo, porém,
fora do determinado pela lei, sendo que aquele quem nomeou não possuía o
animus de cometer ato ilícito, ou seja, apesar da legalidade violada, não há presença
de ato improbo.
Em suma, nem todo ato ilícito no âmbito da administração pública ocasiona
improbidade administrativa, onde, para a ocorrência, há necessidade de haver
intenção do agente em transgredir os interesses da sociedade. Nesse contexto, os
atos de má gestão não produzem em sua integralidade, improbidade
administrativa, pois má gestão é entendida como a não observância do dever que
o agente público tem de zelar pelo interesse público cuidando devidamente da
coisa pública.
O fato da maioria dos municípios brasileiros não possuírem uma estrutura
administrativa adequada se dá pela pouca qualificação do gestor, bem como das
previsões
orçamentárias
nada
promissoras,
consequentemente,
tais
impropriedades se distribuem através dos servidores, que formam uma gama de
pontos negativos na coisa pública municipal no Brasil. Tal fenômeno enseja
aumento no número de ações e improbidade, principalmente por ineficiência na
gestão, não sendo observados, em várias ocasiões, intenção de agir com
desrespeito às leis pelo gestor municipal. Apesar disso, não impede o número
crescente de ações movidas principalmente pelo Ministério Público, ocasionando
limitação da ação do gestor na sua administração, pois os atos administrativos são
visados, principalmente no tocante a poderes de decisão, deixando a impressão que
os gestores municipais estão mais voltados a atender os preceitos estabelecidos
pelo controle imposto, do que pela formatação político-administrativa, proposta
quando da sua assunção ao cargo de gestor.
Acerca do ponto de culpa grave do agente, que se demonstra composta com
conduta de má-fé, sendo pressuposto de quaisquer atos de improbidade. Contudo,
para o STF é suficiente culpa simples para configuração de improbidade
administrativa causando prejuízo ao erário. A sociedade aguarda evolução tanto no
campo jurisprudencial concomitante à evolução social, com a exigência de zelo,
cuidado e honestidade para com a coisa pública. Ainda sobre a culpa grave,
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depreende-se que o simples modo moroso e desleixado de atuar na gestão pública
já é um correspondente de má-fé, dessa forma, pode-se qualificar como um dano
consumado ao erário, ou seja, ato improbo podendo ser comparados até como a
própria corrupção. Dito isso, algumas posições doutrinarias que admitem a
modalidade culposa de improbidade, admitem que esta compromete a
aplicabilidade dos princípios da eficiência e moralidade, devendo, portanto, haver
reconsideração do apontamento no que diz respeito ao agente improbo, fazendo
com que este seja considerado tanto o moroso quanto o desonesto, pois ambos,
como colocado, causam danos ao erário.
2.1 Administração Pública e os Códigos de Ética
Primeiramente, antes de qualquer discussão acerca do comportamento dos
agentes ímprobos, devemos apresentar um aspecto intrínseco do ser humano que
necessita ser usado: a Ética. Inevitavelmente, sempre há um certo nível de dúvidas
acerca do que se refere a Ética ou a Moral, onde esta tem sido muito utilizada ao
invés daquela, por força dessa confusão. Spitz expõe essa intrínseca dicotomia
salientando como os dois conceitos embora confundidos não podem ser tomados
como sinônimos, pois ética abarcaria um universo filosófico muito mais complexo:
“Esse termo (ética), que tomou uma
importância cada vez maior, veio para aliviar o
5
inextricável embaraço daqueles que desejariam falar em moral sem ousar
pronunciar esta palavra” (SPITZ, 1995, p. 149).
Evidentemente, há diferença estre as mesmas, pois em espectros diferentes,
uma será definida no lugar da outra: a ética está voltada para os princípios, e a
moral está voltada para os costumes; a ética é adquirida pela reflexão, e a moral é
adquirida no meio em que se vive, até por conta dos costumes; a moral é mutável,
ao passo que a ética é imutável; os valores estão vinculados a ética, e as práticas
são ligadas a moral; bem como a ética é uma imposição a si mesmo, ao tempo que
a moral é uma imposição social; a ética tem uma abrangência maior que a moral, e
por consequência, a moral é originária da ética; finalmente, a moral está em um
contexto universal e a moral está condicionada a cultura. Concordando-se assim
que “a moral responde à questão ‘que devo fazer? ”, e a ética, à questão “como
viver? ” (Comte-Sponville, em Comte-Sponville & Ferry, 1998, p. 214).
Claramente é nítida a diferença entre os dois, porém, há dependência mutua
entre ambos. Sinteticamente falando, a Moral se torna um caminhão para a prática
da Ética. Esta facilita a distinção do que se pode exercer de maneira correta ou de
maneira incorreta, da mesma forma que aquela torna-se uma referência para a
conduta humana.
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Partindo desse pressuposto de imposição de comportamento correto e reto
para a prática da atividade laboral, especialmente no que tange a coisa pública,
nasce a figura dos códigos de ética. Tais regras estão fixadas de maneira formal
principalmente nas classes de profissionais, onde se prioriza o comportamento
frente aos profissionais da mesma classe bem como a sociedade, usuária desses
serviços prestados.
Os agentes públicos ou políticos têm a responsabilidade de colocar em
atividade os princípios que direcionam a Administração Pública, sendo levado aos
mesmo tempo pelas normas, obedecendo a hierarquia que lhe são estabelecidas. É
nítida a visualização de tais níveis hierárquicos na própria Constituição Federal, vez
que por ela há delimitações e especificações acerca de organização, Administração
Pública bem como dos Servidores Públicos[1].
Seguindo uma sequência plausível, é possível identificar os níveis de
acompanhamento das normas a serem seguidas quanto a sua hierarquia das
normas legais de assuntos atinentes a códigos de ética. Inicialmente, a Carta Magna,
como topo da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, deve ser seguida em
todos os níveis abaixo, a que estiver em desacordo, é considerada inconstitucional,
ou seja, o conteúdo referente aos deveres do servidor público e respectivos direitos
estão prescritos na lei maior brasileira, do mesmo modo constando questões de
cunho ético e direcionamento de práticas a serem seguidas.
Em normas infraconstitucionais, existem variados Regimentos de servidores
públicos, tanto da União, dos Estados, Distrito Federal, dos Municípios e suas
respectivas autarquias e Fundações Públicas. Em última instancia, deve haver
Código de Ética de categorias profissionais ou até mesmo das entidades, onde
nestes textos, se apresentam de maneira mais analítica, apresentando as diretrizes
que devem ser obedecidas e possíveis sanções quando de alguma transgressão.
Em se tratando dos responsáveis pelas entidades públicas tanto no Poder
Legislativo, Executivo ou Judiciário, há um certo nível de responsabilidade um tanto
mais elevado, pois, além de seguir a conduta ética que é inerente ao serviço público,
estes devem cumprir deveres que demonstrem essa capacidade e justificativa de
estar naquele posto, quer seja o dever de prestar contas.
A instituição do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo
Federal[2], surgiu para monitorar os códigos de conduta, na qual se refere a
elaboração de consultas acerca do comportamento dos agentes detentores da
responsabilidade de tutela da coisa pública. Nesse sentido, torna-se tal sistema
único, uma das variadas formas de controle desses agentes, de forma preventiva e
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coercitiva no que tange a violação dos princípios básicos da Administração Pública,
e dos danos causados ao mesmo.
2.2 Apontamentos da Lei da Ficha Limpa
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Por iniciativa popular, tendo como idealizador o Juiz Márlon Reis e reunido
cerca de 1,6 milhão de assinaturas, a famosa Lei da Ficha Limpa, correspondente a
Lei Complementar n.º 135, de 4 de junho de 2010, lista ocasiões de inelegibilidade
quando da condenação por órgão colegiado com o objetivo de resguardar
justamente o objeto de estudo, quer seja a probidade administrativa, a moralidade
e a idoneidade dos candidatos quando postulantes a cargos eletivos. A referida lei
torna inelegível determinado candidato no período de oito anos, ainda que
renuncie com intuito de evitar a cassação. O projeto da respectiva lei foi aprovado
pelas duas casas legislativas em 2010, estando vigente para eleições ocorridas após
o ano de 2010, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, contudo, o Ministro Ricardo
Lewandowski, no comando do TSE, já promoveu a aplicabilidade da lei ainda no
exercício de 2010. O argumento utilizado foi o afastamento do artigo 16 da
Constituição Federal, pois, não houve alteração no processo eleitoral podendo
afastar o dispositivo estabelecido
5 pelo princípio da anuidade, dando segurança
jurídica aos Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes eleitorais.
A Lei da Ficha Limpa contempla o artigo 14, § 9 da Carta Magna,
demonstrando avanço quanto a moralidade, rechaçando os indivíduos que trazem
consigo histórico de ações ensejadoras de prejuízos a coisa pública, devendo
manter o Estado Democrático de Direito com a estrita condução do processo
eleitoral exercido pelo sufrágio universal, com moralidade e legalidade.
O Ministro Ayres Brito, ao julgar as Ações Declaratórias de
Constitucionalidade n° 29 e 30, de certa forma insinua a necessidade de orientar o
povo a proferir seu voto se valendo da Lei da Ficha Limpa:
[...] a ‘Lei da Ficha Limpa’ ambição de mudar uma cultura
perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa
pública, para implantar no país o que se poderia chamar de
qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor
escolha dos candidatos, candidatos respeitáveis. (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. ADPF 144. Relator: Min. Luiz Fux.
Plenário, Julgamento em 16 fev. 2012)
Em suma, a evolução do povo no que tange o espectro eleitoral é vagarosa,
contudo, é um processo gradual e constante, com o resultado futuro de extirpar da
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vida política os sujeitos desprovidos de probidade e principalmente moralidade,
trazendo lisura ao tão protegido Estado Democrático de Direito.
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3 EXPEDIENTES DE CONTROLE
Há de se mencionar as mais variadas maneiras de mapear e prevenir atos
que não são alinhados as normas e os princípios. No entanto, tais métodos estão,
ainda que com o avanço tecnológico, estão restritos ao acesso público por força da
desinformação e/ou estimulo das áreas públicas e sociais na conscientização do
indivíduo quanto a importância de tais informações, vez que são fundamentais ao
seu próprio bem-estar.
Ao longo deste capitulo, vamos elencar alguns dos principais meios de
acesso e estudo do controle as movimentações da chamada “coisa pública”. Em
primeiro plano, vamos discutir o que é o principal auxiliar do Poder Legislativo,
executando a função de fiscal e auditor do Poder Executivo, que são os chamados
“Tribunais de Contas”; exercendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e
patrimonial da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante controle
externo, e pelo controle interno de cada Poder[3].
Em análise subsequente, depreende-se que o controle adstrito às Cortes de
Contas é executado de maneira ulterior, ou seja, não pode, previamente, reprimir
atos de improbidade, com isso, são suscetíveis de lacunas técnicas de resultados
duvidosos[4].
No tocante a uma tentativa de preencher esse hiato, a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União, possibilita resolução de eventuais consultas
formuladas acerca de duvidas referentes a matéria de sua competência[5],
possibilitando ao Agente Público, quando da execução de seus atos, exercê-los com
integral segurança jurídica, bem como conduzindo aos respectivos ajustes no
quesito formulação da despesa pública e em formulando os atos, podendo
reconsiderar seus resultados através da autotutela[6].
A Suprema Corte brasileira, no intuito de maximizar o controle do Tribunal
de Contas, atribuiu a competência a esta no quesito analise de leis e atos
administrativos, vez que é perfeitamente possível determinado contrato ou
instrumento análogo, estar vinculado a lei ou norma eivada de vícios que estão em
contrariedade à Constituição[7].
Em suma, a assertiva acerta do controle ulterior das Corte de Contas, fica um
tanto superada pelo fato da análise anterior em contratos administrativos, fazendo
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com que aquele ato que só seria submetido ao crivo da auditoria após sua
realização, pode nem mesmo chegar a existir, vez que a análise da
constitucionalidade de tais instrumentos.
O enriquecimento ilícito tem monitoramento especial dos Tribunais de
Contas, vez que com analises de rendimentos em confronto com o patrimônio dos
agentes públicos[8], há uma possibilidade real de rechaçar atitudes que colocam o
patrimônio público em vias de delapidação.
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3.1 O Poder Judiciário como ferramenta de controle
A proteção dos direitos individuais, coletivos e sociais é a função do Poder
Judiciário, vez que resolve litígios entre o Estado e o Cidadão, entre os cidadãos e
entre Estado e entidades, ocorrendo quando provocado, incidindo diretamente a
atividade administrativa quanto aos aspectos legais, de forma autônoma
administrativa e financeiramente, ou seja, através do poder jurisdicional. Os atos
administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo e até mesmo pelo
próprio Judiciário, quando este desempenha atividade administrativa são passíveis
de controle judicial.
5

Dependente de iniciativa popular, o controle jurisdicional é exercido por
meio de Ação Popular, do Ministério Público por meio da Ação Civil Pública e das
pessoas jurídicas lesadas pelos atos e condutas ímprobas, mediante a adoção de
medidas judiciais. Qualquer cidadão é parte legitima para proposição de Ação
Popular, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, bem como
entidade de que o Estado participe, conforme preceitua o artigo 5°, LXXIII da
Constituição Federal, demonstrando suma importância da participação do cidadão
no sistema de controle, pois todos são iguais perante a lei sem qualquer forma de
distinção, devendo, a administração pública em todas as esferas do governo
respeitar os princípios básicos que os norteiam, quer sejam o da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, prescritos no artigo 37 da
Carta Magna.
Outro operador do controle externo, o Ministério Público foi criado para
tutelar os valores e interesses da sociedade, principalmente sobre aqueles que
lesam o patrimônio público. Resguardar a ordem jurídico-democrática, bem como
os interesses individuais e coletivos indisponíveis é a função básica do Ministério
Público, objetivando a preservação do Patrimônio Público com ações de fiscalização
dos atos dos Gestores Públicos, conforme artigo 127 da Constituição Federal.
No Brasil, o controle externo da atividade administrativa é respaldado pela
Lei de Improbidade Administrativa - LIA, Lei nº 8.429/92, através do Ministério
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Público, da Polícia Federal, dos Partidos Políticos, dos Tribunais de Contas e dos
Poderes Legislativo e Judiciário, bem como participação da imprensa. As condutas
e atividades lesivas aos princípios constitucionais e ao erário são os principais
objetos do controle de improbidade promovidas pelos órgãos de controle.
Deve ser levado em consideração a participação da sociedade na intervenção
e fiscalização das ações orçamentárias, financeiras e patrimoniais da administração,
que é um elemento indispensável ao estado democrático de direito através do
Poder Legislativo, sendo esta outra via de controle externo. A Constituição Pátria
em seu artigo 31, § 3º; assegura a apreciação das contas públicas municipais de
forma direta pelo cidadão no período de sessenta dias, podendo este estabelecer
quaisquer questionamentos. No mesmo caminho, o art. 74, § 2º do mesmo
dispositivo possibilita ao cidadão, aos partidos políticos e aos sindicatos denunciar
possíveis irregularidades junto ao Tribunal de Contas da União.
Marcos José Porto Soares e Alexandre Araújo Pereira explicam que, os atos
de má gestão se dividem em duas categorias: aqueles derivados de ineficiência e
aqueles derivados de desonestidade. Enquanto a primeira “corresponde a uma
conduta que não reproduz o efeito esperado, seja pela inabilidade ou
incompetência de um sujeito para atingir objetivos predeterminados”, a má gestão
por desonestidade seria aquela em que o ato é praticado com “falta de pudor ou
honradez do indivíduo”.
Com a tentativa de reduzir o ímpeto dos agentes ímprobos investidos em
cargos confiados pelo povo, foi instituída a Lei Complementar n° 135/10 – Lei da
Ficha Limpa, com objetivo de proteger a probidade administrativa bem como a
moralidade no transcurso do exercício de mandato eletivo.
De plano, são nítidos os mais variados meios de controle das atividades
administrativas, tanto interno quanto externo em todas as esferas de Governo. Os
meios são eficazes, porém, não deixam de sofrerem percalços concernente à
aplicação das punições aos agentes ímprobos, que, por morosidade ou leniência,
não deixam de aplicar instrumentos nocivos ao Patrimônio Público.
3.2 Agentes Públicos X Variação Patrimonial
Uma das vias mais nítidas de identificação e configuração de atos de
improbidade, diz respeito ao patrimônio do agente ímprobo, dessa feita, é um dos
pontos mais vigiados pelos Órgãos de controle, tanto o externo quanto o interno[9],
onde através de aparecimento de patrimônio de valores incompatíveis com os
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ganhos e exercícios de determinado servidor, chamam a atenção da coletividade,
através dos instrumentos de controle.
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Evidente que o simples fato de ocorrência de aumento patrimonial não
enseja em investidas dos Órgãos de controle, vez que a Lei n° 8.429/92 determina
a apresentação de declarações que visam a apresentação de bens e direitos do
servidor bem como dos seus dependentes para habilitação ao exercício do cargo.
Tal informação prestada a Administração Pública tem a necessidade de atualização
de suas informações em período anual, com o objetivo de manter o
acompanhamento da evolução patrimonial daquele que detém a prerrogativa de
manusear os recursos pertencentes a sociedade. Tal obrigatoriedade não se resume
ou se limita somente aos servidores públicos de um modo geral, mas também
alcançam agentes da alta patente, mantendo a isonomia e imparcialidade no campo
do controle social[10].
Em síntese, os dispositivos legais em questão, quer seja a Lei n° 8.429/92,
bem como a Lei n° 8.730/93, levam os agentes públicos e políticos para o mesmo
tratamento[11], em todas as esferas de governo e em todos os Poderes. Esse
acompanhamento que diz respeito ao patrimônio dos indivíduos que operam os
recursos públicos em quaisquer 5áreas de atuação, demonstra um importante passo
à erradicação ou ao menos a uma considerável redução dos atos que levam o
patrimônio social a uma situação de deterioração.
3.3 Acesso ao Judiciário pela Coletividade
Com o advento no Novo Código de Processo Civil, a tutela coletiva ganhou
força, sugerindo uma necessidade de visualizar melhor os direitos trazidos pelas
ações coletivas, podendo haver maior acompanhamento dos atos na esfera social
e na esfera econômica da gestão pública municipal. Com essa evolução da tutela
coletiva, os processos ganham repercussões cada vez mais evidentes por ocasião
dos resultados alcançados.
Fazendo uma distinção entre os interesses, podemos afirmar que os direitos
difusos são os que apresentam a indeterminação dos titulares bem como onde não
há relação jurídica entre os mesmos; os direitos coletivos são considerados
transindividuais, por serem de natureza indivisível, com titularidade de determinado
grupo, seja categoria ou classe de pessoas com relação entre os membros, sendo
necessária a existência da lesão ou ameaça desta do interesse do grupo; acerca dos
interesses individuais homogêneos ocorre pela lesão ou ameaça do direito por
determinado fato que repercuta negativamente de forma homogênea, sendo que
não há relação jurídica entre os indivíduos, ocorrendo essa relação quando do fato
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lesivo. Com isso, verifica-se que os direitos individuais homogêneos assim como os
difusos são oriundos de fatos comuns, sendo indetermináveis esses sujeitos em
tutela difusa e determináveis na tutela dos interesses individuais homogêneos,
sendo o objeto da pretensão divisível.
A homogeneidade e a origem comum são outras características da tutela
individual homogênea, podendo ser considerada a origem comum de fato ou de
direito. A homogeneidade pode ser confundida com a origem comum, contudo,
pode não ser considerada a homogeneidade frente a origem comum remota. Os
direitos metaindividuais versam o direito difuso bem como os interesses coletivos
e individuais homogêneos. Em suma, a defesa dos direitos coletivos é de sujeitos
indeterminados e de indivisibilidade material, ao passo que a tutela coletiva de
direitos representa a salvaguarda de direitos individuais por meio coletivo.
A proteção dos interesses coletivos e difusos se limitava a Lei de Ação Civil
Pública. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor originou o direito
individual homogêneo, ampliando, dessa forma, os direitos pela via das ações
coletivas surgindo por consequência a expressão tutela coletiva de direitos.
Acerca da legitimidade prescrita na Lei da Ação Civil Pública e no Código de
Defesa do Consumidor, apresentam pontos distintos que são: os parâmetros legais
versam da legitimidade extraordinária, exclusiva, concorrente, autônoma e
disjuntiva. Onde autônoma se perfaz na presença do legitimado ordinário;
extraordinária quando há substituição da coletividade, onde é pouco provável essa
legitimidade extraordinária, vez que os entes legitimados nos moldes legais podem
propor ações em interesses próprios, não remetendo à substituição; exclusiva em
relação a essa coletividade substituída, pois para o contraditório basta a presença
do legitimado ativo; concorrente sob o aspecto dos representantes adequados para
propositura da ação; disjuntiva pelo fato de qualquer entidade propor a ação, sem
quaisquer interferências.
O outro ponto direciona a natureza de legitimação ordinária das associações
e outros organismos intermediários criados para resguardar interesses difusos,
contudo, tal teoria resulta na obrigação de aferir as necessidades composta nos
estatutos das entidades que se julgam legitimadas a ajuizar, para então constatar
essa legitimidade, causando redução do ímpeto nas ações coletivas.
Outro ponto afirma que o pedido proposto em Ação Civil Pública ou Coletiva
não diz respeito ao interesse restrito do autor e sim daquele grupo lesado, ou seja,
os legitimados ativos zelam pelos interesses do grupo, quer sejam classe ou
categoria de pessoas. O último ponto afirma que a legitimação não seria nem
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ordinária nem extraordinária e sim de natureza especial, com isso, o legislador, em
autorizando determinadas entidades a propor ações coletivas, automaticamente é
conferida autonomia processual, obtendo maior efetividade na tutela jurisdicional
coletiva.
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Legitimidade é um nexo de causalidade que existe entre o sujeito e o objeto,
perfazendo relação jurídica. Dessa forma, não estaria restrita as efetividades
estabelecidas pela Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Na
tutela coletiva pode ocorrer abandono ou renúncia do ente legitimado, nesse caso,
haverá substituição da parte por determinação judicial, aproveitando o processo.
3.4 Controlador X Sociedade
Seguindo uma tendência contemporânea, cada vez mais a sociedade está
mais próxima dos atos de seus Agentes, se tornando o meio mais objetivo de
acompanhamento de tais atos. Nesse sentido, surgiu a figura de uma pessoa que
estava a serviço do Estado com a atribuição de vigiar os direitos da sociedade[12],
figura essa que tinha como um de seus deveres receber e consequentemente
investigar supostos abusos de poder, bem como denúncias de má prestação de
serviços públicos, de forma imparcial
no intuito de exercer um papel de mediador.
5
Quando da formulação da atual Carta Magna, houve uma previsão de um cargo de
defensor do povo no anteprojeto, o que levaria a conotação de controle estatal
originaria da figura do Ombudsman.
No entanto, setores sociais imprimiram pressão para a não adoção desse
objeto, levando a criação das funções essenciais à justiça, previstas nos artigos 127
a 135 da Constituição Federal. O alto nível de independência funcional traz acesso
livre para exercício de suas atribuições, levando a um nível maior de controle e
fiscalização estatal.
Em suma, podemos identificar entes que salvaguardam a sociedade frente a
atos administrativos: O Ministério Público Federal através da Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão, fiscalizando atos executados pelo Governo; Defensoria
Pública e os Advogados. A estes últimos foram confiados a prerrogativa de defesa
do cidadão, com a legitimidade de ingressar no judiciário através de ações, o que
chamamos de controle concentrado de constitucionalidade, onde os mesmos têm
assentos nos Tribunais através do quinto constitucional.
Em se tratando do Ombudsman, podemos identificar muito claramente na
pessoa do Controlador Interno de determinado ente, pois este tem a prerrogativa
de tomar medidas de acompanhamento das atividades administrativas, podendo
se utilizar de quaisquer meios legais para tanto, dentro da discricionariedade.
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O Brasil se dissemina em milhares de órgãos e entidades públicas em uma
escala continental, devendo estas estar equipadas com os mais variados meios de
controle de suas atividades e principalmente, das ações dos seus gestores. Tais
meios são distribuídos por órgãos que cumprem esse papel, quer seja a
Corregedoria Geral da União, Ouvidorias e o Ministério Público.
A atribuição das ouvidorias basicamente se delimita, em síntese, a ser um
receptador de denúncias, sugestões, bem como de críticas, devendo o respectivo
ouvidor levar tal informação ao responsável, ocorrendo a consequente analise das
sugestões ou apuração dos fatos.
Em se tratando de administração pública no âmbito federal, há a presença
da Corregedoria-Geral da União, onde se coloca como unidade da Controladoria –
Geral da União (CGU), exercendo atividades de órgão central do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal, que garante uma movimentação de atividade
correcional no que diz respeito a estratégia do combate a corrupção, bem como do
aperfeiçoamento da gestão pública[13], assistindo o Presidente da República no
que concerne a manutenção e cuidado com o patrimônio público.
Acerca desse objetivo de salvaguardar a coisa pública, é discricionário
atuação de oficio, podendo requisitar eventuais sindicâncias e demais meios
necessários para investigação no âmbito administrativo, aplicando a sanção
pertinente. A Advocacia Geral da União será acionada pela CGU quando da
ocorrência de atos que se consideram de improbidade, devendo a mesma tomar
medidas judiciais no intuito de ressarcimento do erário público.
4 RELEVÂNCIA DO CONTROLE NOS ATOS DE GESTÃO
A aplicabilidade de sanções correspondentes ao exercício de atos de
corrupção e incompetência nas atividades públicas fica comprometida pelo
ordenamento jurídico que, além da morosidade e recursos protelatórios, ficam
definidos apenas como ato ilícito civil, sem conteúdo penal, considerado apenas
uma falta grave de cunho administrativo.
Nesse sentido, a discussão no que tange a necessidade de distinção entre
má gestão e atos ímprobos são pertinentes, levando em consideração a importância
do Controle Interno e Externo no sentido de adequação e definição de tais atos à
realidade prática da Administração Pública Municipal, objetivando devolução do
patrimônio à sociedade, que sempre comporta gestores e servidores sem um nível
técnico razoável de capacidade administrativa.
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No que diz respeito a atividades da administração pública, quer seja os atos
e fatos administrativos, podemos afirmar que são atividades regulamentadas por
Leis, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas no âmbito do Governo Federal,
Estadual e Municipal, tanto na Administração Direta como indireta. Tais atividades
devem ser orientadas, acompanhadas e fiscalizadas. Com o objetivo de ocupar tal
atribuição, o Controle Interno consiste nesse controle das atividades exercidas pelo
Poder Público conforme os Princípios básicos que regem a Administração Pública,
ou seja, autocontrole.
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Pelo fundamento do princípio da autotutela, a administração Pública tem o
poder de anular seus próprios atos, quando composto de vícios que os tornem
ilegais, e por conveniência e oportunidade podem ser revogados, resguardados os
diretos adquiridos, claro, com o objetivo de melhor atender a sociedade.
Segundo Diógenes Gasparini “o fundamento do controle administrativo
reside no dever-poder de autotutela que a Administração Pública tem sobre suas
atividades, atos e agentes. Esse poder-dever, de autotutela é exercitado,
normalmente, por órgãos superiores, em relação aos inferiores, e por órgãos
especializados”.
5

Interessante destacar que o controle interno pode ser convertido em externo
quando partido da Administração Direta para a Indireta, ocasião que ocorre quando
do controle de entes descentralizados, mediante fiscalização e auditorias.
Necessariamente, os gestores devem fiscalizar e serem fiscalizados possibilitando
controle interno mais consolidado e objetivo, evitando e suprimindo o ímpeto de
atos que possam desencadear irregularidades ou agressões ao bem público e seus
respectivos princípios norteadores. Para tanto, além do próprio sistema de controle
interno da administração indireta, os Tribunais de Contas exercem essa função de
fiscal no âmbito da administração indireta.
Sequencialmente, o Controle Externo é aquele exercido por entidades não
integrantes do Poder Executivo, bem como associações, representações integrantes
da sociedade civil e obviamente, pelo cidadão. O Ministério Público Federal e
Estadual, bem como Conselhos de Contas, além dos Poderes Judiciário e Legislativo;
são as principais vias de controle do Poder Executivo.
Se tratando do Poder Legislativo, este controle é exercido por órgãos que
compõem o mesmo, quer seja o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos
Deputados e o Senado Federal; Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores,
Comissões Parlamentares de Inquérito e mediante ação dos Tribunais de Contas. As
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Comissões Parlamentares de Inquérito, mais conhecidas como CPI’s, possuem
atribuições e poderes especiais de investigação das autoridades judiciais.
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Levando em consideração o controle externo partindo do Poder Executivo,
devemos destacar que, em virtude do princípio da separação de Poderes, tal
hipótese está prevista na Constituição Federal, devendo os critérios estabelecidos
ser respeitados, pois do contrário, se configura afronta ao referido princípio.
O controle externo da atividade do Poder Público exercido pelo Poder
Legislativo, através dos Tribunais de Contas por meio de critérios políticos e
financeiros, deve ser efetivo e eficaz diante de situação de irregularidades, não
excluindo, claro, o controle judicial e respectivas penalidades previstas em caso de
ato de improbidade administrativa. Enquanto órgão auxiliar do Legislativo, o
Tribunal de Contas tem a finalidade de controlar e orientar a Administração Pública,
corrigindo-a quando necessário principalmente, nos processos licitatórios e nas
contratações de obras, serviços, compras, alienações, convênios e outros
procedimentos administrativos. No caso dos Tribunais de Contas, sua atuação
sempre será a posteriori, através de auditorias e inspeções, sobre os atos e fatos da
Administração Pública ou sobre particulares que gerenciam, arrecadam ou guardam
bens ou valores públicos. Em suma, toda a Administração Pública está sujeita às
atividades dos Tribunais de Contas, desempenhados em nível federal, pelo Tribunal
de Contas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelos Tribunais de
Contas correspondentes.
4.1 Funções, desafios e alternativas para o Controle Interno
Para a boa fruição dos métodos de controle, faz-se necessário a
implementação de algumas formas de execução das atividades. Contudo,
entendamos que estando ciente de suas funções, as dificuldades estarão aparentes,
fazendo com que os meios de aperfeiçoamento e regulagem do sistema possam
estar disponíveis.
Em primeiro plano, destaca-se como função primordial ao controle interno,
a permissão de maior segurança ao cidadão, vez que este estará sendo
representado no seio da Administração Pública, acompanhando, avaliando,
consignando e opinando acerca dos atos dos seus gestores. Além de permitir igual
segurança aos gestores, bem como aos ordenadores de despesas, pois estes
possuem discricionariedade para dispêndio financeiro.
Da forma que transmite segurança jurídica e administrativa aos gestores, os
Controladores têm a função de elaborar as Prestações de Contas com o intuito de
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transmitir a sociedade, os resultados das contas públicas no aspecto orçamentário,
financeiro e patrimonial; ao tempo que otimiza o direcionamento de uma gestão
responsável da entidade.
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Outro ofício do Controle Interno é o de proporcionar apoio ao Controle
Externo no exercício de sua missão institucional, acautelando formalmente as
autoridades administrativas para que estes promovam ações com finalidade de
apurar fatos ou atos apócrifos, ilegais ou que não detenham compatibilidade,
resultando prejuízos ao erário; sob pena de responsabilidade solidária. Por iniciativa
própria ou por solicitação, a controladoria do ente organiza e executa a
programação de auditoria contábil, financeira, orçamentaria, operacional e
patrimonial nas unidades sob seu controle, conservando a documentação e
relatórios organizados com o objetivo de análise do Controle Externo.
Ainda que as atividades de controle estejam bem definidas no contexto legal
e administrativo, ocorrem empecilhos que proporcionem sua efetiva finalidade,
pontos esses também abordados por este estudo. A visão distorcida sobre controle
leva o gestor a achar que a função do Controlador Interno é tão somente executar
atividades inerentes ao cargo sob sua estrita subordinação. Tal assertiva leva a crer
que a missão básica do controle,
5 que é a de levar a sociedade os dados extraídos
dos atos e fatos administrativos, ficam dependentes da vontade do gestor, que na
maioria dos casos aliciam moralmente os profissionais que ali estão.
A nível municipal, as Prefeituras carecem de uma estrutura aceitável para a
acomodação dessas atividades, onde na maioria dos casos não acompanham a
modernidade que diariamente se atualiza concomitantemente às normas, ao tempo
que afasta o cidadão. Somado a isso, a alta taxa de rotatividade dos
profissionais[14] igualmente prejudicam nos objetivos a serem alcançados, pois os
cargos disponíveis para o Controle geralmente são comissionados, de livre
nomeação e exoneração.
No caminho desses desafios, podem ser distribuídos algumas soluções para
um eficiente e confiável sistema de controle interno, tais como: automatização de
regras de controle, avaliação das metas e riscos fiscais, cruzamento de banco de
dados, auditorias, pedidos de esclarecimentos, mudança na visão da gestão quanto
a importância de um sistema de controle e compartilhamento de conhecimento
através de intercâmbios.
Em suma, a ausência de estrutura profissionalizada e contínua, com a devida
estabilidade e respectiva autonomia e de seus colaboradores, são as principais
críticas ao Controle Interno dos mais variados entes da Administração Pública. Há
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de se colocar em pauta, o meio de extinguir a forma mais predominante de acesso
ao cargo de Controlador, pois, como exposto, são cargos em comissão que, por
força da livre nomeação e exoneração, do Poder Executivo, frustram a postura
desejável do profissional frente a analises e fiscalizações, pois, em essa postura não
sendo compatível aos interesses do titular da Entidade, ficam sob a expectativa de
dispensa do cargo. Além disso, a entidade fica comprometida pela depreciação de
todo um projeto inicialmente executado.
5 CONCLUSÃO
Está enraizado no contexto brasileiro determinada forma de ganho através de
facilidades, contudo, tal afirmativa não se aplica a integralidade da sociedade. Nesse
diapasão é o que o estudo deixou cristalina as mais variadas formas de combate e
aos atos dos agentes ímprobos. Não obstante, foi destacado as dificuldades que os
responsáveis por levar a sociedade informações de cunho administrativo passam
quando do cumprimento de suas prerrogativas.
É certo que o Brasil vem se destacando no tocante aos atos e improbidade
administrativa, não havendo razão ou necessidade imediata de implementação de
novas regras ou normativos legais, vez que no ordenamento jurídico brasileiro há
inúmeros meios de investida contra atos ímprobos, tanto preventiva quanto
repressiva. Como exemplo desses instrumentos, destaca-se para a tutela do
patrimônio público bem como a administração pública que é a Lei n° 8.429/92,
tratando das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional.
Resta cristalina a finalidade do normativo em questão, quer seja o de
penitenciar o agente causador do dano ao erário ao cumprimento das sanções
previstas, salvaguardando o patrimônio social. Demais vias de controle foram
expostas na presente análise. Foi verificada a presença dos Tribunais de Contas,
tanto da União quanto dos Estados que fazem o controle posterior dos atos de
gestão, contudo, causa influência nas atitudes dos tutores da coisa pública, pois
sabem seus atos serão auditados e se verificando inconsistências, este gestor será
responsabilizado de forma regular.
O controle preventivo, por sua vez, evita a ocorrência do ato, dando maior
segurança jurídica tanto para a sociedade quanto para o gestor. Claro que o mínimo
que se pretende de um indivíduo que tem como função conduzir o patrimônio
público, é a ética e a honestidade; não sendo esse comportamento que verificamos
ao longo da história.
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Ainda que não evite a consumação do ato ilegal, o controle preventivo
possibilita a detecção de suposto desvio de conduta, podendo em seguida ser
acionado o princípio da autotutela, com o fim de retificar os atos praticados,
causando menor prejuízo na seara pública, mantendo a vigilância constante a
obediência aos princípios básicos da Administração Pública. Tal obediência a estes
princípios, se configuram como um marco inicial no que concerne ao controle,
lembrando que desde já o instituto da improbidade administrativa já se configura
em caso de inobservância dos mesmos.
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A conduta dos agentes públicos e políticos são igualmente acompanhados
pelos códigos de ética, estipulando proibições e obrigações quando do exercício
de determinada função pública, com o intuito de reverenciar aquelas regras
impostas nos respectivos códigos. A impessoalidade é a base de manutenção do
tratamento igualitário entre os cidadãos, não admitindo incompatibilidades, ou
seja, repudiando quaisquer meios de acesso a benesses pela via da coisa púbica.
O estudo demonstrou meios de detecção de atos de improbidade, dentre
eles o do acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos, para
tanto, há de se observar a declaração de renda bem como dos bens no momento
da nomeação ou exoneração de
5 função pública. Destaca-se a mesma exigência
durante o período de exercício de determinada função, justamente para fazer efeito
a medida de acompanhamento do patrimônio dos servidores públicos.
O controle interno é um dos meios mais acessíveis para a coletividade
acompanhar os atos dos gestores do patrimônio público. Contudo, existe no Brasil
uma nítida ausência de subsídios para a maximização dos sistemas de controle das
entidades, visando uma maior segurança jurídica a sociedade e a própria gestão.
Tal dado é reflexo da cultura que se consolidou na sociedade através dos gestores
que defendem o entendimento que são possuidores dos cargos inerentes aos
sistemas de controle, vez que em grande parte dos casos, tais cargos são de livre
nomeação e exoneração, deixando aquele que tem a prerrogativa de apoio ao
Controle Externo, a coletividade e demais Poderes, sob a pressão de continuidade
ou não de um projeto.
A sociedade deve ter uma atenção especial a esse aspecto, pois numa
realidade de curto prazo os comportamentos e a desatenção nesses detalhes que
aparentemente são inexpressivos, cobrarão essa conta. Esse cuidado mais estreito
não necessariamente se traduz em edição de mais normas, e sim na observância
das já existentes.
REFERÊNCIAS
1121

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ABRAÃO F. Gabriel. Aspectos materiais processuais e procedimentais da ação civil
por
improbidade
administrativa.
Disponível
em: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7798/1/Gabriel%20Abrao%20Filho.p
df; Acesso: 02 de out. de 2019.
BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm. Acesso em: 18 abr.
2019.
____. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
Acesso em: 20 abr. 2019.
____. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei
Complementar n° 135, de 4 de junho de 2010. Altera a Lei Complementar
n° 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9° do art. 14
da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e
determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que
visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do
mandato. Disponível em: Acesso em: 30 abr. 2019.
____. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.443, de
16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União
e
dá
outras
providências.
Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm. Acesso em: 12 jun. 2019.
CALANDRIM. Luz Antônio. Do controle externo exercido pelo legislativo
municipal sobre as contas do chefe do executivo: Uma análise sobre a
eficiência do modelo pátrio. Monografia (Especialização) – Universidade de São
Paulo.
EACH/USP,
2012.
Disponível
em: https://www4.tce.sp.gov.br/ecp/sites/default/files/luiz_antonio_calandrim.pdf.
Acesso em: 05 de nov. de 2019.
COMTE-SPONVILLE, A., & Ferry, L. La sagesse des modernes. Paris: Lafont, 1998.

1122

www.conteudojuridico.com.br

COSTA, Paula Cesarino (Julho–dezembro de 2017). «De que vale a função de
ombudsman? ». Revista de Jornalismo ESPM. 20: 39-43. ISSN 2238-2305
DIDIER JUNIOR, Fredie. ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil:
12. ed. Salvador: PODIVM, 2018.
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo, volume 1: 17 ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 10 ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
KOTSIFAS, Isabella Maia. Análise simplificada do dever de probidade dos agentes
públicos.
Revista
Jus
Navigand,
2016.
Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/51260/analise-simplificada-do-dever-deprobidade-dos-agentes-publicos. Acesso em 23 de set. de 2019
MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O limite da improbidade administrativa:
comentário à Lei nº 8.429/92. 5ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito5 municipal brasileiro. 14.ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2006
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro: 41. ed. São Paulo:
Malheiros, 2015.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de improbidade administrativa: 2 ed.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.
SOARES, Marcos José Porto; PEREIRA, Alexandre Araújo. Distinção entre
corrupção, improbidade administrativa e a má gestão da coisa pública. Revista
dos Tribunais. vol. 959. ano 104. p. 55-69. São Paulo: Ed. RT, set. 2015, p. 57.
SPITZ, B. La morale à zéro. Paris: Seuil, 1995.
[i] Professor, Especialista e Orientador deste artigo. Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/4895425583418758

[1] Constituição Federal, Título III (Da Organização do Estado), Capítulo VII (Da
Administração Pública), Seção II (Dos Servidores Públicos)
[2] Decreto nº 6.029/07.
1123

www.conteudojuridico.com.br

[3] Constituição Federal, art. 70. Define o exercício do Controle externo pelo
Congresso Nacional e interno através de seus respectivos Poderes.
[4] Constituição Federal, art. 71, incisos I ao VIII, onde descreve a competência do
Tribunal de Contas da União.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[5] Artigo 1°, XVII da Lei n° 8.443/92 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
[6] Conforme esse princípio, a Administração Pública controla seus próprios atos,
podendo anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Nesse compasso, a Súmula
346, do Supremo Tribunal Federal: "a administração pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atos". No mesmo sentido, Súmula 473, também da
Suprema Corte, "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
[7] Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal.
[8] Lei n. 8.730/93, Art. 1°, § 2°, II. Estabelece o exercício da legalidade e
legitimidade desses bens e rendas, com o apoio nos sistemas de controle interno
de cada Poder.
[9] Lei nº 8.429/92, Art. 9º - Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade
[10] Lei nº 8.730/93, art. 1º Lei nº 8.730/93, que expressamente obriga à
apresentação de declaração de rendas, bens e direitos ao Presidente e ao VicePresidente da República, aos Ministros de Estado, aos membros do Congresso
Nacional, aos membros da Magistratura Federal, aos membros do Ministério
Público da União, e, enfim, a todos quantos exerçam cargos eletivos, empregos ou
funções de confiança na Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos
poderes da União.
[11] O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades
virtuais dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse
princípio são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis
pelos valores da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do
legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular.

1124

www.conteudojuridico.com.br

[12] Trata-se do Ombudsman, originário da Constituição Sueca de 1809, com o
objetivo de receber e fiscalizar os serviços públicos, devidamente eivado de
independência funcional.
[13] Decreto n° 5.480/2005.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[14] Turn over.

5

1125

www.conteudojuridico.com.br

A NATUREZA JURÍDICA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS NAS
FORMAS ADOTADAS PARA TUTELAR PATRIMÔNIO PÚBLICO
CARLOS LUIZ DE SOUZA NETO:
Aluno do curso de direito do Centro
Universitário Católica do Tocantins.
Palmas-TO.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

GUILHERME AUGUSTO MARTINS SANTOS[1]

(Orientador)
RESUMO: O estudo a seguir tem o objetivo de fazer uma abordagem jurídica acerca
das decisões do tribunal de contas. A caracterização jurídica do Tribunal de Contas
é uma forma de explicar de onde estes institutos surgiram, quais são os seus
princípios básicos e quais são os elementos que os formam. Os Tribunais de Contas
são órgãos previstos na Constituição Federal com a finalidade de auxiliar o Poder
Legislativo no exercício do controle externo da Administração. Tais cortes
especializadas não integram a estrutura administrativa do Parlamento nem com ele
mantém qualquer relação hierárquica. Destaca-se que o papel primordial do
Tribunal de Contas é o de servir de instância de julgamento administrativo dos atos
de administração do ente federativo e de gestão dos recursos públicos praticados
pelos três poderes e, ainda, pelo Ministério Público. O controle externo exercido
pelo tribunal de contas como forma de tutelar patrimônio público atua com um
órgão fora da Administração responsável pelo ato controlado e visa a comprovar a
probidade da Administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens,
valores e patrimônio público, bem como a fiel execução do orçamento. A pesquisa
que segue é de natureza exploratória realizada a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas de web sites e doutrinas.
Palavras-chave: Tribunal de Contas. Patrimônio Público. Controle Externo.
ABSTRACT: The following study aims to take a legal approach to the court of
auditors' decisions. The legal characterization of the Court of Auditors is a way of
explaining where these institutes came from, what their basic principles are, and
what elements form them. The Audit Courts are bodies provided for in the Federal
Constitution with the purpose of assisting the Legislative Power in the exercise of
external control of the Administration. Such specialized courts do not form part of
the administrative structure of Parliament, nor do they maintain any hierarchical
relationship with it. It is noteworthy that the primary role of the Court of Auditors is
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to serve as an instance of administrative judgment of the acts of administration of
the federative entity and management of public resources practiced by the three
powers and also by the prosecutor. The external control exercised by the Court of
Auditors as a means of safeguarding public assets acts with a body outside the
Administration responsible for the controlled act and aims to prove the probity of
the Administration and the regularity of custody and use of assets, values and public
property, as well as as the faithful execution of the budget. The research that follows
is exploratory in nature based on the survey of theoretical references already
analyzed, and published by written and electronic means, such as books, scientific
articles, web pages and doctrines.
Keywords: Audit Office. Public Equity. External control.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO - 2. TRIBUNAL DE CONTAS E SUAS COMPETÊNCIAS 2.1 NATUREZA JURIDICA E DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS - 3 O CONTROLE
EXTERNO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS COMO FORMA DE TUTELAR
PATRIMÔNIO PÚBLICO - 4 CONCLUSÃO - REFERÊNCIAS
INTRODUÇÃO
5

No âmbito da administração pública, conforme preconiza a Constituição
Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida mediante o Controle Externo e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas têm como função essencial realizar
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes
federativos, da Administração Pública direta e indireta. As empresas públicas e
sociedades de economia mista também estão sujeitas à fiscalização dos Tribunais
de Contas.
Diante as informações acima este estudo pretende responder a seguinte
problemática: Qual a natureza jurídica das decisões do tribunal de contas nas
formas adotadas para tutelar patrimônio público?
Com efeito, todas as decisões tomadas pelo tribunal de contas no que se
refere ao patrimônio público, resultam de processos que tramitam segundo os
procedimentos previamente estabelecidos na legislação, convém observar então se
todas essas decisões contribuem para a tutela do patrimônio público.
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A dimensão acadêmica dessa pesquisa se apresenta com significativa
relevância, pois apresenta novas perspectivas sobre o tribunal de contas no controle
do patrimônio público.
Apesar da literatura sobre esse assunto ainda é escassa é clara a necessidade
da existência de mecanismos de controles recíprocos entre os poderes constituídos
de forma a permitir sua convivência independente e harmônica, em consonância
com as normas jurídicas, esse é o principal argumento para realizar esta pesquisa
sobre o tribunal de contas no controle patrimonial público. Dessa forma esse estudo
pretende analisar a natureza jurídica das decisões do tribunal de contas nas formas
adotadas para tutelar patrimônio público.
Os procedimentos metodológicos utilizados partiram de uma pesquisa
bibliográfica realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas,
e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
páginas de web sites e doutrinas.
Os tópicos elencados no trabalho foram divididos em três proposições de
assunto o primeiro fez uma abordagem do Tribunal de Contas e o seu conceito, que
segundo o texto constitucional, um típico Tribunal de Contas de Estado auxilia a
Assembleia Legislativa Estadual e todas as Câmaras de Vereadores dos Municípios
do respectivo Estado.
O segundo tópico fez uma explanação sobre a natureza jurídica e decisões
do Tribunal de Contas, que no art. 70 da CF prevê que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
E por fim o terceiro tópico elucidou sobre o controle externo exercido pelo
Tribunal de Contas como forma de tutelar patrimônio público, este é definido como
um órgão fora da Administração responsável pelo ato controlado e visa a
comprovar a probidade da Administração e a regularidade da guarda e do emprego
dos bens, valores e patrimônio público, e consequentemente a fiel execução do
orçamento.
1. TRIBUNAL DE CONTAS E SUAS COMPETÊNCIAS
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Os Tribunais de Contas são órgãos previstos na Constituição Federal com a
finalidade de auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle externo da
Administração. Tais cortes especializadas não integram a estrutura administrativa
do Parlamento nem com ele mantém qualquer relação hierárquica.
A título argumentativo, registra-se que, segundo o texto constitucional, um
típico Tribunal de Contas de Estado auxilia a Assembleia Legislativa Estadual e todas
as Câmaras de Vereadores dos Municípios do respectivo Estado.
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A Constituição Federal de 1988 preservou a estrutura de organização dos
Tribunais de Contas vigente nos diversos entes da federação à época de sua
promulgação, restando proibida a criação de novos tribunais, conselhos ou órgãos
de contas municipais (CF, art. 31, § 4.º).
Seguindo essa diretriz, no plano federal tem-se o TCU (Tribunal de Contas
da União); no plano estadual temos os Tribunais de Contas dos Estados (cada ente
estadual tem o seu) e no Distrito Federal, o TCDF; na esfera municipal, contudo, a
organização dos tribunais de contas não é uniforme. Como a maioria dos
municípios não havia criado até a CF/1988 o seu próprio Tribunal de Contas, a tarefa
de auxiliar o Poder Legislativo5 municipal no exercício do controle externo é
geralmente conferida ao Tribunal de Contas do respectivo Estado (órgão estadual),
que possui atribuições de controle ao mesmo tempo da administração estadual e
municipal. Em alguns locais, entretanto, foram criados dois órgãos estaduais de
controle, um para controlar a administração estadual e outro para controlar a
administração pública dos vários entes municipais.
No tocante à sua composição, pode-se afirmar que os Tribunais de Contas
são órgãos colegiados, possuindo quadro de pessoal próprio (auditores, analistas,
inspetores, procuradores, técnicos etc.), sendo que o TCU é integrado por nove
ministros, enquanto as demais cortes de contas são compostas em regra por sete
conselheiros (ARAUJO, 2016).
Órgão independente dos três Poderes constitucionais, de natureza
administrativo-contábil, incumbido de fiscalizar a execução do orçamento. Não tem
função jurisdicional, apenas emite parecer que pode ser reformado pelo Judiciário.
O texto constitucional prevê um Tribunal de Contas da União, com sede no
Distrito Federal, integrado por nove ministros e com quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território nacional. Os seus ministros são nomeados dentre os
brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, com idoneidade moral e reputação
ilibada, com notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros
e administrativos da área pública. Deverá ter também mais de dez anos de função
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ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos acima citados. Eles
serão escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal
(SANTOS, 2011).
No âmbito da administração pública, conforme preconiza a Constituição
Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante Controle Externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder. Definiu ainda em seu artigo 71 que o Controle
Externo das contas dos poderes constituídos será exercido pelo Tribunal de Contas
da União. No art. 75, estendeu essa mesma regra aos demais Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal.
No tocante às contas do chefe do Poder Executivo, os tribunais de contas
apenas têm atribuição para “apreciá-las”, mediante a emissão de parecer
conclusivo, que deverá ser elaborado no prazo de 60 dias a contar de seu
recebimento (art. 71, I). Quem julga tais contas é o Poder Legislativo de cada ente
federado. Assim, as contas anuais do Presidente da República são julgadas pelo
Congresso Nacional (art. 49, IX, CF/1988); as dos Governadores, pela Assembleia
Legislativa do respectivo Estado; a do Governador do Distrito Federal, pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal; e as contas dos Prefeitos, pelas respectivas câmaras
municipais.
Corroborando esta afirmação:
há uma particularidade em relação ao parecer que o tribunal
de contas do Estado ou do município emite sobre as contas
anuais do chefe do Poder Executivo municipal. De acordo com
a previsão contida no art. 31, § 2.º, da CF/1988, o parecer
prévio, emitido pelo tribunal de contas sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer
por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal. É por esse motivo que parte da doutrina afirma que
nessa hipótese o parecer prévio é relativamente vinculante.
Não é absolutamente vinculante porque pode ser superado,
mas, como a superação depende de quórum qualificado, temse uma relativa vinculação (ALEXANDRE, 2015 p. 81).
De maneira distinta, os tribunais de contas possuem competência para julgar
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
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públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público
(CF/1988, art. 71, II).
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Outro aspecto a se considerar é que, ao julgar as contas dos gestores
públicos e demais agentes que causarem dano ao erário, em muitos casos os
tribunais de contas imputam débito (para ressarcir o Nacional (art. 49, IX, CF/1988);
as dos Governadores, pela Assembleia Legislativa do respectivo Estado; a do
Governador do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal; e as
contas dos Prefeitos, pelas respectivas câmaras municipais.
Não obstante há uma particularidade em relação ao parecer que o tribunal
de contas do Estado ou do município emite sobre as contas anuais do chefe do
Poder Executivo municipal. De acordo com a previsão contida no art. 31, § 2.º, da
CF/1988, o parecer prévio, emitido pelo tribunal de contas sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. É por esse motivo que parte da doutrina
afirma que nessa hipótese o parecer prévio é relativamente vinculante. Não é
absolutamente vinculante porque
pode ser superado, mas, como a superação
5
depende de quórum qualificado, tem-se uma relativa vinculação.
De maneira distinta, os tribunais de contas possuem competência para julgar
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público
(CF/1988, art. 71, II).
Outro ponto importante é que, ao julgar as contas dos gestores públicos e
demais agentes que causarem dano ao erário, em muitos casos os tribunais de
contas imputam débito (para ressarcir o dano) ou multa (com caráter punitivo). As
decisões das cortes de contas que imputam débito ou multa terão eficácia de título
executivo (CF/1988, art. 71, § 3.º).
Em termos menos congestionados, se a pessoa a quem foi imputada a multa
ou o débito não pagar a referida importância dentro do prazo estipulado, poderá
sofrer a cobrança judicial da importância diretamente por meio de uma ação de
execução, não sendo necessário o ajuizamento de uma ação de conhecimento para
rediscutir a matéria que já foi objeto de decisão da corte de contas (BRASIL, 2011).
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Como as decisões definitivas dos tribunais de contas que
imputam débito ou aplicam multa têm, por si sós, força de
título executivo, sua execução não depende da inscrição em
dívida ativa (procedimento que tem como principal objetivo
conferir presunção de liquidez e certeza à dívida,
possibilitando a emissão de um título executivo, qual seja, a
certidão de dívida ativa). No entanto, os entes federados têm
a praxe de inscrever praticamente todos os seus créditos
passíveis de execução em dívida ativa, o que ocorre
basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, a inscrição
possibilita que a execução siga o rito estabelecido na Lei
6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), o que traz um conjunto
de vantagens para o exequente. Em segundo lugar, a inscrição
submete o crédito a um maior controle, na medida em que
ele fica registrado em sistemas informatizados especialmente
criados para a administração, controle de prazos e cobrança
dos valores inscritos (ARAÚJO, 2016 p. 154).
O artigo 41 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União define que, para
resguardar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal
de Contas realizará a fiscalização dos atos administrativos que resulte receita ou
despesa, competindo-lhe, para tanto, a execução de várias atividades de controle,
dentre as quais, a realização de inspeções e auditorias. Este controle praticado pelo
Congresso Nacional e pelo Tribunal de contas é externo, em função de ser efetuado
por órgãos alheios à administração responsável pelo ato.
Após apresentar a estrutura normativa e a competência dos Tribunais de
Contas o próximo capítulo fará uma exposição sobre a natureza jurídica e decisões
do Tribunal de Contas.
2 NATUREZA JURIDICA E DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS
É fundamental relembrar que a atividade administrativa se verifica não
apenas no âmbito do Poder Executivo – que é o poder administrativo por
excelência, mas também na intimidade estrutural dos Poderes Legislativo e
Judiciário. Nesses casos, tais poderes não estarão exercendo suas funções típicas
(fiscalizatória e legiferante, no contexto do Legislativo; jurisdicional, na seara do
Judiciário), mas sim a atípica função administrativa, o que se verifica, a título
exemplificativo, quando nomeiam servidores, realizam licitações, celebram
contratos administrativos etc.
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Pode-se assim afirmar que o controle da atividade administrativa é exercido
sobre a administração direta e indireta dos três Poderes de todos os entes
federativos (incluídos o Ministério Público e os Tribunais de Contas, por alguns
considerados “Órgãos Autônomos” que, a rigor, não poderiam ser enquadrados na
seara administrativa de qualquer dos tradicionais “Poderes”).
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A Constituição de 1988 ampliou substancialmente a jurisdição e a
competência do TCU para, em auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e da renúncia de receitas, estabelecendo,
ainda, que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária tem o dever de prestar contas ao TCU (CAMPBELL, 2012).
Esse mandato constitucional atribui ao TCU a delicada missão de monitorar
as relações de accountability [2]que se estabelecem entre os administradores
públicos e o Congresso Nacional e, em última instância, os cidadãos que delegam
os recursos e poderes para que 5o Estado execute as ações que atendam à vontade
geral de realização do bem comum. Cabe, pois, ao TCU assegurar que o dinheiro e
os demais recursos públicos colocados à disposição dos gestores sejam usados de
maneira adequada e com bons resultados.
Nesse propósito,
Os administradores públicos, por sua vez, têm a
responsabilidade de responder à sociedade e ao Parlamento
sobre como os recursos e poderes que lhes foram confiados
estão se traduzindo em ações para concretizar as políticas
públicas aprovadas. A auditoria governamental realizada pelo
TCU é um elemento primordial para assegurar e promover o
cumprimento
do
dever
de accountability que
os
administradores públicos têm para com a sociedade e o
Parlamento, dado que a Constituição lhe atribuiu a missão
explícita de examinar, como instituição independente de
controle, as ações governamentais, cobrar explicações, impor
penalidades e limites aos agentes estatais quando exercerem
atividades impróprias ou em desacordo com as leis e os
princípios de administração pública (FURTADO, 2015 p. 20).
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A atividade de auditoria governamental exercida pelo Tribunal de Contas da
União se reveste de um acentuado caráter social, portanto, as normas que a regulam
têm uma importância inegável e a sua observação interessa não só ao TCU, mas aos
auditores e a todos aqueles que são destinatários dos resultados de seus trabalhos.
Elas representam os requisitos básicos para assegurar que os auditores sejam
independentes, íntegros, imparciais, objetivos e competentes no desenvolvimento
dos trabalhos de auditoria, de modo que esses alcancem a qualidade mínima
necessária para que sejam considerados irretocáveis, não suscitem quaisquer
suspeitas e sejam dignos de respeito e confiança (ARAÚJO, 2016).
O Poder Legislativo, as entidades auditadas, a sociedade e os diferentes
públicos que utilizam informações e resultados dos trabalhos produzidos no TCU
têm necessidade de que eles tenham credibilidade e deverão ter plena garantia da
justiça e imparcialidade com que foram produzidos. Assim, estas normas trazem
exigências mínimas para prevenir deficiências na conduta profissional ou ética dos
auditores, que possam prejudicar a reputação de qualidade e de validade de seu
trabalho de auditoria, a imagem de integridade dos auditores e da própria entidade
que eles representam, o TCU.
Os Tribunais de contas são instituições importantes e fundamentais no
processo de sustentação da democracia, agindo na defesa da boa e regular
aplicação dos recursos públicos. Destaca-se que o papel primordial do Tribunal de
Contas é o de servir de instância de julgamento administrativo dos atos de
administração do ente federativo e de gestão dos recursos públicos praticados
pelos três poderes e, ainda, pelo Ministério Público.
O artigo 71 da Constituição Federal ainda elenca as competências do
Tribunal de Contas da União, sendo elas:
I – Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República, mediante parecer prévio, que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; IIJulgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público; III- Apreciar, para fins
de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as
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fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório; IVRealizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito,
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
e demais entidades referidas no inciso II; V- Fiscalizar as
contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos
termos do tratado constitutivo; VI- Fiscalizar a aplicação de
quaisquer recursos repassados pela União, mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; VII- Prestar as
informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas
5
comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de
auditorias e inspeções realizadas; VIII- Aplicar aos
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao
dano causado ao erário; IX- Assinar prazo para que o órgão
ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X- Sustar se não
atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XIRepresentar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados (CF. art. 71, 1988).
As competências do Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas são
respectivamente:
Presidente: As principais competências do presidente são
dirigir e representar o Tribunal, praticando os atos de
administração orçamentária, financeira e patrimonial
necessários ao funcionamento do órgão. Conselheiro: O
conselheiro é o fiscal do uso de recursos públicos pelo Estado
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e pelos municípios. Sua atuação visa assegurar que os
recursos oriundos dos impostos sejam bem aplicados e evitar
irregularidades como fraudes, desvios, desperdício e atos de
corrupção. A atuação compreende desde a fiscalização da
prestação de contas do governador, dos chefes dos Poderes
Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público e do
próprio Tribunal de Contas, além dos prefeitos e presidentes
de câmaras municipais. Também as contas dos chamados
“ordenadores de despesas” – como secretários estaduais e
municipais, presidentes de autarquias, presidentes de
câmaras municipais, fundos e fundações, entidades do
terceiro setor, dentre outros órgãos – são fiscalizadas pelos
conselheiros. Auditores: Os auditores, aprovados em concurso
público, substituem os conselheiros em seus impedimentos e
ausências por motivo de licença, férias, vacância do cargo ou
outro afastamento legal. Possuem as mesmas garantias e
impedimentos do titular. Procuradores: Os procuradores
integram o Ministério Público de Contas. São Bacharéis em
Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica
comprovada. Promovem a defesa da ordem jurídica, emitindo
pareceres preliminares e sobre o mérito, nos processos,
denúncias e representações julgados pela Casa. São chefiados
pelo procurador-geral junto ao Tribunal de Contas, que
possui o mesmo tratamento jurídico e protocolar dos
conselheiros. Corregedor Geral: Tem como atribuição
determinar a correição em todos os órgãos e unidades
administrativas do Tribunal, instaurar processo administrativo
disciplinar e promover os serviços de Ouvidoria, conforme
estabelece o Regimento Interno (LEI n. 8443/92).
No âmbito federal, o art. 41 da Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) (BRASIL,
1992) define que, para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento
das contas, o TCU efetuará a fiscalização dos atos de que resultem receita ou
despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe,
para tanto, a execução de várias atividades de controle, dentre as quais, a realização
de inspeções e auditorias. Diz-se que esse controle praticado pelo Congresso
Nacional e pelo TCU é externo, em função de ser efetuado por órgãos alheios à
administração responsável pelo ato controlado.
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O art. 70 da CF prevê que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
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Nesse sentido prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.
Em breves considerações:
a coisa julgada é uma característica própria da jurisdição,
podendo ser formal ou material. Ambas decorrem da
impossibilidade de interposição de recurso contra a sentença,
residindo a diferença entre elas no grau que alcançam dentro
de um mesmo fenômeno (a inalterabilidade das decisões
judiciais). Todo processo faz coisa julgada formal, que
significa a 5imutabilidade da decisão dentro de um processo
específico, quer porque não é cabível, mas nenhum recurso,
quer porque os prazos para interposição se esgotaram. Ela
atua dentro do processo em que a sentença foi proferida, sem
impedir que o objeto do julgamento volte a ser discutido em
outro processo, tratando-se, portanto, de uma preclusão
endoprocessual. Já a coisa julgada material só se verifica
quando há a apreciação do mérito, possuindo o condão de
tornar a questão indiscutível e imutável após o seu trânsito
em julgado, representando, assim, a verdadeira coisa julgada
(MONTEIRO, 2016 p. 12).
O Tribunal poderá solicitar à Procuradoria Geral de Justiça ou outro órgão
que a lei indicar, ou ainda, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe
sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis
julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e
sua restituição,
Considerando-se o monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário,
seria correto dizer que os Tribunais de Contas apreciam, para homologar ou rejeitar,
as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e dinheiros públicos.
A expressão "julgar", contida no inciso II, do artigo 71, da Carta Magna, não pode
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denotar atividade excludente de apreciação do Poder Judiciário, significando,
apenas, que há preclusão administrativa. Ou seja, após o julgamento, não poderá a
Administração ou o órgão fiscalizador se voltar sobre as despesas, inquinando-as
de ilegais.
Em relação ao Patrimônio Público este é considerado como o conjunto de
direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados,
produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que
seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à
prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor
público e suas obrigações (RESOLUÇÃO CFC nº 1.129/08).
Respectivamente, o Patrimônio do Estado compõe-se de Bens Móveis,
Semoventes, Imóveis, Valores pertencentes ao Estado, Créditos provenientes de
dívida ativa e Saldos em poder dos responsáveis, sendo onerado pela Dívida
Fundada e Flutuante.
Os elementos patrimoniais são classificados sob dois aspectos principais:
jurídico e contábil. Sob aspecto jurídico, classificam-se em
Bens de Uso Comum do Povo, Bens de Uso Especial e Bens
Dominiais. Bens de Uso Comum do Povo: aqueles destinados
à utilização geral pelos indivíduos, independentemente de
consentimento individualizado por parte do poder público,
exemplificado pelas ruas, praças, estradas, dentre outros. Bens
de Uso Especial: aqueles que visam à execução dos serviços
administrativos e públicos em geral, como exemplos,
repartições públicas, universidades, hospitais, veículos oficiais,
material de consumo da administração. Bens Dominiais:
aqueles que não têm destinação pública definida, exemplos,
terras devolutas, terras sem destinação pública (TORRES;
SILVA, 2013, p. 23).
Em relação ao aspecto contábil, a Resolução CFC nº 1.129/08 demonstra o
patrimônio público estruturado em três grupos, a seguir relacionados, segregados
em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade
e exigibilidade. Ativo: compreende os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor
público, que represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro (FURTADO,
2015).
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Os ativos devem ser classificados como circulante quando estiverem
disponíveis para realização imediata ou a expectativa de realização até o término
do exercício seguinte. Os demais ativos devem ser classificados como não
circulante. Passivo: compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor
público ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as contingências e
as provisões. Os passivos devem ser classificados como circulante quando
corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte; a valores
de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for
a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade (ARAÚJO, 2016).
Em se tratando de controle patrimonial este consiste em ações que
asseguram, por meio de registros e relatórios, a coleta de dados relativos a
identificação, existência, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos
bens patrimoniais, desde a sua primeira inclusão no patrimônio, até a sua baixa
final. A atividade de controle patrimonial, que deverá ser exercida pela seção de
patrimônio, permite a esta funcionar como um centro de informações dos bens
físicos (TCU, 2017).
Dessa forma, a fiscalização operacional do patrimônio público nas
considerações de Furtado (2015)
5 representa um estágio evolutivo no sistema de
controle da atividade financeira do Estado, na medida que, além de visar à
preservação das finanças e do patrimônio Público, passa a ter também o sentido do
aperfeiçoamento das instituições administrativas, tendo em conta sua melhor
produtividade, procedendo recomendações para tal fim.
No entanto, o mesmo autor afirma que não tem sido acolhida pelo Poder
Público, resultando em um trabalho sem finalidade prática e, via de consequência,
sem produzir qualquer influência no planejamento das políticas públicas e este é
um aspecto que deverá ser objeto de constante busca dos Tribunais de Contas
(FURTADO, 2015).
As atuações dos tribunais de contas e das controladorias, no âmbito
administrativo, e dos ministérios públicos e das polícias judiciárias, na esfera
criminal, dão grandes resultados no combate à fraude e à corrupção. Contudo, a
moderna teoria de Linhas de Defesas aponta o administrador público como o
principal agente nesse combate.
É importante destacar que os gestores das organizações públicas, em
conjunto com os servidores, empregados e terceirizados, fazem parte do rol de
pessoas que estão mais aptas a identificar os desvios e aplicar as correções
necessárias relacionados ao patrimônio público.
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3 O CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS COMO
FORMA DE TUTELAR PATRIMÔNIO PÚBLICO
O Tribunal de Contas não exerce função judicial, entretanto também não
exerce função legislativa, devendo ser classificado como um órgão administrativo e
independente de cooperação com o Poder Legislativo na fiscalização financeira e
orçamentária, conforme determina a Constituição. Nessa perspectiva, o controle
externo é considerado uma forma para tutelar o patrimônio público (MEIRELLES,
2008).
Meirelles (2008), define o controle externo como um órgão fora da
Administração responsável pelo ato controlado e visa a comprovar a probidade da
Administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e
patrimônio público, bem como a fiel execução do orçamento.
O controle exercido pelo Tribunal de Contas, como se entende, é a
fiscalização, quer dizer, inspeção, exame, acompanhamento, verificação, exercida
sobre determinado alvo, de acordo com certos aspectos, visando constatar o
cumprimento do que já foi predeterminado ou comprovar eventuais desvios com
fincas de correção, decidindo acerca da regularidade ou irregularidade do ato
praticado. Então, controlar é fiscalizar, emitindo um juízo de valor (AZEVEDO, 2016).
No âmbito da administração pública, conforme indica a Constituição Federal,
no que tange a tutela do patrimônio público cabe ao Tribunal de Contas realizar a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante Controle Externo.
O Controle Externo é exercido mediante a fiscalização do Tribunal de Contas
sob a forma predominante, por meio de auditorias e inspeções de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A Constituição Federal impôs
ainda a necessidade de realizá-las segundo normas técnicas apropriadas,
desenvolvidas de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente, a exemplo
das Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior
(ISSAI)[3], da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
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(INTOSAI) e com as melhores práticas desenvolvidas por outras instituições
superiores de controle de reconhecida experiência (LINO; AQUINO, 2018) .
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A Constituição Federal (1988), em relação ao controle externo menciona em
seu art. 31 que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da Lei. O controle externo da Câmara
Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, quando
houver. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal (BRASIL, 1988).
Nos ensinamentos de Lino e Aquino (2018), para a realização do Controle
Externo, o Tribunal de contas realiza a Auditoria Governamental, vale destacar que
a função desta Auditoria é preventiva e orientadora, pois está voltada não só sobre
os fatos já passados, mas também a ter uma visão prospectiva de contribuir para o
alcance de objetivos e para a melhoria do desempenho da administração pública.
Dessa forma, quando esta5 auditoria está direcionada ao sistema contábil ou
sobre demonstrações financeiras de órgãos e entidades, o tipo de auditoria
adotado pelo Tribunal é denominado simplesmente de auditoria contábil ou de
conformidade contábil.
Segundo a International Organization of Supreme Audit Institutions –
INTOSAI (2012), o termo Auditoria define “[...] o exame das operações, atividades e
sistemas de determinada entidade, com vista a verificar se são executados ou
funcionam em conformidade com determinados objetivos, orçamentos, regras e
normas”.
Nesse sentido, a auditoria é um instrumento de fiscalização utilizado pelo
tribunal para examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos
responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial, avaliar o desempenho dos órgãos e entidades
jurisdicionados, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades
governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos
atos praticados (CASTRO, 2015).
No âmbito da auditoria para o setor público, pode-se então verificar que,
além das técnicas de avaliação e confirmação do patrimônio, tem-se as auditorias
de programas e a avaliação dos atos praticados pelos gestores, passando assim a
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tratar do controle e verificação física do governo programadas pelo orçamento
(TCU, 2019).
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As auditorias se classificam, quanto à natureza em:
[...] Auditorias de regularidade, que tem como objetivo
examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos
responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal quanto aos
aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial.
Compõem as auditorias de regularidade, as auditorias de
conformidade e as auditorias contábeis. Auditorias
operacionais, que objetivam examinar a economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas
e atividades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu
desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão
pública (MILESKI, 2016, p. 09).
A classificação das auditorias como de regularidade ou operacional
dependerá do objetivo prevalecente em cada trabalho de auditoria, já que elas
constituem parte de um mesmo todo da auditoria governamental e, às vezes,
integram o escopo de um mesmo trabalho de auditoria.
Dessa forma, as auditorias de regularidade visam examinar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal,
quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Compõem as
auditorias de regularidade as auditorias de conformidade e as auditorias contábeis
(BRASIL, 2010).
Já as auditorias operacionais objetivam examinar a economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades
governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o
aperfeiçoamento da gestão pública (CASTRO, 2015).
Os tipos de auditoria mais encontrados são a auditoria contábil, a auditoria
de conformidade e a auditoria operacional. A auditoria contábil consiste no exame
objetivo, sistemático e independente, com base nas normas contábeis, das
demonstrações contábeis. A finalidade desta auditoria é atestar a fidedignidade e
adequação dos registros. Na auditoria contábil o auditor efetua a verificação das
demonstrações contábeis enfocando as questões orçamentárias, financeiras,
econômicas e patrimoniais (SALAZAR, 2019).
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Em relação a auditoria de conformidade, esta busca verificar as
demonstrações financeiras, e a obediência a normas e regulamentos. Para
a International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI (2012), a
entidade internacional que congrega as Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS, da
qual o Tribunal de Contas da União é membro, a auditoria de regularidade tem por
objetivo:
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Certificar que as entidades responsáveis cumpriram sua
obrigação de prestar contas, o que envolve o exame e a
avaliação dos registros financeiros e a emissão de parecer
sobre as demonstrações financeiras; emitir parecer sobre as
contas do governo; Auditar os sistemas e as operações
financeiras, incluindo o exame da observância às disposições
legais e regulamentares aplicáveis; Auditar o Controle Interno
e as funções da auditoria interna; Auditar a probidade e a
propriedade das decisões administrativas tomadas pela
entidade auditada; Assim, a auditoria de regularidade aborda
os aspectos financeiros, de certificação de contas, como
também aspectos de conformidade ou legalidade (INTOSAI,
5
2012, p. 08).
É importante ainda citar que a auditoria de desempenho ou operacional,
Segundo o que preconiza a INTOSAI (2012), tem como foco principal a verificação
da economia, da eficiência e da eficácia, objetivando determinar se a administração
desempenhou suas atividades com economia, de acordo com princípios, práticas e
políticas administrativas corretas, determinar se os recursos humanos, financeiros e
de qualquer outra natureza são utilizados com eficiência, incluindo o exame dos
procedimentos de mensuração e controle do desempenho e as providências
adotadas pelas entidades auditadas para sanar as deficiências detectadas.
CONCLUSÃO
O presente estudo cuidou em identificar a natureza jurídica das decisões do
tribunal de contas nas formas adotadas para tutelar patrimônio público. Observouse que todas as decisões tomadas pelo Tribunal de Contas no que se refere ao
patrimônio público, resultam de processos que tramitam segundo os
procedimentos previamente estabelecidos na legislação, convém observar então se
todas essas decisões contribuem para a tutela do patrimônio público.
A natureza jurídica do Tribunal de Contas é especificamente, julgar as contas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
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da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas no que tange a proteção ao
patrimônio público está além da apreciação das contas prestadas anualmente
mediante parecer prévio, a aplicação de as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário.
Nota-se pela pesquisa que uma das formas exercidas pelo Tribunal de Contas
para tutelar o patrimônio público, como demonstrado no estudo, é por meio do
controle externo realizado através das auditorias.
A fiscalização do patrimônio público é considerada uma etapa evolutiva no
que tange ao controle da atividade financeira do Estado, pois foi observado que
além de visar à preservação das finanças e do patrimônio Público tem também
como objetivo levar o aperfeiçoamento das instituições administrativas levando em
consideração a sua melhor produtividade.
Pela observação dos aspectos analisados e considerado o patrimônio como
o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos,
formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor
público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro,
é de fundamental importância que o Tribunal de Contas proceda com
recomendações pertinentes para sua melhor administração.
Em se tratando do patrimônio público, havendo a ocorrência de grave
irregularidade ou dano ao patrimônio público, o Tribunal de Contas promoverá, as
medidas necessárias à sustação do ato irregular ou danoso e à reparação do
prejuízo. Essas medidas ocorrem por meio de registros e relatórios, a coleta de
dados relativos a identificação, existência, quantidade, localização, condições de
uso e histórico dos bens patrimoniais, desde a sua primeira inclusão no patrimônio,
até a sua baixa final.
Dessa forma, pode-se afirmar também que se a inspeção, não constatar a
ocorrência de grave irregularidade ou dano ao patrimônio público, o processo será
remetido para a unidade competente do Tribunal para ser anexado às respectivas
prestações de contas.
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[1]

Accountability é um conceito novo na terminologia ligada à reforma do Estado
no Brasil, mas já bastante difundido na literatura internacional, em geral pelos
autores de língua inglesa. Não existe uma tradução literal para o português, sendo
a mais próxima “a capacidade de prestar contas” ou “uma capacidade de se fazer
transparente” (ARAUJO, 2012).
[2]

As Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI),
desenvolvidos pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), visam promover a realização de auditorias independentes e
eficazes pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). O marco referencial de
Normas Profissionais da INTOSAI tem quatro níveis. O nível 1 contém os princípios
fundamentais da estrutura. O nível 2 (ISSAI 10-99) estabelece pré-requisitos para o
funcionamento adequado e a conduta profissional das EFS, como independência,
transparência e accountability, ética e controle de qualidade, que são relevantes
[3]
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para todas as auditorias das EFS. Os níveis 3 e 4 tratam da realização de cada tipo
de auditoria e incluem princípios profissionais geralmente reconhecidos que dão
suporte a auditoria eficaz e independente das entidades do setor público (TCU,
2019).

5
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RESUMO: A evolução da responsabilidade civil do Estado passou por diversas
etapas, com a adoção de variados marcos teóricos. Atualmente, a teoria adotada
como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro é a da responsabilidade objetiva,
nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Entretanto, a doutrina
controverte-se acerca da aplicação da responsabilidade objetiva aos casos de danos
decorrentes da omissão estatal. O presente trabalho tem o objetivo de enfrentar tal
problemática, aderindo ao entendimento que defende a necessidade de aferir, no
caso concreto, a natureza da omissão. Em se tratando de omissão genérica,
entende-se que a interpretação mais adequada é aquela que exige a comprovação
da culpa para a caracterização do dever estatal de indenizar – teoria subjetiva; em
caso de omissão específica, vinculada a uma posição de garantidor assumida pelo
Poder Público, mostra-se pertinente a adoção da teoria objetiva, dispensando-se a
vítima do ônus de comprovar a culpa do ente público.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade. Estado. Teorias. Omissão.
ABSTRACT: The evolution of state civil liability has gone through several stages,
with the adoption of various theories. Currently, the theory adopted as a rule by the
Brazilian legal system is that of objective liability, pursuant to art. 37, § 6°, of the
Federal Constitution. However, the doctrine is controversial about the application
of this theory to cases of damage resulting from state omission. This article aims to
address this issue, adhering to the understanding that defends the need to assess,
in the specific case, the nature of the omission. In the case of generic omission, it is
understood that the most appropriate interpretation is that which requires proof of
guilt to characterize the state duty to indemnify – subjective theory; in case of
specific omission, linked to a position of guarantor assumed by the state, the
adoption of the objective theory is pertinent, exempting the victim from the burden
of proving the guilt of the public entity.
KEYWORDS: Liability. State. Theories. Omission.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Evolução teórica acerca da responsabilidade civil
extracontratual do Estado; 2. Responsabilidade civil extracontratual do Estado no
ordenamento jurídico brasileiro; 2.1. Antecedentes históricos; 2.2. O art. 37, § 6°, da
Constituição Federal de 1988; 2.3. Excludentes e atenuantes da responsabilidade
civil do Estado; 3. Responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos
omissivos; 3.1. Teses doutrinárias acerca dos elementos de responsabilização do
Estado por condutas omissivas; 3.2. Omissão genérica versus omissão específica:
critério intermediário para a aferição da teoria a ser aplicada; 3.3. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal; 4. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Dentre os temas concernentes à responsabilidade civil extracontratual do
Estado, a responsabilidade por atos omissivos talvez seja um dos mais polêmicos e
instigantes. Doutrina e jurisprudência debatem há muito a matéria, o que resultou
no desenvolvimento de variadas teses e opiniões.
O assunto reveste-se de importância ainda maior quando se constata a
grande quantidade de ações judiciais a ele relacionadas. Com efeito, não é raro ao
Poder Judiciário deparar-se com
5 ações indenizatórias manejadas contra entes
estatais com o objetivo de, por exemplo, obter-se reparação por danos materiais
oriundos da má conservação de rodovias, ou por danos corporais advindos da falta
de vigilância estatal em eventos ocorridos em presídios e em estabelecimentos
públicos de ensino.
O objetivo deste artigo é apresentar as várias teses doutrinárias e
jurisprudenciais que envolvem o dever de reparação decorrente da omissão estatal,
e, ao final, concluir por aquela que nos afigura mais adequada.
Para tanto, discorrer-se-á, inicialmente, acerca dos marcos teóricos
historicamente adotados para justificar a responsabilidade civil do Estado. Abordarse-á desde a teoria da irresponsabilidade até a teoria do risco integral, passandose pelas teorias civilista, do órgão, da culpa anônima e da responsabilidade objetiva.
Em seguida, será examinada especificamente a abordagem conferida ao
tema pelo sistema jurídico pátrio, com a análise cronológica dos arcabouços
normativos infraconstitucional e constitucional. Será enfatizado o tratamento atual
da matéria pelo ordenamento, com o estudo da norma prevista no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal de 1988. A última parte deste capítulo será dedicada às causas
de exclusão e atenuação da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público.
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Estabelecidas as bases conceituais e normativas necessárias, a parte final
deste trabalho terá por objeto a análise da responsabilidade civil do Estado
decorrente de sua omissão. Dessa forma, serão apresentadas as teses doutrinárias
acerca do assunto, com enfoque inicial em duas correntes: aquela que adota a teoria
objetiva, que dispensa a análise da culpa como elemento de responsabilização do
Estado por condutas omissivas, e aquela que acolhe a teoria subjetiva, para a qual
o elemento culposo é imprescindível[1]. Em seguida, será exposta a doutrina que
distingue a omissão em genérica e específica para a aferição da teoria a ser aplicada
na análise da responsabilidade do Estado por inação. Com base nesse critério, em
se tratando de omissão genérica, caracterizada nas situações em que não se exigia
uma atuação específica do Estado, a teoria a ser adotada será a da responsabilidade
subjetiva; noutro giro, em se tratando de omissão específica, verificada nos casos
em que o Poder Público assumiu uma posição de garantidor, terá aplicação a teoria
objetiva. Ao fim, o capítulo apresentará precedentes do Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria.
O trabalho não tem a pretensão de esgotar a problemática do dever estatal
de reparação por suas omissões, senão o desejo de contribuir para a apresentação
sistemática das diversas teses – doutrinárias e jurisprudenciais – referentes ao tema.
Após cotejar as várias perspectivas possíveis, será ressaltado o motivo pelo qual se
entende que a proposta de solução mais adequada é aquela que, na avaliação da
necessidade ou não de demonstração da culpa do ente público, diferencia, no caso
concreto, a natureza da omissão.
1. EVOLUÇÃO TEÓRICA ACERCA
EXTRACONTRATUAL DO ESTADO

DA

RESPONSABILIDADE

CIVIL

A responsabilização civil extracontratual do Estado pode ser estudada em
três fases: a primeira, caracterizada pela irresponsabilidade, ou seja, pela
impossibilidade de se condenar o Poder Público ao pagamento de indenizações e
compensações pecuniárias; a segunda, baseada na responsabilização do Estado
conforme as teorias do direito civil, especialmente as que se referem aos atos de
prepostos e mandatários; e, a terceira, fundada em conceitos de direito público,
desatrelados das noções tradicionais civilistas, destacando-se as concepções
de faute du service e de risco administrativo.
Teoria da irresponsabilidade
Até meados do século XVIII, prevaleceu a ideia de que o Estado não poderia,
em nenhuma hipótese, ser civilmente responsabilizado. Não se concebia que o
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Poder Público viesse ser compelido a ressarcir, pecuniariamente, danos causados a
particulares.
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Esse período coincide, em sua maior parte, com o chamado absolutismo,
que teve como elemento caracterizador principal o fato de o Estado confundir-se
com a própria figura de seu governante. O monarca não poderia ser
responsabilizado, logo, também o reinado estava imune a qualquer dever de
reparação. Vigoravam, assim, os postulados “o rei não erra” (the king can do no
wrong), “o Estado sou eu” (l’Etat c’est moi) e “o que agrada ao príncipe tem força
de lei”.
A teoria da irresponsabilidade está calcada na concepção segundo a qual o
Estado é soberano e, enquanto tal, não pode ser questionado em seus atos.
Destarte, se ao Estado compete definir as leis e o direito, não poderia ser ele
responsabilizado por seus atos. Haveria uma contradição dos próprios termos caso
se admitisse que os súditos viessem a ser indenizados por seu soberano.
Dessa forma, em caso de dano, o particular teria, quando muito, a
possibilidade de ver-se ressarcido pelo agente público que praticou o ato, mas,
nunca, pelo próprio Poder Público.
5 São elucidativas, a propósito do tema, as lições
de Yussef Said Cahali:
Resguardava-se, assim, o Estado regalista, na sua prepotência
de não contradição: o Estado é o órgão gerador do direito,
cabendo-lhe a tutela dele; ao exercer a tutela jurídica, o
Estado não atenta contra a ordem jurídica, pois, sendo ele
próprio o direito, jamais praticaria injustiças.
Nesta fase histórica, portanto, inexistia a questão da
responsabilidade civil do Estado: a irresponsabilidade aparece
como um axioma cuja legitimidade não é posta em dúvida; a
existência de uma responsabilidade pecuniária a cargo do
patrimônio público é considerada como entrave perigoso à
liberdade dos serviços; na ordem patrimonial, os
administrados não têm à sua disposição senão a ação
ressarcitória contra o agente causador do dano.[2]
Não é difícil perceber que a teoria da irresponsabilidade total e absoluta do
Estado foi revista, sobretudo ante as injustiças provocadas pela impossibilidade de
ressarcimento daqueles que tinham seus direitos violados pelo ente público. As
críticas levaram à superação dessa teoria, de modo que, paulatinamente, passou-se
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a enxergar o Estado como um sujeito de direitos e obrigações, tal como os
particulares.
Teoria civilista
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Se o Estado propunha-se a ser o guardião dos direitos e obrigações dos
indivíduos, não poderia, ele próprio, eximir-se do dever de reparar prejuízos que
viesse a causar aos particulares.
Nesse sentido, a doutrina passou a adotar, analogicamente, as teorias do
direito civil para justificar a responsabilização do Estado. Buscaram-se, assim, na
culpa do agente público e nos princípios da responsabilidade por fato de terceiro
(preposto, mandatário ou representante) os fundamentos para a responsabilidade
estatal.
Sob esse enfoque, passou-se a adotar a distinção entre atos de império
(jure imperii) e atos de gestão (jure gestionis). Os primeiros compreendem os atos
que o Estado pratica na condição de soberano, quais sejam, atos relacionados às
funções essenciais e supraindividuais do Poder Público. Por outro lado, os segundos
estão vinculados a atos facultativos, praticados em condição de igualdade com os
administrados.
No caso dos atos de império, por se tratar de um exercício da supremacia
do Estado, de modo a manter sua própria existência e, bem assim, a ordem pública,
não seria admissível a responsabilização do ente público. Entretanto, os atos de
gestão estariam sujeitos à reparação civil, desde que verificada a sua culpa do
agente público, que passou a ser visto, então, como preposto, mandatário ou
representante do ente estatal.
Embora não se possa ignorar a importante contribuição da corrente que
buscou aplicar as teorias civilistas à responsabilização estatal – pois, afinal, teve o
mérito de romper com a irresponsabilidade absoluta –, é certo que a doutrina
passou a questionar a classificação dicotômica dos atos públicos (atos de
império versus atos de gestão).
No Brasil, a crítica pode ser bem resumida nas palavras de Washington de
Barros Monteiro:
Só se pode tachar de arbitrária a distinção entre ato
praticado jure imperii ou jure gestionis. Realizando um ou
outro, o Estado é sempre o Estado. Mesmo quando pratica
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simples ato de gestão o Poder público age não como mero
particular, mas para a consecução de seus fins. Portanto, não
se pode dizer que o Estado é responsável quando pratica atos
de gestão e não o é, quando realiza atos de império. Negar
indenização neste caso é subtrair-se o Poder Público à sua
função específica, qual seja, a tutela dos direitos.[3]
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De outra banda, a ideia de que os agentes públicos seriam representantes,
mandatários ou prepostos do Estado também veio a ser criticada, ao argumento de
que falta ao ente estatal o elemento anímico. Para a doutrina de direito privado, os
institutos da representação, do mandato, da preposição e seus correlatos
imprescindem da manifestação de vontade das partes envolvidas.
Por essa razão, desenvolveu-se a chamada teoria do órgão, que,
procurando solucionar a problemática da relação existente entre o Estado e seus
agentes públicos, veio a prevalecer no âmbito das discussões jurídicas referentes à
matéria.
Teoria do órgão
5

Tecendo feliz analogia entre o Estado e o organismo humano, o
doutrinador alemão Otto Gierke desenvolveu a teoria segundo a qual os agentes
públicos consubstanciam, cada um, elementos que, unidos, permitem o
funcionamento de um sistema amplo e complexo: o ente estatal.
Destarte, os agentes públicos não deveriam ser vistos como agentes
humanos que, per si, representam o Estado na prática de seus atos, mas, sim, como
órgãos do ente estatal em atividade. A vontade de tais órgãos compreende
vontades do próprio Estado, e não dos agentes.
Nesse sentido, são elucidativas as lições de Sérgio Cavalieri Filho, extraídas
de seu Programa de Responsabilidade Civil:
Cedo constatou-se, todavia, que o Estado não é representado
por seus agentes, mas age através deles e dos órgãos em que
atuam. Como pessoa jurídica que é, o Estado não tem vontade
nem ação, no sentido de manifestação psicológica e vida
anímica própria. Estas, só os seres físicos as possuem. Não
podendo o Estado agir diretamente, por não ser dotado de
individualidade fisiopsíquica, sua vontade e sua ação são
manifestadas pelos seus agentes, na medida em que se
apresentem revestidos desta qualidade e atuem em seus
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órgãos. Pela teoria do órgão (ou organicista), idealizada por
Otto Gierke, o Estado é concebido como um organismo vivo,
integrado por um conjunto de órgãos que realizam as suas
funções. Organismo traduz-se num conjunto de partes, às
quais correspondem outras tantas funções que, combinadas,
servem a manter o todo; mas a cada uma das partes,
separadamente, não tem função alguma, não desempenha
nenhum fim fora do organismo em que se integra.[4]
Assim, a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva,
atribui ao Estado os atos praticados pelos agentes públicos. Aquilo que o agente
quis e fez, seja de forma adequada ou não, é aquilo que o próprio ente público
realizou. Isso porque o Estado é um ente uno, que não se distingue dos indivíduos
responsáveis pelo seu funcionamento.
Teoria da culpa anônima
Em consonância com o movimento expresso na consagrada teoria do
órgão, a teoria da culpa anônima busca ressaltar que a responsabilidade do Poder
Público está condicionada a uma demonstração de culpa, não do agente – culpa
individual –, mas do próprio serviço estatal – culpa anônima ou impessoal.
Nesse diapasão, o ente deve ser civilmente responsabilizado nas hipóteses
em que o serviço não funcionou, funcionou mal (defeituosamente) ou funcionou
tardiamente (de modo extemporâneo)[5].
Dessa forma, a culpa deixa de ser vista sob o aspecto civilista para assumir
contornos próprios do direito público. Trata-se da chamada faute du service,
acolhida originalmente na França e que tem por característica precípua a
responsabilização estatal por uma culpa resultante da má prestação de um serviço
público, independentemente da identificação de um agente causador específico.
Ressalte-se, porém, que, ao contrário do compreendido por alguns, a culpa
anônima não se confunde com responsabilidade objetiva, pois, sob o enfoque da
culpa anônima, a vítima terá que demonstrar, além do dano provocado e do nexo
de causalidade, a falha na prestação do serviço, o que não é exigido na
responsabilidade objetiva, conforme se verificará a seguir.
Teoria da responsabilidade objetiva
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A fase seguinte da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado
compreende a teoria objetiva, que dispensa a demonstração do elemento culpa
para a caracterização do dever de reparar.
Cuida-se de tese oriunda dos postulados da equidade e da isonomia.
Deveras, se todos os indivíduos usufruem da atividade administrativa estatal, é de
se considerar que essa mesma coletividade arque com os danos que o ente público
eventualmente cause a alguns membros da sociedade.
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Desse modo, equalizam-se os ônus advindos de violações a direitos
praticadas pelo Poder Público, de forma que as pessoas lesadas não absorvam,
isoladamente, os danos decorrentes de atividades realizadas no interesse geral.
Dispensam-se, assim, tanto a demonstração da culpa dos agentes públicos,
quanto a comprovação da falha na prestação do serviço (faute du service). Bastam,
para o dever de indenizar, o dano seu nexo de causalidade com a atividade estatal.
Os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva são bem
sintetizados no escólio de Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, que, em
monografia intitulada Problemas de Responsabilidade Civil do Estado, assevera:
5

Essa teoria, que se contenta tão-somente com a prova do
dano e do nexo de causalidade (são dois apenas os
pressupostos necessários), tem como fundamento o princípio
da igualdade dos ônus e encargos sociais. Significa que se
dividem, por todos, os prejuízos causados pelo Estado,
porque, da mesma forma, por toda a população é repartido o
benefício que o Estado proporciona. Esse princípio pode ser
também apontado como o princípio da isonomia ou da
solidariedade social. A responsabilidade objetiva é assim
denominada porque prescinde de qualquer verificação de
índole subjetiva, vale dizer, afasta-se a perquirição da culpa.[6]
Com vistas a justificar a responsabilidade objetiva do Estado, os juristas,
capitaneados por Léon Duguit, desenvolveram a denominada teoria do risco
administrativo, segundo a qual, por gerar riscos aos administrados, a atividade
estatal – normal ou irregularmente exercida – gera o dever de reparar os danos
causados aos particulares.
Segundo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, a teoria do risco administrativo
pode ser assim formulada:
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(...) a Administração Pública gera risco para os administrados,
entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os
membros da comunidade podem sofrer em decorrência da
normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que
essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem
ser também suportados por todos, e não apenas por alguns.
Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa,
suportar os ônus da sua atividade, independentemente de
culpa dos seus agentes.[7]
Cumpre notar que a teoria do risco administrativo não se confunde com a
teoria da responsabilidade integral, a seguir estudada. Com efeito, embora o risco
administrativo implique a responsabilização do Estado independentemente da
demonstração de culpa (haja vista o risco inerente à atividade administrativa), o
dano deve estar relacionado, direta ou indiretamente, a um ato estatal. É dizer: o
nexo causal, na teoria do risco, permanece como pressuposto para a configuração
do dever de reparar, de tal forma que, uma vez rompido (o que poderá ocorrer, por
exemplo, nos casos de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima, caso fortuito e força
maior), o ente público exime-se da obrigação de ressarcir.
Teoria do risco integral
O risco integral, a seu turno, caracteriza-se como a teoria segundo a qual o
Estado terá o dever de indenizar mesmo nas hipóteses em que incidam excludentes
de responsabilidade. Assim, ainda que se verifiquem, no caso concreto, culpa
exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, a Administração
Pública teria o dever de reparar.
Como se nota de antemão, cuida-se de teoria extremada, que impõe às
pessoas jurídicas de direito público ônus desarrazoado e injustificável,
transformando-as em segurador universal, porquanto, em toda e qualquer situação,
estariam compelidas a indenizar danos alegados por particulares,
independentemente de decorrerem ou não da atividade administrativa.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

DO

ESTADO

NO

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A doutrina nacional costuma acentuar que o Brasil não vivenciou o período
da irresponsabilidade civil do Estado[8]. De fato, a Constituição imperial de 1824 já
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preceituava que os “empregados públicos” eram “estritamente responsáveis pelos
abusos e omissões praticados no exercício de suas funções, e por não fazerem
efetivamente responsáveis aos seus subalternos” (art. 178, nº 29).
O mesmo se deu com a Constituição republicana de 1891, que, em seu art.
82, dispôs:
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Art. 82. Os funcionários públicos são estritamente
responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no
exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou
negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus
subalternos.
Digna de nota, também, a regra estabelecida no art. 13 da Lei 221, de 20
de novembro de 1894, a qual dispunha que “os Juízes e Tribunais Federais
processarão e julgarão as causas que se fundarem na lesão de direitos individuais
por atos ou decisões das autoridades administrativas da União”.
Embora as vetustas regras prescrevessem a responsabilização pessoal dos
agentes públicos, a doutrina da época[9] anota que a jurisprudência não titubeava
5
em reconhecer a responsabilidade solidária do ente público pelos atos praticados
por seus agentes.
Já no início do século seguinte, o Código Civil de 1916 previu dispositivo
que efetivamente destacou a responsabilidade civil do Estado pelos danos oriundos
de sua atuação. Tratou-se do art. 15, cuja redação era a seguinte:
Art. 15. As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente
responsáveis por atos dos seus representantes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo
contrário ao Direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo
o direito regressivo contra os causadores do dano.
Apesar da redação pouco clara, compreende-se que o dispositivo
estabelecia a responsabilidade civil do Estado atrelada à demonstração da culpa, na
medida em que mencionava a contrariedade ao Direito ou ao dever legal. Ademais,
é possível inferir a vinculação à culpa civil, porquanto o dispositivo referia-se aos
atos das pessoas jurídicas praticados por seus “representantes”.
Assim, verifica-se que o regramento da responsabilidade civil do Poder
Público sob a égide do Código Civil de 1916 estava fundamentada na teoria civilista,
tratada no Capítulo 1 do presente artigo. Ao caracterizar os agentes públicos como
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representantes do Estado, a norma aludia aos institutos da preposição, do mandato
e da representação, típicos do direito privado.
Por outro lado, antes mesmo que houvesse regramento legal abarcando a
responsabilidade objetiva do Estado, parcela da doutrina e da jurisprudência já
procurava desenvolver a tese da responsabilização baseada na teoria do risco [10].
Entretanto, foi com a Constituição Federal de 1946 que o ordenamento jurídico
pátrio passou a contar com texto legal que efetivamente estabeleceu a
responsabilização do ente público independentemente da existência de culpa. É o
que se extrai da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
A grande alteração legislativa concernente à responsabilidade
do Estado ocorreu a partir da Constituição de 1946. O art. 194
daquele diploma introduziu normativamente, entre nós, a
teoria da responsabilidade objetiva, isto é, a possibilidade de
o Estado compor danos oriundos dos atos lesivos mesmo na
ausência de qualquer procedimento irregular de funcionário
ou agente seu, à margem, pois, de qualquer culpa ou falta de
serviço.[11]
O art. 194 da referida Constituição dispunha que “as pessoas jurídicas de
direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus
funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros”. Já seu parágrafo único trazia
a seguinte redação: “caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores
do dano, quando tiver havido culpa destes”.
De fato, a responsabilidade objetiva do ente público pode ser facilmente
extraída de tal dispositivo a partir da seguinte ordem de ideias: o caput do artigo
não previa qualquer exigência de culpa para a caracterização do dever das pessoas
jurídicas de direito público em serem responsabilizadas, bastando que o dano a
terceiros tivesse sido causado por seus funcionários, nessa qualidade. Por sua vez,
o parágrafo único dispunha que, caso houvesse culpa do agente, caberia contra
este ação regressiva por parte do Estado; ora, se o preceito estabelecia que,
havendo ato culposo, o Poder Público poderia ser ressarcido pelos “funcionários
causadores do dano”, certo é que, inexistindo a culpa, o dever da Administração de
indenizar subsistia, embora não fosse possível, nesse caso, o manejo da ação
regressiva.
É clássica a seguinte passagem da obra de Hely Lopes Meirelles, no que
concerne à regra estabelecida no art. 194 da Constituição Federal de 1946:
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O exame desse artigo revela que o constituinte de 1946
estabeleceu para todas as entidades estatais e seus
desmembramentos autárquicos a obrigação de indenizar o
dano causado a terceiros, por seus servidores,
independentemente da prova de culpa no cometimento da
lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade
sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos.[12]
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Desde a inauguração da teoria da responsabilidade objetiva pela
Constituição de 1946, a norma foi sucessivamente reproduzida pelas Cartas
Políticas. Foi o que se deu com as Constituições de 1967 e 1969, que estabeleceram,
em seus arts. 105 e 107, respectivamente (ambos com a mesma redação): “as
pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários,
nessa qualidade, causarem a terceiros. Parágrafo único: Caberá ação regressiva
contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo”.
2.2. O ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A regra-matriz da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico
brasileiro contemporâneo encontra-se
insculpida no § 6° do art. 37 da Constituição
5
Federal de 1988. Eis o teor do dispositivo:
Art. 37. (...)
§ 6° 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 doutrina não diverge quanto à natureza do comando previsto na Carta
Cidadã: trata-se de responsabilização objetiva, para a qual o elemento culpa
mostra-se insignificante na caracterização do dever de reparar.
Em função da semelhança das normas, o mesmo raciocínio desenvolvido
com vistas à interpretação das Constituições anteriores pode ser aplicado para a
compreensão da Carta Política atual. Com efeito, a primeira parte do dispositivo
vigente não faz qualquer perquirição acerca do elemento culpa para a configuração
da obrigação de reparar. Já a segunda parte do artigo esclarece que o ente público
terá direito de regresso contra seus agentes na hipótese de danos causados
mediante dolo ou culpa, o que significa dizer, a contrario sensu, que permanece o
dever estatal de indenizar mesmo na ausência do elemento subjetivo.
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Importante notar, na análise do art. 37, § 6°, da Constituição Federal de
1988, que o preceito legal não abraça a responsabilidade integral da Administração
Pública[13]. Na realidade, cuida-se de adoção da teoria do risco administrativo, na
medida em que a obrigação reparatória do ente público está condicionada a danos
que seus agentes, nessa qualidade, hajam causado.
Dessa forma, mister que haja nexo de causalidade entre a atividade
administrativa do Estado e o dano provocado a um terceiro. Caso o fato gerador do
prejuízo não tenha relação com a atuação do ente público, rompe-se o liame causal
e, com ele, o dever de indenizar.
Por outro lado, partindo-se da constatação de que a ordem jurídica pátria
adotou a teoria do risco administrativo, necessário se faz reconhecer que a
responsabilidade civil do Estado poderá ser atenuada ou mesmo afastada em
determinadas situações.
2.3. EXCLUDENTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Por força da teoria do risco administrativo, o Estado está obrigado a
ressarcir os danos advindos de sua regular ou irregular atividade, sendo suficiente,
para tanto, que se demonstrem o prejuízo e seu nexo de causalidade com a atuação
estatal.
Nesse diapasão, poderá haver fatores de interrupção do nexo causal, com
a consequente exclusão da responsabilidade civil do ente público. É o que se dá nos
casos em que fatos da natureza, da própria vítima ou de terceiros figuram,
exclusivamente, como causa do dano. De outra maneira, quando esses mesmos
fatos concorrem, juntamente com a atividade estatal, para o prejuízo, haverá a
atenuação da responsabilidade do Poder Público.
Os fatos da natureza capazes de excluir ou atenuar a responsabilidade do
Estado subdividem-se em caso fortuito e força maior. Não há consenso doutrinário,
tampouco jurisprudencial, acerca da distinção entre os dois institutos. Filiamo-nos
à corrente segundo a qual, no caso fortuito, ocorre um evento imprevisível, estranho
aos sujeitos jurídicos; já a força maior corresponde a uma situação que, embora
previsível, apresenta-se inevitável.
A par dos estudos e debates acadêmicos, o Código Civil de 2002 não
estabeleceu diferenciação entre os institutos, conforme se extrai de seu art. 393,
parágrafo único: “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. De todo modo, importa consignar
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que ambos os eventos possuem o potencial de afastar – ou amenizar – a obrigação
reparatória do ente público[14].
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Já as outras duas causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade
estatal estão relacionadas à conduta de sujeitos alheios ao ente público: do
prejudicado propriamente dito ou de terceiros. Assim é que, em caso de fato
exclusivo da vítima ou de terceiro, seja culposo, seja doloso, estará afastado o dever
do Estado de indenizar; se, por outro lado, a vítima ou o terceiro concorrem para o
dano em conjunto com a atividade administrativa, haverá a atenuação proporcional
do dever público de reparar.
Compreende-se que a existência de excludentes ou atenuantes da
responsabilidade civil do Estado deverá ser aferida na situação concreta. Compete
ao magistrado identificar, em análise do caso em julgamento, se o nexo de
causalidade entre a atividade estatal e o dano foi rompido ou influenciado por fatos
alheios – naturais ou humanos.
3. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR ATOS
OMISSIVOS
5

Se, por um lado, apresenta-se razoavelmente uníssona, em doutrina e
jurisprudência, a aplicabilidade da teoria objetiva na responsabilização do Estado
por atos comissivos, o mesmo não se pode dizer quanto aos atos omissivos.
A teoria a ser adotada na aferição da responsabilidade extracontratual das
pessoas jurídicas de direito público por omissão gera efeitos diretos na solução da
lide. Por ser, dos três elementos, o mais complexo a ser demonstrado, a culpa do
agente, quando exigida, possui o potencial de dificultar a obtenção de resultado
favorável à vítima. De outra banda, a responsabilidade objetiva, por exigir apenas a
comprovação do dano e do nexo causal, favorece a demonstração da
responsabilidade estatal.
O tema é deveras relevante, pois não é incomum ao Poder Judiciário
deparar-se com discussões referentes à existência ou não do dever estatal de
reparar em casos como danos patrimoniais oriundos da má conservação de ruas e
rodovias; prejuízos decorrentes de alagamentos ou de quedas de árvores em áreas
públicas; danos advindos da inexistência ou da precariedade de calçamentos
públicos; lesões corporais ou mortes ocorridas em estabelecimentos prisionais por
carência de vigilância estatal; danos físicos a alunos de escolas públicas por falta de
atuação do Poder Público, entre outros.
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3.1.
TESES
DOUTRINÁRIAS
ACERCA
DOS
ELEMENTOS
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR CONDUTAS OMISSIVAS

DE
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Para determinada corrente, a responsabilidade objetiva haveria de ser
adotada tanto para condutas comissivas, quanto omissivas, na medida em que o
art. 37, § 6°, da Constituição Federal não teria estabelecido distinção quanto à
natureza da postura adotada.
Essa linha de pensamento parece ter sido adotada pelo civilista Gustavo
Tepedino, que, ainda durante a vigência do Código Civil de 1916, defendeu a não
recepção do seu art. 15 pela Constituição Federal de 1988. Confira-se a seguinte
passagem do eminente professor:

(...) não é dado ao intérprete restringir onde o legislador não
restringiu, sobretudo em se tratando de legislador
constituinte – ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus. A Constituição Federal, ao introduzir a
responsabilidade objetiva para os atos da Administração
Pública, altera inteiramente a dogmática da responsabilidade
neste campo, com base em outros princípios axiológicos e
normativos (dos quais se destaca o da isonomia e o da justiça
distributiva), perdendo imediatamente base de validade o art.
15 do Código Civil [de 1916], que se torna, assim, revogado
ou, mais tecnicamente, não recepcionado pelo sistema
constitucional.[15]
Os defensores da adoção irrestrita da responsabilidade objetiva
fundamentam-se, também, no fato de o art. 15 do Código Civil de 1916 não ter sido
reproduzido no Código Civil atual. Com efeito, enquanto o primeiro condicionava a
responsabilização do ente público à perquirição da culpa, o art. 43 do Codex de
2002 estabeleceu regra bastante semelhante à prevista na Constituição de 1988.
Veja-se:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
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Por outro lado, doutrinadores de escol defendem que, em se tratando de
atos omissivos, a teoria a ser aplicada quanto à responsabilidade estatal deverá ser
a subjetiva. Segundo tal corrente, nos casos de omissão da Administração Pública,
não haveria ato lesivo (já que o ente público não agiu), logo, inexistiria dever de
indenizar, a menos que houvesse um dever legal do Estado de agir. É dizer: a
responsabilidade, no caso de posturas negativas, estaria condicionada a uma
postura ilícita.
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Essa tese é defendida, dentre outros, por Celso Antônio Bandeira de Mello,
consoante se observa da seguinte passagem de sua obra Curso de Direito
Administrativo:
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão
do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe
5 impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a
impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para imporlhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa)
ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.[16]
Em complemento ao seu raciocínio, o autor ressalta que a omissão do
Estado pode ser caracterizada como condição para o dano, mas não como sua
causa efetiva, sendo inadequado impor à Administração Pública responsabilidade
por aquilo que não provocou, a menos que tivesse o dever legal de evitar o
resultado. Nesse sentido:
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De fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano.
Em rigor, não se pode dizer que o causou. Sua omissão ou
deficiência haveria sido condição do dano, e não causa. Causa
é o fator que positivamente gera um resultado. Condição é o
evento que não ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria
impedido o resultado.
É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente
pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que
responda pelos danos que não causou quando estiver de
direito obrigado a impedi-los.[17]
3.2.
OMISSÃO
GENÉRICA VERSUS OMISSÃO
ESPECÍFICA:
INTERMEDIÁRIO PARA A AFERIÇÃO DA TEORIA A SER APLICADA

CRITÉRIO

Há uma terceira corrente, intermediária em relação às duas anteriormente
expostas, que busca identificar a teoria a ser aplicada à responsabilidade por
condutas
omissivas
do
Estado
segundo
a
natureza
da
omissão: genérica ou específica.
Nesse sentido, havendo omissão genérica, terá cabimento a adoção da
teoria subjetiva, de sorte a exigir a culpa para a caracterização do dever estatal de
indenizar. Por outro lado, sendo a omissão específica, a teoria a ser adotada será a
objetiva, descartando-se, assim, a perquirição do elemento culposo.
A omissão genérica pode ser definida como aquela que não decorre de um
dever de atuação específica do Estado. Nessa situação, a Administração Pública não
está obrigada a praticar um ato, ainda que, se o houvesse praticado, tivesse
condição de evitar o dano. Por essa razão, exige-se a comprovação da culpa na
omissão.
A omissão genérica é elucidada e exemplificada por Sérgio Cavalieri Filho
nos seguintes termos:
a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se
pode exigir do Estado uma atuação especíﬁca; quando a
Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por
exemplo, do seu poder de polícia (ou de ﬁscalização), e por
sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve
prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva. São
exemplos de omissão genérica: negligência na segurança de
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balneário público – mergulho em lugar perigoso,
consequente tetraplegia; o infortúnio ocorreu quando a
vítima, aos 14 anos, após penetrar, por meio de pagamento
de ingresso, em balneário público, mergulhou de cabeça em
ribeirão de águas rasas, o que lhe causou lesão medular
cervical irreversível (REsp.418713-SP); queda de ciclista em
bueiro há muito tempo aberto em péssimo estado de
conservação, o que evidencia a culpa anônima pela falta do
serviço (Ap. Civ. 4846/2008, TJRJ); estupro cometido por
presidiário, fugitivo contumaz, não submetido à regressão de
regime prisional como manda a lei – faute du service
public caracterizada; a omissão do Estado constituiu, na
espécie, o fator determinante que propiciou ao infrator a
oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor
de 12 anos de idade, justamente no período em que deveria
estar recolhido à prisão (REsp. 409203/RS); poste de ferro com
um sinal de trânsito cai sobre idosa no calçadão de Ipanema
– a base de metal que sustentava o sinal estava bastante
enferrujada e acabou quebrando com o apoio da idosa
5
(Globo, 12/07/2010). Como se vê, na omissão genérica, que
faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a
inação do Estado não se apresenta como causa direta e
imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o
lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima)
concorreu para o dano, que se houvesse uma conduta
positiva praticada pelo Poder Público o dano poderia não ter
ocorrido.[18]
Por outro lado, a omissão específica perfaz-se quando o Estado possui uma
obrigação especial de agir ou evitar o resultado, porém, permanece inerte. Nesses
casos, o ente público assume a condição de garante, ou seja, a obrigação de
resguardar a integridade de determinados indivíduos.
É o que ocorre, por exemplo, quanto ao dever de guarda e proteção dos
alunos da rede pública de ensino enquanto estiverem na instituição, bem como dos
apenados que se encontram em centros públicos de detenção. Em ambas as
hipóteses, o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física dos indivíduos.
Destarte, no caso de omissão específica, em virtude de a Administração
Pública estar obrigada a praticar um ato, ou seja, de possuir um dever específico de
agir, a teoria a ser adotada será a da responsabilidade objetiva, encontrando
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aplicação o art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Bastará, pois, que a vítima
comprove o dano, a omissão e o nexo de causalidade entre ambos, sendo a culpa
requisito irrelevante para o dever de indenizar[19].
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A propósito da omissão específica, Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Haverá omissão especíﬁca quando o Estado estiver na
condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria
situação propícia para a ocorrência do evento em situação em
que tenha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal
se erige em causa adequada de não se evitar o dano. São
exemplos de omissão especíﬁca: morte de detento em
rebelião em presídio (Ap. Civ. 58957/2008, TJRJ); suicídio
cometido por paciente internado em hospital público, tendo
o médico responsável ciência da intenção suicida do paciente
e nada fez para evitar (REsp. 494206/MG); paciente que dá
entrada na emergência de hospital público, onde ﬁca
internada, não sendo realizados os exames determinados
pelo médico, vindo a falecer no dia seguinte (Ap. Civ.
35985/2008, TJRJ); acidente com aluno nas dependências de
escola pública – a pequena vítima veio a morrer afogada no
horário escolar, em razão de queda em bueiro existente no
pátio da escola municipal (Ap. Civ. 3611/1999, TJRJ). Em suma,
a omissão especíﬁca, que faz emergir a responsabilidade
objetiva da Administração Pública, pressupõe um dever
especíﬁco do Estado, que o obrigue a agir para impedir o
resultado danoso.[20]
A nosso juízo, a doutrina que procura distinguir a omissão estatal em
genérica e específica parece ser aquela que melhor soluciona a controvérsia
existente em torno da responsabilidade civil dos entes públicos por inação.
Se, por um lado, o legislador constituinte optou por acolher a teoria
objetiva em matéria de responsabilidade extracontratual do Estado, sem
estabelecer diferenciação entre condutas comissivas ou omissivas, por outro, a
adoção irrestrita dessa teoria poderia gerar o grave – e indesejado – cenário de
condenações indiscriminadas das pessoas jurídicas de direito público, já que, em
última análise, grande parte dos prejuízos experimentados pelos indivíduos em
sociedade poderiam ser evitados caso uma postura estatal ativa fosse adotada.

1166

www.conteudojuridico.com.br

Diante desse aparente conflito, mostra-se razoável verificar, no caso
concreto, se a omissão pública decorreu ou não de uma obrigação específica de
agir. Se o Estado tinha o dever especial de atuar, decorrente de sua posição de
garante, e quedou-se inerte, terá aplicabilidade a teoria objetiva, eximindo-se a
vítima do ônus de demonstrar a culpa do ente público. Noutro giro, se o mesmo
dever não for identificado, encontrará aplicabilidade a teoria subjetiva, com a
imprescindível comprovação do elemento culpa.
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3.3. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui diversos precedentes
jurisprudenciais no sentido de reconhecer a responsabilidade civil objetiva do
Estado em casos de danos sofridos por indivíduos sob a sua vigilância e proteção.
Nesse contexto, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n°
109.615-2/RJ, o STF houve por bem condenar ente público municipal ao
ressarcimento de danos físicos causados a aluno de escola pública, nos termos da
seguinte ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER
5
PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR
OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE
PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL
DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DO
PODER
PÚBLICO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco administrativo,
consagrada em sucessivos documentos constitucionais
brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere
fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do
Poder Público pelos danos a que os agentes públicos
houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa
concepção teórica, que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir,
da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo
Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou
patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de
1167

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do
serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e
delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder
Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a
causalidade material entre o eventus damni e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva,
imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa
condição funcional, incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do
comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de
causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O
princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de
caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até
mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do
Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de
situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria
vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL
DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO
RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O
Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos
estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave
compromisso de velar pela preservação de sua integridade
física, devendo empregar todos os meios necessários ao
integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de
incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos
ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de
preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes
se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar,
constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao
Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes
que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos
estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa
obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno,
emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos
causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob
a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos
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funcionários escolares, ressalvadas as situações que
descaracterizam o nexo de causalidade material entre o
evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes
públicos.
(RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785
EMENT VOL-01835-01 PP-00081).
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Conforme ressaltou o relator do feito, Ministro Celso de Mello, o Poder
Público tem o dever de preservar a intangibilidade física dos estudantes
matriculados em estabelecimentos oficiais de ensino. Nesse sentido, responde
objetivamente pelos danos físicos – no caso concreto, perda do globo ocular –
causados por outro estudante igualmente matriculado na instituição. Ademais, o
voto condutor do acórdão deixou claro que a culpa dos agentes públicos e a falta
do serviço mostravam-se irrelevantes para o deslinde da controvérsia:
De outro lado, ainda que ausente qualquer parcela de
responsabilidade da servidora municipal (professora da escola
pública) na eclosão do evento de que resultou a cegueira
parcial da aluna
de sua própria classe, tal circunstância, só por
5
si, não teria o condão de exonerar o Município do Rio de
Janeiro/RJ da responsabilidade civil – que é objetiva –
decorrente do fato danoso em questão.
É que a responsabilidade objetiva do Poder Público não
deriva, necessariamente, da conduta eventualmente culposa
dos agentes estatais.
No julgamento do Recurso Extraordinário n° 272.839-0/MS, o STF manteve
condenação de Estado-membro por danos materiais e morais decorrentes da morte
de detento por colegas de carceragem. Eis o teor da ementa do julgado:
Recurso extraordinário. 2. Morte de detento por colegas de
carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3.
Detento sob a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva.
4. Teoria do Risco Administrativo. Configuração do nexo de
causalidade em função do dever constitucional de guarda (art.
5º, XLX). Responsabilidade de reparar o dano que prevalece
ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes
públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
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(RE 272839, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 01/02/2005, DJ 08-04-2005 PP-00038
EMENT VOL-02186-03 PP-00417 RTJ VOL-00194-01 PP-00337
LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 236-257 RT v. 94, n. 837, 2005,
129-138).
Também nesse caso, o Pretório Excelso reconheceu a responsabilidade
objetiva em virtude da posição de guarda ostentada pelo Poder Público, conforme
destacou o seguinte trecho do voto proferido pelo relator, Ministro Gilmar Mendes:
Na espécie, o detento estava em cumprimento de pena
privativa de liberdade, portanto, sob a custódia do Estado.
Trata-se, portanto, da hipótese em que o nexo de causalidade
que imputa a responsabilidade do Poder Público advém do
dever constitucional de guarda, consagrado no art. 5°, XLIX (“é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral”). Neste caso, ainda que demonstrada a ausência de
culpa dos agentes públicos, prevalece a responsabilidade do
Estado pela reparação do dano.
A propósito, as condenações do Poder Público ao ressarcimento de danos
materiais e morais sofridos por detentos têm-se mostrado emblemáticas da
jurisprudência do STF no que se refere à adoção da responsabilidade objetiva do
Estado pelo descumprimento de deveres específicos de agir. Com efeito, no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 841.526/RS, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, restou assentada a seguinte tese para fins de repercussão geral:
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o
Estado é responsável pela morte do detento.
No mesmo sentido, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
n° 580.252/MS, de relatoria para acórdão do Ministro Gilmar Mendes, fixou-se tese
em repercussão geral nos seguintes termos:
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,
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comprovadamente causados aos detentos em decorrência da
falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.
Por outro lado, é possível encontrar, perante a mesma Corte Suprema,
decisões que, ao examinarem a responsabilidade civil do Estado, afirmam ser
aplicável a teoria objetiva por atos comissivos e omissivos, indistintamente. É o que
se observa, a título exemplificativo, dos seguintes julgados:
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A
responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de
direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do
art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O
Tribunal de origem assentou a responsabilidade do
Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos
autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que
chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que
encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a
que se nega
5 provimento.
(ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA
OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE
MATÉRIA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF.
1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a
responsabilidade civil – ou extracontratual – pelas condutas
estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria
do risco administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno a que
se nega provimento.
(RE 499432 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-092017)
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A nosso juízo, tais precedentes comportam crítica, na medida em que é
imprescindível, na linha do entendimento há muito sufragado pelo próprio STF,
avaliar a natureza da omissão incorrida pelo Poder Público. Apenas nas hipóteses
em que o Estado tinha o dever específico de agir, decorrente de sua posição de
garante, poderá ser aplicada a responsabilidade objetiva pela omissão – e não na
generalidade dos casos.
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4. CONCLUSÃO
A evolução da responsabilidade civil do Estado passou por diversas etapas.
Durante o período absolutista, entendia-se que o ente público não poderia
responder por danos causados aos particulares, pois isso ofenderia a sua própria
soberania, que estava atrelada à ideia de que o Estado não cometia erros.
Entretanto, tal pensamento ia de encontro ao senso comum de justiça,
segundo o qual aquele que causou um dano a terceiro deve repará-lo. Com isso,
surgiram teorias para justificar a responsabilidade do Estado, a começar pelas
teorias civilistas, que, distinguido os atos do Poder Público em atos de império e
atos de gestão, passaram a admitir a responsabilização pela prática dos últimos, nas
hipóteses em que comprovada a conduta culposa do agente público.
Com o surgimento da teoria do órgão, que considera a conduta dos
agentes como atos praticados pelo próprio ente público, ganhou respaldo a teoria
da culpa anônima, que defendia o dever estatal de reparar nos casos em que o
serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente (falta do
serviço).
A teoria da culpa anônima foi superada pela da responsabilidade objetiva,
que, com fundamento na igualdade dos ônus e encargos sociais, passou a dispensar
o elemento subjetivo (culpa em sentido amplo) para a caracterização do dever
estatal de indenizar.
Desde a Constituição Federal de 1946, a responsabilidade objetiva é
expressamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, estando presente no
art. 37, § 6°, da Carta Política atual. Embora haja, modernamente, certo consenso
acerca da adoção dessa teoria na responsabilização do Estado por atos comissivos,
o mesmo não se verifica com relação à responsabilidade decorrente de omissão.
Em doutrina, há aqueles que advogam a aplicação da responsabilidade objetiva
indistintamente, ao fundamento de que o legislador constituinte não estabeleceu
diferenciação entre atos omissivos e comissivos. Para outros, no caso de inação, o
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Poder Público deveria ser responsabilizado de forma subjetiva, pois não causou,
efetivamente, o dano.
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Diante da tormentosa tarefa de identificar a necessidade ou não da
demonstração de culpa para a condenação do Estado por posturas inertes, o critério
que classifica a omissão em genérica ou específica mostra-se producente. Nesse
sentido, em se tratando de conduta omissiva genérica, caracterizada como aquela
que não decorre de um dever de atuação específica do Estado, parece adequado
perquirir-se acerca da culpa do Poder Público. De outra banda, em se tratando de
omissão específica, em que o Estado assume verdadeira posição de garante com
relação a certos indivíduos, mostra-se razoável aplicar a teoria objetiva.
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Ao longo deste artigo, a referência à culpa como elemento caracterizador da
responsabilidade subjetiva possui sentido amplo, a englobar o dolo e a culpa stricto
sensu (negligência, imprudência e imperícia).
[1]

CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 4ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012, p. 19.
[2]

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte geral. 13ª ed. São
Paulo: Saraiva, 1975, p. 105,
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[3]

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas,
2012, p. 254.
[4]

Essas três condições para a caracterização da culpa anônima encontram-se
presentes em praticamente todos os manuais de direito administrativo brasileiros
e, segundo Hely Lopes Meirelles, parece ter origem na obra de Paul Duez,
intitulada La Responsabilité de a Puissance Publique, de 1927 (MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p 649).
[5]

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas de Responsabilidade Civil
do Estado. In: Responsabilidade Civil do Estado. Org.: Juarez Freitas. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 46.
[6]

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas,
2012, p. 257.
[7]

Nesse sentido, assevera Celso Antônio Bandeira de Mello: “o certo é que jamais
se pôs em dúvida, entre nós a tese da responsabilidade do Estado, sempre aceita
como princípio amplo, mesmo à falta de disposição específica” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.
981).
[8]
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[9]

[10]

Nesse contexto, leciona Sérgio Cavalieri Filho: “É preciso que se diga, entretanto,
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esboçaram nitidamente o alcance da teoria do risco administrativo. De onde se
conclui que, também entre nós, a responsabilidade objetiva do Estado chegou
primeiro à jurisprudência, para depois se transformar em texto legal” (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 259).
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[14]
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5
das partes, como uma tempestade,
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Administração.
Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato
humano, de falha da Administração, não ocorre a mesma exclusão; quando
se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a
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RESUMO: O presente estudo visa abordar a temática acerca do princípio da
insignificância, anotando sua importância para o sistema jurídico nacional, com seus
conceitos e requisitos, mas demonstrando as razões pelas quais se torna inaplicável
nos casos de crimes contra a administração pública, consoante verbete sumular n.
599 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 20/11/2017.
5

PALAVRAS-CHAVE: direito penal, princípio da insignificância, crimes contra
administração pública.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 4. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
A questão atinente à aplicação do princípio da insignificância no
ordenamento jurídico pátrio sempre foi alvo de profundas discussões, uma vez que
não se encontra preconizada, de forma expressa, na legislação penal.
Com o fito de trazer segurança jurídica nos processos penais que versam
sobre crimes contra a Administração Pública o Superior Tribunal de Justiça editou
a Súmula n. 599, preconizando a impossibilidade de aplicação do princípio da
bagatela própria nos crimes desse naipe.
Entretanto, ainda com o referido enunciado normativo as controvérsias
acerca da aplicação desse princípio ganham novos contornos, especialmente por
causa do dissonante posicionamento dos Tribunais Superiores a respeito do tema.
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A relevância do tema é inquestionável, especialmente em virtude do impacto
na realidade social subjacente no reconhecimento da aplicação do princípio da
insignificância nos delitos contra a Administração Pública.
2. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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2.1. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Segundo Capez o princípio da insignificância é “originário do Direito

Romano, e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido brocardo de
minimis non curat praetor.” O autor anota que em foi introduzido no sistema penal
em 1964 por Claus Roxin, ante sua utilidade nos objetivos sociais da política criminal
da época (2018, p. 73).

Capez anota que o princípio preconizar que “o Direito Penal não

deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos
tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o bem jurídico ”
(2018, p. 74).

Neste ponto, insta registrar que o referido princípio não possui previsão
expressa na ordem jurídica brasileiro, tratando-se de construção doutrinária e
jurisprudencial de uma causa de exclusão da tipicidade material, a qual se passa a
analisar.
Para fins de compreensão do referido princípio, faz-se necessário situá-lo no
conceito tripartido de crime. Nesse aspecto, como bem conceitua o doutrinador
Rogério Grecco, o conceito analítico de crime é composto pelo fato típico,
antijuridicidade e culpabilidade. Por sua vez, o fato para se tornar típico pressupõe
a existência dos seguintes elementos: a) conduta (dolosa ou culposa); b) resultado;
c) nexo de causalidade (entre a conduta e o resultado); d) tipicidade (formal e
conglobante) (2017, sem paginação).
O conceito de “tipicidade formal é a adequação perfeita da conduta do
agente ao modelo abstrato (tipo) previsto na lei penal”. Trata-se do ajuste da
conduta perpetrada pelo agente no campo fático com a norma penal incriminadora.
Por sua vez, “para que se possa concluir pela tipicidade conglobante, é preciso

verificar dois aspectos fundamentais: a) se a conduta do agente é antinormativa; b)
se o fato é materialmente típico” (Grecco, 2017, sem paginação).
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Assim, segundo o autor supramencionado, o estudo da insignificância reside
na segunda vertente da tipicidade, especificamente na tipicidade material do fato.
“Pois, além da necessidade de existir um modelo abstrato que preveja com

perfeição a conduta praticada pelo agente, é preciso que, para que ocorra essa
adequação, isto é, para que a conduta do agente se amolde com perfeição ao tipo
penal, seja levada em consideração a relevância do bem que está sendo objeto de
proteção”. (Grecco, 2017, sem paginação).
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Bitencourt (2018, sem paginação) elucida que:
A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos
bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a
esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto
típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou
de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva
proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se
pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal.
Para Capez a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico
tutelado, por entender ser inconcebível
pressupor-se que o legislador tenha
5
objetivado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou incapazes
de lesar o interesse protegido (2018, p. 74). Em arremate, conclui o nobre estudioso:
Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre
que a lesão for insignificante, a ponto de se tornar incapaz de
lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que
no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o
bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta
devem ser considerados fatos atípicos. O Superior Tribunal de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm reconhecido a tese
da inexistência de tipicidade nos chamados delitos de bagatela,
aos quais se aplica o princípio da insignificância, dado que à lei
não cabe preocupar-se com infrações de pouca monta,
insuscetíveis de causar o mais ínfimo dano à coletividade
(CAPEZ, 2018, p. 74).
Segundo Pacceli (2018, sem paginação), a expressão de insignificância ou
crimes de bagatela, pertencentes ao sistema jurídico como princípio geral da parte
especial, possui como função a redução do excesso penal. É, portanto, um
importante instrumento de reducionismo penal. O autor ressalta que o próprio
Código Penal reconhece o menor desvalor do resultado, como no exemplo do
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delito de furto nas hipóteses em que há subtração da coisa de menor valor,
conforme preconiza o artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Destaco o artigo mencionado previsto no Código Penal:
Furto
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Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[…] § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a
coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa.
Pacelli explica que o dispositivo supratranscrito prevê hipótese de
diminuição obrigatória da reprimenda, correlacionando o valor da coisa e seu
significado no patrimônio. O doutrinador chega a conclusão de que existem coisas
de valor considerável e outras que são vistas como de menor valor, segundo o
próprio Código Penal (2018, sem paginação). Assim “ se as coisas podem e devem

ser valoradas há que se convir que algumas delas (coisas) não possuem valor algum,
ou quase nenhum, do ponto de visto econômico, patrimonial, se consideradas
isoladamente” (Pacelli, 2018, sem paginação).

Sobre o crime de furto, Capez exemplifica que esse delito, abstratamente
considerado não é uma bagatela, mas a subtração de um chiclete pode ser. Sustenta
que o princípio deve ser aplicado de acordo como plano concreto, verificando-se
casuisticamente e conforme suas especificidades (2018, p. 75).
Em realidade, “quando o legislador penal chamou a si a responsabilidade de

tutelar determinados bens – por exemplo, a integridade corporal e o patrimônio –,
não quis abarcar toda e qualquer lesão corporal sofrida pela vítima ou mesmo todo
e qualquer tipo de patrimônio, não importando o seu valor”. (Grecco, 2017, sem
paginação).
Nessa linha, Grecco reconhece que o critério para se analisar a insignificância
é, de fato, subjetivo, cabendo, então a utilização do conceito da razoabilidade para
que se chegue à conclusão pela necessidade da proteção do direito penal (2017,
sem paginação):
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Concluindo, entendemos que a aplicação do princípio da
insignificância não poderá ocorrerem toda e qualquer infração
penal. Contudo, existem aquelas em que a radicalização no
sentido de não se aplicar o princípio em estudo nos conduzirá
a conclusões absurdas, punindo-se, por intermédio do ramo
mais violento do ordenamento jurídico, condutas que não
deviam merecer a atenção do Direito Penal em virtude da sua
inexpressividade, razão pela qual são reconhecidas como de
bagatela (GRECCO, 2017, sem paginação).
Noutro norte, Capez (2018, 75) atenta que não se pode confundir delito
insignificante ou de bagatela com crimes de menor potencial ofensivo. Atenta que
estes últimos são definidos no art. 61 da Lei n. 9.099/95, submetendo-se ao Juizado
Especial Criminal, mas sem refletir em insignificância, pois possuem gravidade
perceptível socialmente, não cabendo análise sob o prisma do princípio da
insignificância.
Em simetria leciona Bitencourt (2018, sem paginação):
Amiúde, condutas
que se amoldam a determinado tipo penal,
5
sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma
relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar
liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem
jurídico não chegou a ser lesado. Com efeito, a insignificância
ou irrelevância não é sinônimo de pequenos crimes ou
pequenas infrações, mas se refere à gravidade, extensão ou
intensidade da ofensa produzida a determinado bem jurídico
penalmente tutelado, independentemente de sua importância.
A insignificância reside na desproporcional lesão ou ofensa
produzida ao bem jurídico tutelado, com a gravidade da sanção
cominada. A
insignificância situa-se no abismo que separa o grau da ofensa
produzida (mínima) ao bem jurídico tutelado e a gravidade da
sanção que lhe é cominada. É nesse paralelismo — mínima
ofensa e desproporcional punição — que deve ser valorada a
necessidade, justiça e proporcionalidade de eventual punição
do autor do fato.
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Como bem denota Pacelli, a partir da exigência de uma efetiva danosidade
da ação, articula-se a aplicação do postulado da intervenção mínima do Direito
Penal (2018, sem paginação).
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Conceituado o princípio e estabelecida as balizas estruturais de sua
efetividade no sistema penal, torna-se necessário analisar os requisitos para sua
imposição. Nesta temática, Pacelli doutrina acerca das três perspectivas que devem
ser analisadas:
Há, aqui e então, pelo menos três perspectivas a serem
examinadas. A primeira, do ponto de vista da vítima, de modo
a avaliar a coisa subtraída no contexto global de seu
patrimônio, a fim de se saber a relevância da lesão, na
comparação com os custos sociais da intervenção penal. A
segunda, da perspectiva do agente, na medida em que a
subtração de pequenas coisas em grandes quantidades poderá
produzir um significativo acréscimo patrimonial para o agente.
E a terceira, diretamente associada à questão do bem jurídico,
que, na verdade, englobaria as anteriores e se poria como
síntese daquelas duas preocupações. (Pacelli, 2018, sem
paginação)
Inobstante a importância dos parâmetros estabelecidos pelo referido doutrinador,
cumpre consignar que, na prática, é a jurisprudência nacional que fixa os
parâmetros da aplicabilidade do princípio da insignificância. Acerca do tema, temos
o precursor julgamento de liminar dos do Habeas Corpus de n. 84.412-0/SP no
Supremo Tribunal Federal, proferido pelo Ministro Celso de Mello, publicado no
DJU em 19/11/2004, o qual discorreu nos seguintes termos:
Como se sabe, 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, consoante
assinala expressivo magistério doutrinário expendido na
análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO,
"Princípios Básicos de Direito Penal", p. 133/134, item n. 131, 5ª
ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, "Código
Penal Comentado", p. 6, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E.
DE JESUS, "Direito Penal - Parte Geral", vol. 1/10, item n. 11, "h",
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26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES,
"Princípio da Insignificância no Direito Penal", p. 113/118, item
n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v.g.).
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O princípio da insignificância - 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 - apoiou-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 em matéria penal.
Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a
restrição de direitos do indivíduo somente se justificarão
quando estritamente necessárias à própria proteção das
pessoas, da5 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 caso ora em exame, porém, não versa matéria de tráfico
de entorpecentes, referindo-se, apenas, a simples delito de
furto de um bem cujo valor é inferior a 10% do vigente salário
mínimo.
As considerações ora expostas levam-me a reconhecer, por isso
mesmo, que os fundamentos em que se apóia a presente
impetração põem em evidência questão impregnada do maior
relevo jurídico, consistente na possível caracterização, na
espécie, da ausência de justa causa, eis que as circunstâncias
em torno do evento delituoso - "res furtiva" no valor de R$
25,00, equivalente, na época do fato, a 18% do salário mínimo
então vigente e correspondente, hoje, a 9,61% do atual salário
mínimo - parecem autorizar a aplicação, no caso, do princípio
da insignificância.
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Os parâmetros utilizados no julgamento supracitado tornaram a referência da
jurisprudência nacional, tratando-se de matéria com entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Assim, fixaram-se os seguintes vetores para aplicação do princípio da
insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Razões as quais
seriam suficientes a afastar a tipicidade material do ato lesivo.
Posicionadas essas premissas e diante do dinamismo que envolve a realidade social
subjacente, a jurisprudência nacional permanece em constante evolução para
reconhecer a inafastabilidade do reconhecimento de um requisito subjetivo, qual
seja: o agente não pode se tratar de criminoso habitual (STJ. 6ª turma. RHC 31.612PB, Relator Min. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/05/2014)
2.2. DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Como bem observa o autor Cleber Masson, “o Poder Público não desfruta

de meios suficientes para realizar diretamente todas as finalidades a que destina.
Portanto, afigura-se imprescindível a delegação de diversas atividades a pessoas
físicas que desenvolvem suas atividades mirando o interesse comum” (2014, sem
paginação).
Nesse cenário bem anota o aludido autor que para o regular funcionamento
do Estado são instituídas diversas normas do ramo do Direito Público. “Em algumas

hipóteses, contudo, tais mandamentos revelam-se inidôneos à efetiva proteção do
interesse público. Surge então o reforço do Direito Penal, mediante a tipificação dos
crimes contra a Administração Pública.” (Masson, 2014, sem paginação).
Masson destaca também o caráter fragmentário do Direito Penal,
asseverando que “nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os

que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser
humano e da sociedade” (2014, sem paginação). Sobre o tema ainda discorre:

O Direito Penal é a última etapa de proteção do bem jurídico,
razão pela qual todo ilícito penal será também ilícito perante o
Direito Administrativo, mas nem todo ilícito administrativo será
necessariamente um crime ou contravenção penal. No plano
abstrato, portanto, o legislador decide, mediante um juízo
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seletivo, quando uma conduta deve ser considerada ilícito
penal ou ilícito administrativo.
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E, mesmo depois da criação da infração penal (princípio da
fragmentariedade), invoca-se na prática o princípio da
subsidiariedade para decidir quando estará configurada a
figura penal ou a simples falta disciplinar (ilícito administrativo).
O Direito Penal é modernamente compreendido como ultima
ratio (medida extrema ou última razão), pois se constitui em
disciplina jurídica excessivamente gravosa e invasiva da esfera
de liberdade do cidadão. Portanto, se a violação à
Administração Pública não ingressar na seara penal, podendo
ser solucionada pelo Direito Administrativo, será vedado o
recurso ao Direito Penal.
Reserva-se a atuação penal única e exclusivamente para as
hipóteses estritamente necessárias. De resto, busca-se a
resolução do litígio por uma via menos lesiva aos envolvidos, e,
por corolário, também ao Estado.
5

E nesse contexto que o Código Penal prevê em seu último título da Parte
Especial os crimes contra a Administração Pública, no qual “[...] são catalogadas

algumas das infrações penais mais nefastas e devastadoras, uma vez que,
geralmente, mesmo atingindo diretamente a Administração Pública, indiretamente,
causam dano a um número indeterminado de pessoas [...]” (Grecco, 2017, sem
paginação).
Adentrando nos pormenores do tema, afirma Nucci (2019, sem paginação)
que:
Apesar de bastante amplo, o conceito de Administração Pública
abrange, atualmente, toda a “atividade funcional do Estado e
dos demais entes públicos”, trazendo este Título do Código
Penal uma gama de delitos voltados à proteção da atividade
funcional do Estado e seus entes, variando única e tão somente
o objeto específico da tutela penal. Ou, ainda, nas palavras de
URBINA GIMENO, o bem jurídico tutelado nesse cenário é o
bom funcionamento da Administração Pública, sua capacidade
de prestar serviços. Cada figura delitiva desse Título especifica
uma faceta desse genérico interesse, protegendo as concretas
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qualidades que caracterizam o bom exercício da atividade
administrativa.
Masson assevera que “[...] todos estes crimes prejudicam, cada um a seu
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modo específico, a Administração Pública, e, por corolário, toda a coletividade,
destinatária da atividade estatal.” O autor leciona que os delitos previstos na
legislação pátria possuem como característica a vitimização difusa, violando um
número indeterminado de pessoas, “[…] unidas entre si por um vínculo fático, visto
que se encontram sob o império do Estado.” (2014, sem paginação).
Insta salientar que os crimes contra a Administração Pública se encontram
divididos em cinco capítulos no Código Penal, a saber:
Capítulo I – Dos crimes praticados por funcionário público
contra a Administração em geral;
Capítulo II – Dos crimes praticados por particular contra a
Administração em geral;
Capítulo II–A – Dos crimes praticados por particular contra a
Administração Pública estrangeira;
Capítulo III – Dos crimes contra a Administração da Justiça; e
Capítulo IV – Dos crimes contra as finanças públicas.
Acerca do alcance e dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, Masson
dispõe que:
O Código Penal disciplina, em seus arts. 312 a 326, os crimes
funcionais, ou seja, os delitos praticados por funcionário
público contra a Administração em geral.
São delitos de elevada gravidade e de incalculável extensão.
Nada obstante ofendam diretamente os interesses da
Administração Pública, reflexamente são prejudicadas
inúmeras pessoas, especialmente aquelas economicamente
menos favorecidas, e, por este motivo, mais dependentes do
Poder Público. Exemplificativamente, uma fraude em licitação
para contratação de merenda escolar por um município, com
apropriação indevida pelos agentes públicos de milhões de
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reais e fornecimento de refeições de péssima qualidade, é mais
lesiva até mesmo do que um crime de homicídio.
[...]
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Com a edição da Lei 12.403/2011, todos os delitos funcionais
ingressam no rol dos crimes afiançáveis. Além disso, a maioria
das penas máximas não ultrapassa oito anos, dificultando a
imposição do regime prisional fechado para início de
cumprimento da pena privativa de liberdade. E mais: nenhum
crime contra a Administração Pública foi classificado como
hediondo (Lei 8.072/1990, art. 1.º).
Duas razões, uma histórica e outra política, explicam esta opção
legislativa:
(a) historicamente, sempre se deu maior importância aos
crimes ofensivos de bens jurídicos individuais. É por este
motivo que a Parte Especial do Código Penal traz inicialmente
os crimes contra a pessoa, passando pelos crimes contra o
5
patrimônio, para, somente em seu derradeiro título, elencar os
crimes contra a Administração Pública. Este foi o raciocínio do
legislador na Parte Especial: os primeiros crimes são os mais
graves, e os últimos, mais brandos; e
(b) politicamente, nunca houve vontade dos congressistas em
conferir tratamento penal rigoroso aos crimes funcionais,
especialmente porque, não raras vezes, são eles os acusados
pela prática destas infrações penais.
Consoante doutrina de Manzini, citado por Masson (2018, sem paginação) o
bem jurídico tutelado nos crimes contra a Administração Pública consiste no
interesse público ao regular funcionamento da máquina pública e ao prestígio da
administração pública lato sensu, notadamente em relação à probidade, ao
desinteresse, à capacidade, à competência, à disciplina, à fidelidade, à segurança, à
liberdade, ao decoro funcional e ao respeito devido à vontade do Estado em relação
a determinados atos ou relações da própria administração.
Tendo em vista essa objetividade jurídica difusa é que se torna relevante a
discussão de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração Pública.
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2.3. DIVERGÊNCIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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De largada se consigna que o tema em foco encontra profundas divergências
doutrinárias e jurisprudenciais, não se podendo afirmar, ao certo, a existência de
uma norma objetiva em relação a imposição dessa causa supralegal de exclusão da
tipicidade material nos crimes contra a Administração Pública.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumula n. 599
anunciando a inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração Pública, in verbis:
Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a administração pública. (Súmula 599, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)
Todavia, mesmo após a edição da aludida súmula, o próprio Tribunal da
Cidadania, analisando determinado caso concreto, realizou distinguishing e
permitiu a aplicação do princípio da bagatela, senão vejamos:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. INUTILIZAÇÃO DE UM
CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS.
PRIMÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 599/STJ.
JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar o
processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas
típicas que não produzam efetivo dano. A falta de interesse
estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à
esfera de direitos da vítima, torna inaceitável a intervenção
estatal-criminal.
2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de
que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a
concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação;
c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
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3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 599, no sentido
de que O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a administração pública, as peculiaridades do caso
concreto - réu primário, com 83 anos na época dos fatos e
avaria de um cone avaliado em menos de R$ 20,00, ou seja,
menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos justificam a mitigação da referida súmula, haja vista que
nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal
diante da inexpressiva lesão jurídica provocada.
3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o
trancamento da ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª
Vara Criminal de Gravataí/RS.
(RHC 85.272/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018, sem grifos no
original)
Em sentido oposto, o Supremo Tribunal Federal aparenta sensibilidade com
a tese da insignificância nos crimes
contra a Administração Pública, reconhecendo
5
a atipicidade da conduta perpetrada:
Habeas Corpus. 2. Subtração de objetos da Administração
Pública, avaliados no montante de R$ 130,00 (cento e trinta
reais). 3. Aplicação do princípio da insignificância, considerados
crime contra o patrimônio público. Possibilidade. Precedentes.
4. Ordem concedida.
(HC 107370, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 26/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe119 DIVULG 21-06-2011 PUBLIC 22-06-2011)
No aludido julgamento realizado pela Segunda Turma do Pretório Excelso se
concedeu ordem de habeas corpus e se absolver o paciente pela atipicidade
material da conduta típica correspondente ao crime de peculato, em virtude da
subtração de duas luminárias de alumínio e fios de cobre que estavam em desuso
e destinadas ao lixão. Consoante se expôs pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, em
casos análogos o Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicabilidade do princípio
da insignificância no âmbito dos crimes contra a Administração Pública e que no
caso em apreço os bens foram considerados inservíveis e não existia risco para a
interrupção do serviço.
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Verifica-se, dessa forma, que a questão se encontra longe de pacificação no
âmbito jurisprudencial. No âmbito doutrinário não é diferente.
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Bitencourt (2019, sem paginação correta) afirma cabível a aplicação da
referida causa de exclusão da tipicidade material, senão vejamos:
Questão interessante é a aplicação do princípio da
insignificância a determinados crimes, em razão da natureza ou
importância do bem jurídico tutelado. Assim, por exemplo, nos
crimes contra a Administração Pública, [...]. A importância,
simplesmente, do bem jurídico tem levado significativo
segmento jurisprudencial a não aceitar o reconhecimento da
insignificância da conduta infracional em determinados crimes,
[...]. No entanto, tecnicamente, não há que se fazer essa
restrição. […] Por isso, não vemos grande diferença entre um
pequeno furto e uma insignificante ofensa a determinado bem
jurídico da administração pública, por exemplo (funcionário
público que aceita de alguém um modesto brinde de Natal,
sem alterar sua conduta). Com efeito, repetindo, em outros
termos, o que dissemos inicialmente, a tipicidade penal exige
ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos tutelados, pois
não é qualquer ofensa a tais bens suficiente para configurar o
injusto típico. É indispensável uma efetiva proporcionalidade
entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a
drasticidade da intervenção estatal (pena aplicável). Não raro,
condutas que se amoldam, formalmente, a determinado tipo
penal não apresentam nenhuma relevância material. Nessas
circunstâncias, pode não se configurar a tipicidade material
porque, a rigor, o bem jurídico não chegou a ser lesado. O tipo
penal deve ser valorado, no seu aspecto material, como
instituto concebido com conteúdo valorativo, distinto de seu
aspecto puramente formal, de cunho puramente diretivo. Por
isso se deve considerar materialmente atípicas as condutas de
inegável irrelevância (insignificância) para a sociedade como
um todo.
No mesmo sentido Capez (2018) assevera que “não existe razão para negar

incidência nas hipóteses em que a lesão ao erário for de ínfima monta. É o caso do
funcionário público que leva para casa algumas folhas, um punhado de clips ou
uma borracha, apropriando-se de tais bens”. Elucida o doutrinador que o Direito
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Penal, sob o prisma do princípio da intervenção mínima, na vertente da
fragmentariedade, tutela bens jurídicos de forma objetiva, e não a moral.
O principal fundamento para a aplicação da referida causa excludente da
tipicidade material é a violação de um bem jurídico de natureza difusa,
transindividual, consistente no superior interesse público e na sua primazia.
Ademais, os crimes contra a administração pública visam a proteção do prestígio
da máquina pública, de modo que “a norma visa a resguardar não apenas a
Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

dimensão

material, mas, principalmente, a moral administrativa, insuscetível de
valoração econômica” (STJ, AgRg no AREsp 572.572/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T.,
DJe
16/03/2016).
Masson esmiúça com primazia a temática:
Em verdade, os crimes praticados por funcionário público
contra a Administração Pública representam uma forma
5 desvio de poder. O sujeito se aproveita da sua
qualificada de
condição funcional para satisfazer indevidamente uma
pretensão própria ou de terceiro, afetando os interesses da
coletividade. Em busca de interesses privados, olvidam-se os
princípios norteadores da Administração Pública consagrados
no art. 37, caput, da Constituição Federal: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
E, por esta razão, a punição do responsável pelo crime
funcional é indispensável. O agente, representante de um
poder estatal, tem por função principal cumprir regularmente
seus deveres, confiados pelo povo. A traição funcional faz com
que todos tenhamos interesse na sua punição, até porque, de
certa forma, somos afetados por elas.
Consoante exposto alhures, existe controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública.
Grecco (2017, sem paginação) entende “com a devida vênia, que não podemos

fechar as portas do princípio simplesmente por estarmos diante de crimes dessa
natureza. O caso concreto, observado de acordo também com o princípio da
razoabilidade, é que determinará sobre a possibilidade ou não do reconhecimento
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do mencionado princípio.”. Para ilustrar seu entendimento, o renomado autor
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exemplifica:
Assim, a título de exemplo, imagine-se a hipótese em que um
funcionário público subtraia de sua repartição uma caixa de
clips, ou mesmo algumas folhas de papel para rascunho. Não
seria razoável puni-lo com uma pena, correspondente ao crime
de peculato-furto, que varia entre um mínimo de 2 (dois) e um
máximo de 12 (doze) anos de reclusão, por esse
comportamento.
De fato, “[...] a sociedade não tem ideia dos estragos causados quando um
funcionário corrupto lesa o erário” (Grecco, 2017, sem paginação) e a lesão
perpetrada contra a Administração Pública, por vezes, é insuscetível de avaliação
patrimonial ou valoração econômica.
Em que pese o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça possuir
força obrigatória, nota-se que a própria Corte da Cidadania, mesmo após a vigência
da súmula, já a flexibilizou e tornou possível a aplicação do princípio da
insignificância nos crimes contra a administração pública.
Efetivamente não se pode estabelecer uma regra fixa e compulsória acerca
dessa situação. Ocorre que, consoante exposto alhures, a prevalência merece ser do
interesse público e a proteção penal deve ser nesse sentido.
Com efeito, “a norma visa resguardar não apenas a dimensão material, mas,
principalmente, a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica. [...]"
(AgRg no REsp 1382289 PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 05/06/2014, DJe 11/06/2014).
Desse modo, a regra geral, conforme exposto no enunciado sumular n. 599
do Superior Tribunal de Justiça, deve consistir na vedação da aplicação do princípio
da insignificância aos delitos praticados em detrimento da Administração Pública.
Contudo, como em toda regra é defesa a interpretação literal e absoluta e
consoante exposto na doutrina pátria, o reconhecimento dessa causa supralegal de
exclusão da tipicidade material não pode conduzir à situações desproporcionais e
que não merecem guarida da legislação criminal.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Consoante exposto alhures, a controvérsia acerca do emprego do princípio
da insignificância dos delitos contra a Administração Pública se encontra distante
de um fim harmônio na doutrina e na jurisprudência.
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Ainda que com bons propósitos, a Súmula n. 599 do Superior Tribunal de
Justiça não trouxe a esperada segurança jurídica ao tema, notadamente pela
contrariedade de posicionamento com as decisões do Supremo Tribunal Federal e,
especialmente, porque após a edição da Súmula, a própria Corte da Cidadania já a
flexibilizou e admitiu a incidência da infração bagatelar imprópria.
Depreende-se, portanto, que inexiste uma regra geral acerca do tema em
estudo. O que deve haver é uma análise casuística da situação.
Por certo que os delitos contra a Administração Pública possuem maior
gravidade social e infringem ao interesse público primário. Diante dessa premissa,
merece excepcionalidade a aplicação da referida Súmula nos casos em que, de fato,
o dano apreciado for insignificante, como nos dois exemplos trazidos nesse estudo,
em que uma pessoa se apropriou de duas luminárias inservíveis e que seriam
destinados ao lixão e de um indivíduo de 83 anos, primário, cometeu delito de dano
qualificado de um cone, avaliado
5 em R$ 20,00 e que correspondia a menos de 3%
do salário mínimo vigente na época dos fatos.
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KARINE ALVES GONÇALVES MOTA.[1]
(Orientadora)
RESUMO: Por meio da abordagem qualitativa, que se desenvolveu pelo método
hipotético dedutivo, a partir de revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, o
presente estudo teve por objetivo analisar qual o melhor entendimento sobre a
viabilidade da ação de prestação de contas em caráter alimentar. Para tanto,
primeiro, tratou-se em breves linhas sobre o poder familiar e os deveres que o
decorrem, a responsabilidade parental nas guardas unilateral e compartilhada,
breve explanação sobre alimentos, destacando suas características e diferenciando
obrigação alimentar de direito à5 alimentos, a ação de prestação de contas e suas
mudanças após o código de processo civil de 2015. Por último, houve a exposição
dos posicionamentos desfavoráveis e favoráveis de doutrinadores, com
comparativo ao entendimento do Recurso Especial Nº. 1.637.378. Ao concluir o
enfrentamento da problemática proposta, constatou-se a possibilidade do genitor
não guardião ajuizar a ação de prestação de contas de prestação alimentar, fundada
no cumprimento do exercício do melhor interesse da criança e adolescente e no
dever de fiscalizar atribuído ao genitor que não detém a guarda unilateral.
PALAVRAS-CHAVE: Obrigação alimentar; Poder familiar; Prestação de contas.
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze what is the best understanding
of the feasibility of the food accountability action. To this end, it first dealt with the
family power and the duties that flow from it, parental responsibility in unilateral
and shared custody, brief explanation of food, highlighting its characteristics and
differentiating between the right to food and the right to food, the action for
accountability and its changes after the 2015 code of civil procedure. Finally, there
was an exposition of the unfavorable and favorable positions of some doctrines,
compared to the understanding of Special Appeal No. 1,637,378. In concluding the
confrontation of the proposed problem, it was found the possibility of the parent
not guardian to file an action for accountability for food, based on the fulfillment of
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the exercise of the best interests of the child and adolescent and on the duty to
supervise assigned to the parent who does not have unilateral custody.
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KEYWORDS: Food Obligation; Family power; Accountability;
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Poder Familiar 3 Exercício da Responsabilidade Parental
na Divisão a Guarda 3.1 Guarda Unilateral 3.2 Guarda Compartilhada 4. A Obrigação
de Prestar Alimentos por Parte dos Genitores ao Filho Menor de Idade 4.1
Obrigação Alimentar 4.2 Direito à Alimentos 4.3 Características dos Alimentos 5.
Ação de Prestação de Contas 5.1 Ação de Exigir Contas 5.2 A (IM) Possibilidade da
de Prestação de Contas de Pensão Alimentícia 6. Considerações finais 7.
Referências.
1 INTRODUÇÃO
Em fevereiro de 2019, a 3ª turma do STJ decidiu no Resp. Nº 1.637.378, por
unanimidade, em regra, o não cabimento da ação de prestação de contas dentro
da obrigação alimentar por considerar que o alimentante não possui interesse
processual em exigir contas do guardião do alimentando, entretanto afirmou que
na má administração dos alimentos é necessário o acionamento do judiciário para
avaliação concreta do melhor interesse da criança e adolescente num contexto
global.
Logo, o objetivo deste artigo é discutir a viabilidade da ação de exigir de
contas de pensão alimentícia, vez que o julgado proferido ao reconhecer a falta de
interesse de agir, fundamentou-se nos artigos 1.583 § 5º e 1.689, incisos I e II do
Código Civil justificando a inviabilidade da ação.
Visto que as relações familiares vêm se modificando com o decorrer dos
anos, de modo que um dos conflitos mais cotidianos diz respeito ao dever dos pais
em prestar alimentos aos filhos menores, a problemática se faz presente nas
seguintes questões: É possível a propositura da ação de exigir contas de pensão
alimentícia por parte do genitor não guardião? O entendimento jurisprudencial
adotado pela 3ª turma do STJ no Resp. Nº 1.637.378 limita o poder de fiscalização
deste genitor?
Para o desenvolvimento deste artigo foi utilizada a metodologia
bibliográfica, uso da análise de pesquisa qualitativa, uso de método dedutivo de
modo a conduzir um aprofundamento do julgado e analisando as leis, doutrinas,
artigos, jurisprudências e informativos importantes no mundo jurídico pertinente
ao direito de família.
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No intuito de encontrar respostas para problemática pesquisada, de primeiro
buscou-se apresentar o conceito e deveres decorrente do poder familiar, através do
embasamento jurídico legal e o exercício deste poder como garantia do melhor
interesse da criança e adolescente.
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No segundo momento, restou demonstrada o conceito de guarda e a
aplicabilidade do poder familiar na divisão da guarda dos filhos menores. Procurouse explanar o conceito de guarda unilateral e compartilhada e demonstrar os
direitos e deveres dos genitores aplicado a cada modelo.
O terceiro tópico buscou demonstrar a obrigação de prover alimentos aos
filhos por parte dos genitores. Para tanto, fora apresentado o conceito e as
características relacionas aos alimentos, a diferença entre obrigação alimentar e
direitos a alimentos, no qual, define-se a obrigação dos pais em prover sustento
aos seus filhos.
No último tópico, abordou-se o conceito e mudanças aplicadas a ação de
prestação de contas, realizou-se um comparativo entre o código de processo civil
de 1973 e 2015, demonstrou-se também entendimentos doutrinários quanto a
possibilidade do uso da ação5 de exigir contas em pensão alimentícia e o
posicionamento adotado pela 3ª Turma do STJ no recurso especial
supramencionado.
Apresenta-se ao final deste artigo a conclusão da problemática proposta e
as referências.
2 PODER FAMILIAR
O poder familiar, antigamente associado ao poder pátrio, caracterizava o
homem como único provedor e possuidor de direitos. No entanto, com o advento
do Código Civil de 2002, passou-se a reconhecer a “responsabilidade parental”
decorrente do meio familiar.
Outrora, o poder pátrio buscava intencionalmente resguardar os interesses
pessoais do chefe de família; hoje o poder familiar se compõe de direitos e deveres
concernentes aos pais para criação, educação, orientação e proteção de seus filhos,
veja-se:
Na atualidade, a concepção do poder familiar é instrumental
e democrática, funcionalizada para a promoção e
desenvolvimento da personalidade do filho, visando à sua
educação e criação de forma participativa, com respeito à sua
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individualidade e integridade biopsíquica, e, sobretudo,
pautada no afeto (PIMENTEL, 2016, p.43)
Com uma abordagem adversa da inicialmente exposta, o poder familiar é
voltado aos direitos e deveres atribuídos aos pais, de modo que se possa preservar
a criança e seus bens (GONÇALVES, 2018).
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O artigo 227 da Constituição Federal expressa:
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.
Constata-se ainda que este poder não pode ser renunciado, alienado ou
substabelecido, sendo um direito determinado, cabendo aos pais honrar com suas
obrigações enquanto genitores e responsáveis por sua prole.
O poder familiar exercido pelos pais, surgiu como uma forma de garantir o
melhor interesse dos filhos, sendo os genitores defensores legais e protetores
naturais deste poder.
Se tratando de relação familiar e educação dos filhos, cabe aos pais,
independentemente da situação conjugal, a vigilância e a responsabilidade pelos
atos praticados por este até o desenvolvimento de sua vida adulta.
O Código Civil de 2002, no artigo 1.634 e incisos, apresenta um rol de
deveres instituídos aos pais que exercem o poder familiar. O inciso I; III; IV; V; VI; VII;
VIII; e IX, tratam especificamente dos direitos e deveres atinentes ao poder familiar,
já o inciso II, delimita os tipos de guarda existentes.
O intuito do poder familiar é demonstrar que a responsabilidade sobre a
prole se estabelece aos genitores de forma conjunta, ainda que estes não vivam
num mesmo ambiente familiar.
3 EXERCÍCIO DA RESPONSABILIDADE PARENTAL NA DIVISÃO A GUARDA
Aborda-se o exercício das guardas unilateral e compartilhada. A discussão é
importante para delimitar o poder familiar exercido pelos genitores durante a
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separação conjugal. Ademais, a demonstração da aplicação deste poder por parte
dos pais na guarda unilateral e compartilhada permite melhor elucidação acerca do
tema.
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Atualmente o poder familiar é exercido pelo casal e visto como uma
responsabilidade empregada aos pais com intuito de garantir o melhor interesse
de seus filhos. No entanto, a separação conjugal influencia no convívio familiar
afetando diretamente a prole que sente os prejuízos emocionais decorrentes da
dissolução.
Perpassada a dissolução conjugal, os pais em comum acordo determinam a
melhor forma exercer aguarda sobre os filhos, caso não entrem em consenso, o
poder judiciário, quando provocado, entra em ação. A determinação do modelo de
guarda a ser aplicado, quando não acordado entre os genitores, será determinada
em Juízo, onde o magistrado verificará o modelo que melhor se adéqua ao caso
concreto, aplicando sempre o princípio do melhor interesse do menor.
A guarda pode ser entendida como um instituto onde determinada pessoa
se presta a assumir a responsabilidade sob um menor de idade, lhe prestando
assistência material e garantindo
5 necessidades vitais, quer este menor seja seu
parente ou não (MALUF, 2016).
O código civil brasileiro de 2002, no artigo 1.583 §1º, definiu os modelos de
guarda e a compreensão destas:
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5 ) e,
por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o
exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam
sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos
comuns.
De tais modelos de guarda, abordaremos a guarda compartilha e a guarda
unilateral.
3.1 GUARDA COMPARTILHADA
A guarda compartilha é uma modalidade que visa dividir as decisões
concernentes a criação dos filhos de pais divorciados. Trata-se de uma
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responsabilização conjunta, onde os pais que não vivem sobre o mesmo teto,
exercem direitos sob os filhos comuns.
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Prevista no Código Civil brasileiro, a guarda compartilhada busca equilibrar
o convívio entre os pais e a prole. Sendo os pais possuidores igualitários do poder
familiar.
Com o advento da Lei n.º 13.058/2014, a guarda compartilhada se tornou,
em regra, a melhor opção para exercício do poder familiar. O parágrafo segundo
da referida lei destaca: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os
filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo
em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”.
Os pais no exercício do poder familiar também são usufrutuários legais dos
bens dos filhos, devendo administrar todos os bens dos filhos menores sob sua
autoridade, nos termos do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil.
Conforme leciona Lôbo (2018, on-line):
A guarda compartilhada é obrigatória, independentemente
da concordância dos pais separados. Assim é porque
inspirada e orientada pelo superior interesse da criança ou
adolescente.
Ainda que a guarda compartilhada seja vista como a mais benéfica na
perspectiva familiar, quando estipulada por determinação judicial, deve-se observar
se ambos os genitores estão aptos a exercer a guarda sobre os filhos e se ambos
pretendem exercer a guarda sobre o menor.
Torna-se vital a observância da consensualidade dos pais para eficácia da
aplicabilidade da guarda compartilhada, caso contrário, a imposição da guarda em
discordância consensual pode causar danos irreparáveis na formação do menor.
3.2 GUARDA UNILATERAL
Divergente da guarda compartilhada, esta é aplicada quando existe um
nítido conflito entre os pais. Reconhecida como exercício unilateral do poder
familiar, a guarda unilateral pode ser exercida por terceiro não genitor, desde que
este proporcione um bom relacionamento com garantia de saúde e educação para
criança.
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Anterior ao Código Civil Brasileiro, a aguarda unilateral era vista como um
modelo impositivo, onde um genitor (geralmente a mãe) detinha total controle do
poder familiar, decidindo unilateralmente sobre a criação e administração dos bens
de seus filhos, cabendo a genitor não guardião apenas as visitas semanais.
Com o advento do Código Civil, o genitor não guardião passou a possuir o
direito a visitas e o dever de fiscalizar os atos praticados pelo guardião legal com
intuito de preservar os interesses dos filhos.
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Segundo o §1º do art. 1.583 do Código Civil, redação dada pela Lei nº 11.698,
de 13 de junho de 2008, “compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua”. O §5º do art. 1.583 do mesmo código
expressa,
A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha
a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal
supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima
para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas
ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou
indiretamente
afetem a saúde física e psicológica e a
5
educação de seus filhos.
O poder fiscalizatório do genitor não guardião visa garantir o interesse da
prole, conforme dispôs o artigo supramencionado, a fiscalização é obrigatória,
podendo o não guardião se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para o
exercício deste dever.
O genitor que possui a guarda unilateral também é detentor de direitos
inerentes a criação de seus filhos, vejamos o que diz o art. 1.689 e incisos do código
civil:
O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:
I - são usufrutuários dos bens dos filhos;
II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua
autoridade.
Na atualidade, o instituído da guarda unilateral é determinada em caráter
excepcional, podendo ser exercida por terceiro quando um dos genitores se
apresenta inapto a desempenhar seu papel dentro do ambiente familiar.
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Nesse diapasão, o autor Azevedo (2019, on-line), apresenta um exemplo que
se amolda ao caso:
Pode ser que o pai ou a mãe que tenha ficado com a guarda
do filho menor se entregue a uma vida devassa, ou à bebida
ou às drogas, não podendo o menor viver neste ambiente,
podendo o juiz ordenar sua guarda a terceira pessoa, parente
(como avô paterno ou materno ou outro parente) ou estranho
à família.
Busca o doutrinador demonstrar que o princípio do melhor interesse do
menor impera sobre guarda estabelecida.
Ainda que permaneça por certo tempo o status de guarda unilateral, o
detentor da guarda exclusiva deve zelar pelos estudos, saúde e bem-estar dos
filhos, sob pena responder pelos atos praticados e, em alguns casos, quando não
constatado a preservação dos direitos inerentes à criação e administração dos bens
do infanto-juvenil, a consequência é a inversão da guarda do menor.
4 A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS POR PARTE DOS GENITORES AO
FILHO MENOR DE IDADE
Apresentam-se algumas reflexões acerca do instituto alimentos, abordando
o conceito, características e a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos. O
foco se mantém no aclaramento delimitado do seu conceito, suas características e
sua aplicabilidade.
4.1 OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
Do instituto familiar deriva-se a obrigação alimentar, que ultrapassa o
sentido comum de alimentação, e alcança os direitos fundamentais do ser humano.
Os alimentos se apresentam como meio necessário para subsistência
familiar, sendo possível aos cônjuges, companheiros e parentes o pleito da
obrigação de prestar alimentos entre si. Pertinente ao assunto, o artigo 1.694 do
Código Civil de 2002 expõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive
para atender às necessidades de sua educação.
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No âmbito jurídico, Gonçalves (2018, on-line) afirma que os alimentos “são
prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por
si”. É dizer que, o dever alimentar observa a limitação financeira do alimentando e
a necessidade do alimentado, tendo como qualidade o bom senso para delimitar a
obrigação de prestar alimentos.
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Atinente ao princípio da solidariedade, pessoas integrantes do mesmo grupo
familiar podem exigir alimentos entre si, aquele se que se encontra em estado de
necessidade pode requerer de seus parentes a obrigação alimentar, conforme
destaca Gagliano (2017, p.697):
A obrigação alimentar, vale acrescentar, é sucessiva,
entendida tal característica na circunstancia de que, na
ausência de ascendentes, passaria para os descendentes e, na
ausência destes últimos, aos irmãos, assim germanos (ou seja,
irmãos dos mesmos pai e mãe) quanto unilaterais, na forma
do art. 1.697, CC/2002.
4.2 DIREITO À ALIMENTOS
5

No que se refere o direito ao alimento, a obrigação de sustento é associada
aos pais para com seus filhos menores. Caracteriza-se pela prestação continuada,
onde o dever dos pais para com a prole decorre do poder familiar.
Assim como a obrigação os parâmetros de fixação são observados a partir
da possibilidade do genitor em prestar alimentos e da necessidade dos filhos
menores em serem sustentados. O código civil de 2002, em seu artigo 1.696
destaca:
O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e
filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a
obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
A obrigação de prover o sustento da prole cabe aos pais de forma recíproca,
tendo os filhos direito à alimentos desde de sua concepção. O artigo 22 do Estatuto
da Criança e Adolescente destaca que, além da guarda e educação dos filhos
menores, “Aos pais incumbe o dever de sustento”.
Em sentido congênere, dispõe o artigo 1.703 do Código civil de 2002, “Para
a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na
proporção de seus recursos”.
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Na dissolução conjugal, cabe aos pais decidirem de forma consensual a
melhor forma de garantir o sustento dos filhos, podendo o magistrado homologar
ou não o a quantia acordada.
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Quando houver litígio sobre a pensão alimentícia, o juiz arbitrará a
percentagem necessária subsistência dos filhos menores de acordo com os recursos
financeiros dos genitores, observando a proporcionalidade entre as partes.
4.3 CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS
Os alimentos no âmbito familiar possuem características próprias das quais
a legislação brasileira preserva, em destaque:
Direito personalíssimo: Aquele que detém o direito de receber alimentos não
pode transferir a terceiro, pois os alimentos possuem a função de preservar a vida
de quem recebe.
Irrenunciabilidade: É indisponível ao recebedor de alimentos a renúncia do
seu direito, o que não o impede de renunciar os alimentos vencidos e não pagos.
Impenhorabilidade: O valor recebido como alimento não pode ser
penhorado, sob o risco de afetar a própria sobrevivência do necessitado.
Imprescritibilidade: O direito a alimentos é imprescritível, pois surge da
necessidade aplicada a cada situação.
Variabilidade: A prestação de alimentos sempre observa a necessidade do
alimentando e a condição econômica do alimentante, variando de acordo com os
acontecimentos.
Periodicidade: Quando exercido, trata-se de um direito periódico, tendo
como objetivo garantir a o sustento do alimentado.
Irrepetibilidade: Aquele que prestou alimentos não pode requerer de volta
os valores despendidos. Os alimentos pagos não podem ser devolvidos por quem
os recebeu.
Os princípios adotados como característica para os alimentos devem ser
respeitados, os mesmos proporcionam a que recebe uma vida digna e um amparo
legal não encontrado em nenhum outro ramo do direito.
5 AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Faz-se uma abordagem sobra à ação de prestação de contas, de início
apresentação do conceito, a ação de exigir contas e suas fases, por fim o cabimento
ou não da ação de prestação de contas de pensão alimentícia.
5.1 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
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Anterior ao surgimento do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, a
ação de prestação de contas cabia contra aquele administrasse bens e praticasse
atos jurídicos em nome de terceiros.
Prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil de 1973, a ação de
prestação de contas era considerada uma via de mão dupla, onde tanto quem
possuía o direito de exigir quanto quem tinha a obrigação de prestar poderia ajuizar
a ação.
O autor Figueiredo (2016, on-line) afirma que a ação de prestação de contas
“explicita e comprova as receitas e as despesas referentes à administração de bens
de outrem”. O objetivo, segundo o autor, é indicar lançamentos de débitos e
créditos.
Para propositura da ação5o direito material e a existência de relação jurídica
entre as partes devem se dar de forma incontroversa, com as provas documentais
acompanhadas da exordial.
Com a vigência do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, a
nomenclatura da ação mudou-se para ação de exigir contas, garantindo ao autor
da ação buscar do réu a apresentação das contas das quais não lhe reste
esclarecido.
A ação de exigir contas se subdividida em duas fases distintas. Na primeira
fase, quando o juiz, através da análise documental comprobatória, verifica a
existência do dever de prestar contas por parte do réu, este determinava a
obrigatoriedade de prestar contas no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Superada
a primeira fase, tendo o réu prestado contas ou não, iniciava-se a segunda fase, na
qual as contas são apreciadas e julgadas.
É vedado ao autor protocolar petição inicial contendo pedido genérico, o
interesse de agir deve ser demonstrado em exordial, com clareza de informações,
especificações dos períodos da qual pretende ver esclarecido, bem como a
comprovação da necessidade de exigir contas, se existir, assim destaca o §1º do
artigo 550 do Código de Processo Civil de 2015.
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Portanto a demonstração da existência de uma relação jurídica de direito
material é essencial para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção sem
resolução do mérito da ação.
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O procedimento processual adota duas fazes distintas. Na primeira fase,
observa-se a obrigatoriedade em si (o réu tem ou não obrigação de prestar contas),
caso comprove a existência da obrigação entre réu e autor. A segunda fase dedicase a apuração do valor a ser devolvido.
Em conformidade com o procedimento Negrão (2018, on-line) destaca:
A ação de prestação de contas, quando o réu contesta a
obrigação de prestá-las, desenvolve-se em duas fazes: na
primeira, será decidido se está obrigado a esta prestação; na
segunda fase, apura-se o quantum do débito ou do crédito.
Conforme se nota a ação de exigir contas sofreu mudanças após o código
de processo civil de 2015, da qual garantiu celeridade processual e possibilidade de
ao final o autor auferir se há ou não saldo em seu favor.
5.2 A (IM) POSSIBILIDADE DA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA
Em decorrência dos assuntos discutidos nos capítulos anteriores, chega-se a
problemática principal pertinente ao tema, existe ou não viabilidade do ajuizamento
da ação de prestação de contas aplicada à pensão alimentícia?
Diversos posicionamentos foram adotados em doutrinas e jurisprudências a
respeito do tema, contudo, a aplicabilidade da norma vigente em alguns casos tem
causado discordância entre juristas quanto o ajuizamento da ação de prestação de
contas de alimentos. Maria Berenice Dias (2010) afirma que não existe interesse
processual da parte autora, uma vez que os alimentos pagos não poderiam ser
devolvidos, o que coaduna com o entendimento de uma das turmas que compõe
o Superior Tribunal de Justiça.
A 3ª turma do STJ decidiu no Resp. nº 1.637.378, de 19 de fevereiro de 2019,
por unanimidade, em regra, não reconhecer a ação de prestação de contas em
caráter alimentício por considerar a via inadequada.
O Ministro relator Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do acórdão, votou pela
irresignação do pleito e afirmou que, “buscar informações a respeito do bem-estar
do filho e da boa aplicação dos recursos devidos a título de alimentos em nada se
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comunica com o dever de entregar uma planilha aritmética de gastos ao
alimentante”.
Mencionou que a obrigação alimentar não gera possibilidade de estorno, de
modo que a utilização do rito é específica para análise de créditos com objetivo de
receber balanços administrativos sobre bens alheios.
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O entendimento do relator é de que, desconfianças sobre a destinação dos
alimentos pagos não são resolvidas através de planilhas ou qualquer outra forma
matemática, mas com uma análise ampla de quem possui condições de garantir um
ambiente saudável, feliz e seguro a seus filhos.
Acrescentou ainda:
Ademais, seria imprescindível analisar todas as circunstâncias
fáticas acerca da qualidade de vida do alimentando,
consoante a condição social e econômica da família de forma
global, o que não se coaduna com os fundamentos lógicos e
jurídicos da ação de prestação de contas prevista no art. 914
e seguintes do CPC/1973, legislação aplicável à
5
espécie. (CUEVA,2019 p.4).
Ao final do voto, destacou:
Não se está a negar a possibilidade do abuso do direito (art.
187 do Código Civil de 2002) no Direito de Família,
especialmente no que tange ao desvio ou má gestão da verba
alimentar deotostinada à prole. Todavia, existindo a intenção
de prejudicar os filhos por meio de temerária administração
dos alimentos é necessário que se acione o Judiciário para a
avaliação concreta do melhor interesse da criança ou
adolescente, num contexto global. Permitir ações de
prestação de contas significaria incentivar ações infindáveis e
muitas vezes infundadas acerca de possível malversação dos
alimentos, alternativa não plausível e pouco eficaz no Direito
de Família.
Se de um lado a jurisprudência e parte da doutrina afirmam a inviabilidade
da ação de prestar contas aplicada ao uso das verbas alimentares, de outro o uso
dessa ação como mecanismo de fiscalização, pois possui o condão de defender o
melhor interesse dos menores e a garantia do exercício do princípio da dignidade
da pessoa humana.
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O filho menor de idade é visto como vulnerável e dependente dos cuidados
pais. O genitor não guardião, além da obrigação de lhe prestar alimentos quando
requerido, deve fiscalizar, solicitar informações ou prestações de contas, ou
qualquer outro meio judicial ou extrajudicial que garanta a correta aplicação das
verbas alimentares e o bom exercício do poder familiar.
Detecta-se que, a ação de prestação de contas, quando motivada única e
exclusivamente a fiscalizar o destino das verbas alimentares pagas é viável. Neste
raciocínio, Tartuce (2015, p.3) destacou:
a exigência da prestação deve ser analisada mais objetiva do
que subjetivamente, deixando de lado pequenas diferenças
de valores e excessos de detalhes na exigência da prestação,
o que poderia torná-la inviável
Admite-se, portanto, em caráter excepcional o uso da ação na prestação de
alimentos, desde que fique demonstrado o interesse singular na proteção do
interesse do menor.
Em reforço ao reconhecimento do ajuizamento da ação de prestação de
contas de verba alimentícia pelo genitor alimentante não detentor da guarda, o
parágrafo 5º do artigo 1.583 do Código Civil afirma, a obrigatoriedade do pai ou da
mãe em supervisionar através da solicitação de prestação de contas o interesse dos
filhos, sendo parte legítima a qualquer tempo para requerer informações.
Ainda que a proposta não seja repetir os alimentos, serápor
certo fiscalizar sua correta aplicação, e em caso de má gestão
promover as ações cabíveis,inclusive revisional de alimentos e
indenizatórias
contra
o
genitor
malversador.
(ALMEIDAJÚNIOR, 2015, p. 26).
Ainda que se aplique o princípio da irrepetibilidade dos alimentos prestados,
a observância da primeira fase da ação de prestação de contas seria o suficiente
para atingir o objetivo do genitor que propuser a ação.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício do poder familiar no direito brasileiro vincula-se ao princípio
constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, onde os pais, na
figura de guardião, devem zelar pelo direito à vida, à saúde, à alimentação, à
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educação, ao lazer, dentre outros critérios que garantam o sustento e
desenvolvimento do menor.
A responsabilidade parental atribuída aos genitores independe da situação
conjugal, cabendo a estes de forma consensual determinar o planejamento familiar
a ser exercido.
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A obrigação de prover alimentos necessários ao sustento da prole decorre
do poder familiar. Os alimentos prestados pelo credor não detentor da guarda
unilateral, é alvo de questionamentos cotidianos perante o poder judiciário. Se de
um lado o guardião é civilmente responsável pelo bem-estar e administração dos
bens dos filhos menores, de outro o progenitor não guardião tem a obrigação de
fiscalizar a destinação dos alimentos prestados a sua prole.
Portanto, sob o uso do poder fiscalizatório que lhe é atribuído e com intuito
de garantir a subsistência de seus filhos, o alimentante tem recorrido ao judiciário
através do uso da ação de exigir contas, objetivando acompanhar a destinação das
verbas alimentares pagas aos filhos menores.
Ainda que se fundamente na busca pela garantia do interesse da criança e
5
do adolescente, e na possível má administração financeira dos recursos destinados
ao sustento de sua prole, os tribunais brasileiros, em sua maioria esmagadora, tem
decidido pela extinção sem resolução do mérito do ajuizamento das ações ajuizadas
pelo alimentante.
A 3º turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp. Nº 1.637.378, de
fevereiro de 2019 expôs que, a ausência do interesse de agir impera nestas ações,
pois, o resultado da demanda seria inútil ao autor. Sendo os alimentos sujeitos ao
princípio da irrepetibilidade, e a execução do possível crédito formado se tornaria
impossível.
A conjuntura atual dos estudos jurídicos, prioriza o preceito constitucional
do interesse da criança e adolescente, e garante a obrigatoriedade do exercício
fiscalizatório do não guardião. Impedir a propositura da ação de exigir contas, é
tornar ineficaz o poder fiscalizatório daquele que não detém o poder da guarda
unilateral.
O Ministro relator Ricardo Villas Bôas Cueva (2019, p. 11) destacou que
“admite-se o ajuizamento de ação própria quando presente a suspeita de abuso de
direito no exercício desse poder. ”, de modo que a existência da intenção de
prejudicar a prole deve ser avaliada de forma concreta pelo judiciário, levando em
conta o interesse da criança ou adolescente.
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Desse modo, em resistências as alegações de ausência do interesse de agir
do alimentante, há que se observar se a demanda se pauta, na ocorrência de má
administração por parte do guardião, no princípio do melhor interesse da criança e
adolescente, e se o autor busca apenas a comprovação destes fatos através da ação
de exigir contas. Caso contrário, conforme declarado no acórdão torna-se inviável
a ação de exigir contas em caráter alimentar.
Conclui-se, portanto, que a ação de exigir contar, de forma excepcional, tem
sua propositura aceitável perante o judiciário.
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RESUMO: O presente artigo se volta a analisar a aplicação da regra jurídica, desde
o mero juízo de subsunção, passando pela tópica, aos erros na vinculação à regra.
O artigo analisa de diversos textos sobre lógica jurídica, para discorrer sobre os
temas mais importantes nessa seara.
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na aplicação . 4. Aplicação automática da regra. 5. A osmose da aplicação para a
interpretação. 6. Qualificação e tópica. 7. Concurso e conflito de regras. 8.
Determinação da consequência jurídica. A subjetivação da norma. 9. Interrelação da
regra e do caso. 10. A ignorância da regra. 11. Ignorância da regra e erro na
vinculação. 12. Conclusão. Referências
bibliográficas e Bibliografia.
5
1. Introdução.
A função primordial do operador do direito é a atividade de deliberar
os casos particulares. De forma pertinente e objetiva, em sua atuação, o jurista
utiliza-se da atividade hermenêutica para aplicar a norma jurídica ao caso concreto.
Esta atividade de síntese do processo constitui-se como a fase mais importante na
qual se desenvolve o procedimento jurídico, a partir dessa atividade que se pode
distinguir a habilidade e propensão de um jurista, aquele que é mais suscetível a
solucionar o caso, de um teórico do direito.
Como critérios de resolução dos casos, existem o critério normativo e
o não normativo. O primeiro faz uso da norma jurídica para solução do caso singular
e esse é o que mais interessa a este texto.
A intenção das operações do método jurídico é determinar uma
possível norma que se adéque ao caso. A ação do jurista se direciona a encontrar
para o conflito dentro dos fatos e, consequentemente, infligir a norma tendo antes
interpretado o sentido dessa. Segundo Tércio, “a determinação do sentido das
normas, o correto entendimento do significado dos seus textos e intenções, tendo
em vista decibilidade de conflitos constitui a tarefa da dogmática hermenêutica”[1].
Tércio explicita nesse trecho a necessidade de relação entre as situações e a norma
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para que essa possa regular aquela, tendo uma dimensão do uso do direito nas
situações jurídicas.
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1.1 A diferença entre interpretação e aplicação
Faz-se notória a diferença entre interpretação e aplicação.
Inicialmente, vale ressaltar que a interpretação é a operação metodológica que se
dá primeiro no processo jurídico, pois é necessário determinar e ter o conhecimento
da regra para posteriormente aplicar ao caso singular. Ou seja, aplica-se a visão do
sistema que é mais abrangente ao caso particular.
Quando em contato com a norma jurídica, o intérprete procura
encontrar através de métodos específicos, qual o real conteúdo e significado da
norma. Para destacar a diferença entre interpretação e aplicação, pode-se dizer que
o conhecimento da lei não implica necessariamente, no conhecimento de sua
aplicação, logo, os dois processos se fazem distintos. O ministro Eros Grau[2] fala
que o processo interpretativo é derivado do saber prático, da phrónesis, na qual
Aristóteles remete.
Maria Helena Diniz ressalta: “interpretar é descobrir o sentido e
alcance da norma, procurando a significação dos conceitos jurídicos” [3]. Ela prima
o caráter abrangente e direcionamento da norma como forma de interpretar essa.
Já a aplicação, através de uma ótica mais tradicional do Direito,
consiste numa adequação do conteúdo abstrato da regra e os resultados jurídicos
ao fato. De acordo com Carlos Maximiliano:
“a aplicação do Direito consiste no enquadrar um caso
concreto em a norma jurídica adequada. Submete às
prescrições da lei uma relação da vida real; procura e indica o
dispositivo adaptável a um fato determinado. Por outras
palavras: tem por objeto descobrir o modo e os meios de
amparar juridicamente um interesse humano” [4].
O referido autor explicita que aplicação é uma forma de égide jurídica
que proporciona subsídios de proteção ao fato, adaptando a norma ao caso
singular.
A diferença é visível, pode ocorrer interpretação sem que para isso
aconteça a aplicação, essa distinção é de suma importância no âmbito da ciência
do Direito.
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2. A insuficiência da mera subsunção
A questão da subsunção está diretamente relacionada à aplicação do
Direito. É interessante que se distancie a imagem de que a aplicação seja algo
autômato, o juiz lê as leis e as aplica, transportando suas indicações à realidade, se
caracterizando como uma atividade mecânica.
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Sob o julgo da teoria da subsunção, a atividade do jurista não se
apresenta como uma prudência, mas sim como uma mera técnica. Devido aos
códigos, a atividade do intérprete do Direito se limita a uma operação lógica. Essa
operação lógica se dá pelo uso do chamado silogismo judiciário, sendo a lei
representada como a premissa maior, exemplo: a) a pessoa que mata alguém deve
ser punida, b) ora, João é a pessoa que matou, c) logo, João deve ser punido.
Percebe-se que a premissa maior (matar alguém, Artigo 121Código Penal[5]) é a lei
e a consequência é a conclusão(ser punido).
Essa teoria compara o processo de atividade do juiz como algo
mecânico, semelhante ao trabalho de uma máquina. Atualmente, muitos vão de
encontro a essa teoria, sabe-se que a alguns pontos ela satisfaz as expectativas, em
casos apenas descritivos, nos quais
5 a aplicação direta da norma incide e disso já se
encontra uma solução, pois não houve valoração de elementos.
Porém, na maioria dos casos concretos não se pode aplicar, os casos
precisam de valoração, o que caracteriza uma flexibilidade da norma, sendo essa
bastante variante.
3. Ato jurídico e autor na aplicação
A aplicação da norma pode estar submetida à dependência de um ato
jurídico particularizado constitutivo, dependendo de ato humano, ou pode se dá de
forma independente, nesse caso a regra se auto-aplica. Muitas vezes, a única forma
de aplicação de uma regra é por meio de uma autoridade detentora de poder.
Sob o julgo do Direito Penal, destaca-se que nenhum indivíduo antes
da aplicação e condenação judicial pode ser considerado criminoso, com isso
conclui-se que a aplicação é dependente dos atos jurídicos concretos, não limitados
a agentes de poder como seus autores.
Vale a pena mencionar, o conceito de ato jurídico para que possa-se
fazer uma relação com a aplicação de forma mais clara. Maria Helena Diniz expõe
que ato jurídico é:
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2) O ato jurídico (em sentido mais amplo) – ou seja, o evento
que depende da vontade humana, abrangendo:
a) ato jurídico em sentido estrito, se objetivar a mera
realização da vontade do agente, gerando conseqüências
jurídicas previstas em lei. De forma que ‘o ato jurídico stricto
sensu seria aquele que surge como mero pressuposto de
efeito jurídico, preordenado pela lei, sem função e natureza
de autorregulamento’. P. ex.: fixação e transferência de
domicílio, achado de tesouro, confissão, notificação etc” [6].
Concluindo acerca de ato jurídico, este tem como finalidade nada mais
do que adquirir, resguardar, transferir, modificar, ou extinguir direitos, dentro do
que é legalmente lícito, para que o mesmo produza efeitos jurídicos válidos.
De acordo com Reale, “o direito é ‘aplicado’, no sentido vulgar desta
palavra, por todos os indivíduos e grupos, ao se valerem das disposições legais para
concluir relações jurídicas, constituir sociedades etc” [7]. Porém, é por meio dos
tribunais que essa aplicação se reveste de sentido técnico.
4. Aplicação automática da regra
Ao se levar em conta uma aplicação independente do ato jurídico, a
regra aplica-se de forma automática, após o advento do ato jurídico. O lavor do
jurista, como etapa do método jurídico, consiste em uma recriação.
A ordem jurídica é uma ordem objetiva, mas isso não limita o trabalho
do intérprete da norma, ela não é material, se cria e evolui de acordo com as
mudanças históricas, visto que as normas têm por finalidade regular os atos da
sociedade e essa muda constante de acordo com a história.
5. A osmose da aplicação para a interpretação
Ainda vale salientar que a aplicação configura-se como um processo
mais elevado do que a interpretação, é um estágio mais alto do método jurídico de
resolução do caso. Primeiramente interpreta-se a fonte, para que possivelmente se
adéque a regra ao fato concreto.
Reale explicita em seus estudos esta relação entre a aplicação e a
interpretação, e ainda a adequação da norma ao caso singular.
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“A aplicação do Direito envolve a adequação de uma norma
jurídica a um ou mais fatos particulares, o que põe o delicado
problema de saber como se opera o confronto entre uma
regra ‘abstrata’ e um fato ‘concreto’, para concluir pela
adequação deste àquela (donde a sua licitude) ou pela
inadequação (donde a ilicitude)” [8].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Reale desperta em seus trabalhos a atenção para esta limitação da
norma, que se encaminha até certo ponto e depois disso necessitasse de uma
valoração para se adequar ao caso concreto, é um salto da abstração da norma para
a concretude do fato. Esta tarefa do jurista se denomina como adaptação, pode-se
falar além de adaptar, mas também criar a jurisprudência.
Por meio da valoração do fato aproxima-se da equidade do método,
tendo essa, segundo Limongi França, um conceito de caráter análogo, pois tem
vários significados e que se relacionam com outros. Mas ele expõe as acepções mais
importantes:
“a) a de princípio similar e anexo ao da justiça;
5

b) a de virtude ou hábito prático informado por esse
princípio;
c) a de direito de agir de modo conforme a essa virtude;
d) a de ato de julgar conforme os ditames do mesmo
princípio; e
e) a de jurisprudência em geral” [9].
A equidade tem como finalidade preencher as lacunas da norma e
obter o alcance e sentido das disposições legais.
É importante ressaltar o limiar que separa a interpretação da
aplicação, sendo esse algo transponível de acordo com a mudança dos fatos
históricos. O texto de uma lei promulgada abre margem para diversas adequações
de casos, porém ao se lançar interpretações sobre essa, vão se criando caracteres e
limites dos seus elementos de ajuste com os fatos. Essa interpretação pode muitas
atribuir a lei certos aspectos à lei que foram posteriormente agregados, ressaltando
o caráter criador da interpretação.
6. Qualificação e tópica
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Qualificação consiste na análise do fato e sua adequação à norma, um
“encaixe” da norma a uma determinada categoria jurídica inserida na realidade.
Em certo contrato estabelecido entre duas partes sem que haja nesse
a determinação de sua espécie, então a lei tem o encargo de delimitá-la. Esta
qualificação proporciona certos percalços, por isso é necessário que
antecipadamente se incida a aplicação ao caso individual. Logo, dá margem a
possibilidade de generalizar as valorações das situações nas quais as normas
incorrem.
A qualificação não se distingue muito da aplicação. A qualificação e a
aplicação divergem apenas no seguinte sentido, pois na qualificação se parte do
fato para depois encontrar a norma correspondente e a aplicação se configuro
como o inverso desta operação.
O que se materializa como distinção primordial é a forma de
raciocínio. Hodiernamente, a tópica ganhou grande visibilidade neste âmbito de
estudo que se incumbe de combater a abstração exacerbada. Alexy explana a tópica
de acordo com três sentidos: “(1) uma técnica de busca de premissas, (2) uma teoria
sobre a natureza das premissas e (3) uma teoria do uso dessas premissas na
fundamentação jurídica” [10]. A tópica preconiza a busca de todos os pontos de
vista que se possam levar em conta. Como mesmo explicita Viewyg[11], ele dá o
nome de catálogo jurídico de topoi a este procedimento anteriormente citado.
A tópica é direcionada do caso problemático para a correspondente
norma jurídica. Porém, dentro deste processo ainda ocorre conflitos e cooperação
de normas.
7. Concurso e conflito de regras
Outra dificuldade para a aplicação é a pluralidade de regras que
podem ser aplicados a um único caso ou um caso ao qual nenhuma regra se
adéque.
Denomina-se como concurso de regras quando a um caso se
encaixam prescrições de duas ou mais normas. A cooperação entre normas pode
ser de forma aparente e ideal, sendo aparente quando uma norma é capaz de
conter soluções para vários casos; na ideal, uma ação condiciona várias leis.
Antinomias entre regras são conflitos causados entre elas, o sistema
jurídico é que tem o encargo de solucionar satisfatoriamente estas discordâncias.
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Segundo Maria Helena Diniz, “a antinomia não é um problema que se coloca ao
nível da decisão judicial, por que o magistrado não a resolve, apesar de solucionar
o caso sub judice. A antinomia continua a existir no sistema jurídico, pois só poderá
ser eliminada por meio de ação legislativa” [12].
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Fazendo uma análise do conflito de regras no Direito Internacional
Privado, nota-se que este é bastante sensível às antinomias, quando se refere a
normas contraditórias entre si, mas que se encaixam a esse âmbito do Direito. A
função do Direito Internacional Privado é decidir conflitos de leis positivos e
negativos, o primeiro se dá quando ocorre a correspondência com um mesmo fato
a aplicação de várias leis. Enquanto que nos conflitos negativos para o caso jurídico
não há nenhuma possibilidade de aplicação de normas.
8. Determinação da consequência jurídica. A subjetivação da norma
Um dos principais focos da aplicação da norma é a sua posterior
consequência jurídica, não se pode pensar na aplicabilidade da norma destituída de
sua conclusão. Outro pensamento errôneo é ligar o fato abstrato à norma e achar
que esses não encontrarão objeções de sentidos entre si, pois esse processo não é
mecânico, de leis rígidas.
5
Como explica Kelsen em sua Teoria da Moldura, a lei serve de molde
e o juiz com base nela atuará. Pois, a atuação automática não preenche totalmente
o processo jurídico e nem valora a norma. Esta nova aplicação da regra não a torna
subjetiva, ela continua objetiva, porém o jurista permeia agora por todos os limites
possíveis da norma.
9. Interrelação da regra e do caso
Já é bem sabido, mediante a apresentação anterior, que o processo
de interpretação ocorre de forma separada do processo de aplicação da norma,
porém uma etapa do processo não se configura como mais importante do que a
outra, sendo as duas necessárias à solução do caso concreto.
A aplicação tem sua grande importância, visto que quando se
determina a norma a ser aplicada ainda não se preencheu toda sua profundidade
do ato. Esta não é apenas um jogo lógico, mecânico, mas sim dotado de sentido e
por outro lado, objetiva.
Essa forma de aplicação está altamente ligada a fatores externos,
como visões do âmbito social e juízos de valor, é necessária a avaliação da
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adequação da situação à norma. A norma não pode ser avaliada sem que esteja em
conformidade com o caso, nem este pode se desvincular daquela.
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Esta relação é muito bem representada pelo conceito de analogia,
aplicado por Kaufmann. Analogia, segundo Limongi[13], tem o objetivo de estender
a validade para determinado caso a outro que lhe seja parecido.
À analogia se relaciona um problema de ordem teórica que é a
causalidade jurídica, essa questiona a aplicabilidade da causalidade aos efeitos
jurídicos.
10. A ignorância da regra
Um grande problema no processo jurídico é, muitas vezes, o total
desconhecimento deste pela parte afetada, porém o Direito será efetuado
independente disso. O problema da ignorância pode ser comparado com a questão
da má interpretação da norma, o que legalmente deve ser seguido é o que a lei
regula, independentemente, desses problemas.
Todos os ordenamentos chamam atenção para esta questão da
ignorância da regra, devido à objetividade da ordem social, o Direito não pode se
prender a estas questões, dando ao sistema um caráter mais seguro. Contudo,
existem casos nos quais estes problemas interferem corroborando com a exclusão
e até suavização da responsabilidade. Doutrinas antigas entendem o princípio da
irrelevância como algo fundamentado na pressuposição do conhecimento da
norma.
Este princípio fundamenta-se na capacidade de eficiência da aplicação
e presunção do uso da racionalidade da norma.
11. Ignorância da regra e erro na vinculação
A diferença entre ignorância da regra e erro na vinculação deve ser
destaca para que não se confunda as duas questões. Quando há a ignorância do
caso esta se dá pela falta de conhecimento de tal, mas o erro de vinculação se dá
quando firma-se um contrato ou compra-se algo, há confirmação do processo por
ambas as partes, mas uma das partes não compreendia todos os trâmites e não
condiz com o pensamento inicial legal, porém prevalece a imperatividade da lei.
12. Conclusão.
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Ante o exposto, vê-se que muitos são os casos em que a aplicação do
direito se dá de forma errônea ocasionando consequências danosas. Quando se fala
na interpretação, pode-se agregar a ideia de correção a esta, pois se pensa que o
operador do direito pode fazer correções em sua aplicação para amenizar os erros
quando se criou e promulgou a lei.
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Esta situação difere da interpretação corretiva, pois esta manuseia as
regras, enquanto que a correção lida com fatos concretos. Considerando uma
possível correção do intérprete, então se pode fazer a comparação entre
interpretação corretiva, da equidade, e da integração de lacunas de Aristóteles.
Existem casos em que onde o intérprete julga como as consequencias
como inadequadas. No Brasil, a interpretação corretiva e a interpretação anulativa
valorativa não concebem a separação do caso concreto da lei.
Nota-se, portanto, que as aplicações e interpretações judiciais são
suscetíveis a erros e essa má-interpretação podem ocasionar conseqüências muito
inadequadas.
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RESUMO: O presente artigo trata do assédio moral no trabalho e teve como
objetivo pesquisar e analisar a ocorrência de situações constrangedoras e assédio
moral contra mulheres. Sob o enfoque desta pesquisa, observou-se que o
crescimento do problema do assédio moral constitui um problema de relevante
interesse social e chama a atenção de estudiosos de diversas áreas, devido ao seu
aumento constante no cenário nacional e internacional, além das possibilidades
multidisciplinares para sua abordagem e compreensão. No atual cenário e com o
avanço das mulheres no mercado de trabalho, é visível ainda à persistente
desigualdade de gênero. Pela relevância dos efeitos negativos do assédio moral
para as organizações de um modo geral, surgiu o interesse de investigar essa
prática no contexto do trabalho, com vistas a identificar as eventuais ações
praticadas no assédio moral contra as mulheres. Como resultados, tem-se que tais
com ações até então, poucas, poderão com a realização de programas de governo
em diversos segmentos e organizações e no tocante ao problema do assédio moral
no trabalho, provavelmente ocorrerá mudanças, colocando tudo isso como
proposta para uma política de trabalho mais humana e mais respeitadora,
considerando as mulheres segundo os conceitos de igualdade de gênero, sem
assédio moral, podendo ainda essa pesquisa servir de subsídios para as políticas de
igualdade de gênero e das ações de responsabilidade civil na perspectiva de uma
sociedade onde as mulheres possam trabalhar mais dignamente.
Palavras-chaves: Assédio Moral. Trabalho. Mulheres.
ABSTRACT: This article deals with workplace bullying and aimed to research and
analyze the occurrence of embarrassing situations and bullying against women.
From the focus of this research, it was observed that the growth of the problem of
bullying is a problem of relevant social interest and draws the attention of scholars
from various areas, due to its constant increase in the national and international
scenario, as well as multidisciplinary possibilities for your approach and
understanding. In the current scenario and with the advancement of women in the
labor market, it is still visible to the persistent gender inequality. Due to the
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relevance of the negative effects of bullying on organizations in general, the interest
arose to investigate this practice in the context of work, with a view to identifying
possible actions taken on bullying against women. As a result, it has been said that
such actions, hitherto few, may lead to government programs in various segments
and organizations, and with regard to the problem of workplace bullying, changes
are likely to occur, putting all this as a proposal for more humane and more
respectful labor policy, considering women according to the concepts of gender
equality, without moral harassment, and this research can also serve as subsidies for
gender equality policies and civil liability actions in the perspective of a society
where women can work more worthily.
Keywords: Moral Harassment. Job. Women.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceitos de Assédio Moral. 3. Breve Histórico. 4.
Dados e Estatísticas sobre o Assédio. 5. Assédio Moral na Legislação Brasileira. 6.
Relações de Gênero no Trabalho. 7. Tipos de Assédio moral nas Relações de
Trabalho. 8. Organização Internacional do Trabalho (OIT). 9. Direito a Reparação no
Assédio Moral. 10. Jurisprudências. 11. Considerações Finais. 12. Referência.
INTRODUÇÃO

5

O presente tema é importante, porque mostra que o assédio moral à mulher no
ambiente de trabalho apesar de ser muito comum, é um assunto ignorado pela
sociedade e na maioria das vezes encoberto pelas vítimas ocasionado pelo medo
de perder o emprego.
Além disso, na maioria dos casos, a vítima se torna um alvo constante de assédio
moral nas relações de trabalho, o que faz com que essa constante conduta abusiva
atenta contra sua personalidade, dignidade ou integridade psíquica ou física.
Prova disso é a discriminação ainda existente no tratamento dispensado às
mulheres trabalhadoras, violando seus diretos em critérios injustificados, tais como
raça, vestimenta, peso, sexo, origem, idade opção religiosa e outros.
O assédio moral na atualidade constitui-se como um fenômeno social grave,
constrangedor, humilhante, afetando o estado psicológico da vítima, causando-lhe
dano à personalidade, à dignidade, à integridade psíquica ou física.
Por outro lado, a discriminação e o preconceito ainda persistem onde a mulher vem
sempre sendo colocada de forma desprestigiada em relação ao sexo masculino,
sendo vista apenas como reprodutora e sexo frágil sem capacidade intelectual o
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suficiente para estar em grau de competividade com o homem ensejando
possibilidades de assédio moral à mulher.
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Como metodologia, o presente estudo será elaborado a partir de pesquisas
bibliográficas, oriundas de literatura em artigos e jurisprudências publicados que
abordam sobre o referido tema do assédio moral a mulher no trabalho, juntamente
com análise de leis, doutrinas e na legislação brasileira pertinentes ao assunto.
O presente estudo tem como objetivo mostrar alguns conceitos, as espécies e os
elementos caracterizadores do assédio moral a mulher, no contexto da organização
trabalhista.
Dessa forma, o presente trabalho buscará mostrar quais as condutas e modalidades
que caracterizam o assédio moral à mulher no ambiente de trabalho, assim como
as consequências jurídicas de punição cabíveis no ordenamento jurídico ao infrator.
1 CONCEITOS DE ASSÉDIO MORAL
O termo assédio moral é empregado para descrever situações extremas de violência
psicológica no trabalho, de natureza processual, geralmente personificada, com mal
intenções de forma agressiva a uma determinada pessoa.
Importante ressaltar que conforme Vólia Bonfin Cassar (2014, p. 935), o assédio
moral pode ser também denominado de “bossing, mobbing, bullying,
harcèlement, manipulação perversa, terrorismo psicológico, epsicoterrosimo.”
Portanto, é caracterizada por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que
atenta contra a dignidade psíquica, do trabalhador, sendo realizada de maneira
repetitiva e prolongada, expondo o trabalhador a situações humilhantes e
constrangedoras, que são capazes de causar ofensa à sua personalidade, à sua
dignidade ou à integridade psíquica. (NASCIMENTO & NASCIMENTO, 2014, p. 935)
Já para a Lei nº 12.250/06 “É todo comportamento abusivo, gesto palavra e atitude,
que ameaça por sua repetição, a integridade física ou psíquica de uma pessoa,
degradando o ambiente de trabalho”. (FAÇANHA, 2012, p. 25).
Ainda, Mauricio Godinho Delgado (2017, p. 13920 o mesmo define o Assédio Moral,
como:
[...] a conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de
desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de
atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao
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forma de desequilíbrio e tensão emocionais (DELGADO, 2017).
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E, ainda, constitui-se em todo comportamento contra o trabalhador, seja pela
implicação na prática de perseguição ou menosprezo em seu ambiente de trabalho,
que de certa forma exclua o mesmo em sua atividade profissional, exigindo
serviços na maioria das vezes inatingível, com atribuição de tarefas cuja sua
realização seja impossível, manipulação da reputação pessoal ou profissional por
meio de rumores e atos ridicularizados, abusando do poder e menosprezando o
mesmo, com ataques persistentes e negativos ao rendimento pessoal ou
profissional sem justificação, com controle desmedido no rendimento do mesmo.
(NASCIMENTO, 2014, p.353).
2 BREVE HISTÓRICO
A dispersão das discussões sobre assédio moral no Brasil, com o aparecimento e
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas sobre o tema e a entrada dessa pauta
no âmbito jurídico ocorreram por causa do movimento sindical. (SOBOLL, 2008, p.
17).
5
Também cabe destacar que receberam
apoio especialmente pelo trabalho de
pesquisa, assim como da atuação profissional da médica Margarida Barreto,
merecendo destaque a sua pesquisa de mestrado que foi defendida em 2000, onde
pela sua atuação profissional no contexto sindical, além de diversas palestras,
entrevistas e textos desenvolvidos, foram importantíssimas e essenciais para dar
visibilidade ao assédio moral no Brasil. (SOBOLL, 2008, p.18).

E que, merecem também serem destacadas as contribuições de Margarida Barreto
(2000; 2003; 2005), de Maria Ester de Freitas (2001), de Roberto Heloani (2003; 2004)
e a tradução dos livros de Marie-France Hirigoyen (2000; 2002) que também
inauguraram as discussões e pesquisas acadêmicas sobre o assédio moral na
realidade do trabalhador no Brasil. (SOBOLL, 2008, p.18).
Mas que com relevância social, o tema passou a ser discutido no Brasil apenas no
início de 2000, quando houve a tradução do livro da psiquiatra francesa MarieFrance Hirigoyen, além da defesa da dissertação de mestrado, em Psicologia Social
(PUC/SP), da médica Margarida Barreto, sendo esses dois estudos citados
nacionalmente como marcos para a compreensão do tema.
Atualmente, também estão sendo utilizados autores de outros países como
referência em estudos, pesquisas e discussões como é o caso de Leymann, Einarsen,
Hoel, Zapt, Cooper, Di Martino. (SOBOLL, 2008, p.18).
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Em junho de 2004, na Noruega, foi realizada a 4 th International Conference on
Bullying and Harassment in the Workplace, com participação de alguns dos
principais pesquisadores em âmbito mundial, embora pesquisas brasileiras não
foram apresentadas na época, o que mostrou que havia pouca produção científica
nacional. (SOBOLL, 2008, p. 19).
No Brasil, alguns eventos realizados merecem destaque: em maio de 2004, o I
Seminário Latino-Americano de Assédio Moral e Saúde Mental no Trabalho, em
Recife. Em 2005, o Fórum Social Mundial, que sucedeu a estruturação da Rede
Latino-Americana de Combate ao Assédio Moral, envolvendo o Brasil, o Uruguai, a
Argentina e Cuba. E, em maio de 2006 o IV Seminário Nacional de Saúde Mental,
Trabalho e Assédio Moral, em São Paulo. (SOBOLL, 2008, p.19).
3 DADOS E ESTATÍSTICAS SOBRE O ASSÉDIO
De acordo com a Associação Nacional dos magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), as reclamações entre celetistas e servidores públicos sobre assédio
moral no trabalho aumentaram significativamente segundo as entidades sindicais,
mas que essas queixas não se transformaram em processos formais. (ANAMATRA,
2019).
Entre as principais narrativas constam de agressão verbal, humilhação, deboche,
ironia e ameaça de superiores, colegas e até de subordinados e isso a princípio
poderia ser uma contradição o exagero por parte do reclamante, porém, para
especialistas isso pode ser sinal de alerta ou medo ou mesmo repressão e que esse
fato não deve ser ignorado. Além do mais, pode ser um efeito da reforma
trabalhista que transferiu para o trabalhador os encargos diante dos custos das
causas trabalhistas perdidas. (ANAMATRA, 2019).
Para o Presidente da Associação (Anamatra), o juiz Guilherme Feliciano acredita que
a queda de registros formais de denúncias não expressa retração da prática de
assédio, mas pode significar constrangimento.
Isso ficou evidenciado pela queda no número de processos formalizados que estão
no levantamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em janeiro de 2016, dos
106.916 processos novos que entraram nas varas de todo o país, relativos a todas
as categorias, 11.088 (10,4%) se referiam a assédio moral. Já em janeiro de 2019, o
número caiu para 85.550, sendo 3.358 (5,4%) relativos a assédio moral.
(ANAMATRA, 2019).
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Mas, importante notar que chamou a atenção um detalhe nos dados do TST, porque
em novembro de 2017, o número de processos, no geral, praticamente dobrou,
sendo 207.084, da mesma forma que a quantidade de demandas jurídicas contra o
assédio moral, que foram 17.460, equivalente a 8,4%. Já no mês seguinte, houve
uma redução drasticamente com o total de ações novas desabando para 45.532, e
as de assédio caíram para 2.721 isto é, (5,9%). (ANAMATRA, 2019).
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Vale destacar que por categoria, comércio e indústria estão na frente, com 2.015 e
2.110 registros em 2016 e em dezembro de 2018, ambas tiveram 256 e 910
processos registrados, respectivamente.
Na administração pública, quanto aos celetistas, de acordo com o TST, houve 74
novos registros de assédio moral em janeiro de 2016, 116 em janeiro de 2017,
alcançando o pico de 218 em novembro daquele ano, mas, em 2018, os registros
caíram para 16 em janeiro. (ANAMATRA, 2019).
Já no serviço público federal, pela estatística da Controladoria-Geral da União (CGU)
entre os funcionários efetivos, de 1° de janeiro de 2014 até o dia 11 de abril de
2019, foram registrados 906 processos que tratam de assédio. Destes, 82,5% (747),
de assédio moral, 14,9% (135), 5de assédio sexual e 2,6% (24), de ambos. Nesse
período, 278 processos foram julgados e 94 servidores foram punidos, mas também
houve uma súbita queda porque nos três primeiros meses de 2014, 21 processos
foram instaurados. Em 2015, 36. Em 2016, foi o máximo de 54. Em 2017, caiu para
37, chegando a 30, em 2018. Em 2019, de janeiro a março, apenas oito.
(ANAMATRA, 2019).
Para o presidente, esses dados apontam para o que a associação vem alertando,
onde as pessoas muitas vezes nem tentam uma indenização e em consequência da
determinação da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro de
2017, que exige da parte perdedora o pagamento dos honorários de sucumbência.
E, em algumas ações, os juízes determinaram que trabalhadores pagassem os
advogados dos patrões em causas que ultrapassaram R$ 2,2 milhões. (ANAMATRA,
2019).
4 ASSÉDIO MORAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Inicialmente importante ressaltar que o assédio moral não possui uma legislação
específica no Brasil, sendo sua prática unida através da legislações existentes,
encontrando-se fundamentada na Constituição Federal, no Código Civil, no Código
Penal e também na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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E que, em diversos países, como Alemanha, França, Itália, Austrália, Canadá, Suíça e
Estados Unidos já têm projetos e até mesmo legislação específica sobre o assédio
moral (HELOANI, 2004).
Já no Brasil, a Constituição Federal (artigo 5, parágrafos I e II), a CLT (483) e o Código
Penal (artigos 138, 139, 140 e 146), que regem sobre crimes contra a honra (calúnia,
difamação e injúria) e constrangimento ilegal, são aplicados em casos de assédio
moral e sexual, embora ocorra uma dificuldade de penalização por causa do fator
subjetivo que envolve esses tipos de delito. (SOBOLL, 2008, p. 20).
Embora a legislação seja a mesma, a maneira e a forma na interpretação é
diferenciada ocorrendo a necessidade de serem abordadas as questões
relacionadas ao assédio moral e juntamente com outras formas de violência
psicológicas praticadas no âmbito do trabalho. (SOBOLL, 2008, p. 20).
Mas, a área de direito tem ganhado popularidade quanto ao estudo e na
sistematização de alguns conceitos e procedimentos relativos a essas situações,
onde Deputados e vereadores tem se esforçado buscando de criarem uma
legislação mais específica para tratar do assédio moral no Brasil.
Apesar de já existirem algumas leis aprovadas em alguns municípios e estados, além
de outros projetos de lei que tramitam no âmbito federal, para os juristas ainda não
há um consenso quanto a real necessidade de uma lei peculiar referente ao assédio
moral, onde alguns se colocam contrários à formulação dessas leis com a
justificativa de que tanto a CLT, como o Código Penal, assim como a Constituição
já são satisfatórios para o adequado julgamento quanto ao assédio moral.
De acordo com Mauricio Godinho Delgado (2017, p. 734) o assédio moral “se
configura como apreensão nova na doutrina e na jurisprudência trabalhistas,
quando se parte da percepção de dinâmica ilícita experimentada na relação de
emprego e que não tinha destaque antes da Constituição de 1988”.
Na Consolidação das leis Trabalhistas (CLT) o assédio moral quando cometido pelo
empresário ou suas chefias constitui infração do empregador, que estão contidos
nas alíneas “a”, “b” ou “e” do art. 483 da CLT (BRASIL, 1993).
Já se for praticado por colegas de trabalho, pode ser capitulado nas alíneas “b”, in
fine, de “j” da CLT, que se constitui como infração do(s) trabalhador(es)
assediador(es) e que, neste caso, entretanto mesmo sendo uma infração de
trabalhador contra trabalhador no ambiente de trabalho, o empregador também
poderá ser responsabilizado pela vítima do assédio, porque ao empregador
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compete a atribuição de criar e manter ambiente hígido de trabalho no
estabelecimento e na empresa (art. 157, CLT). (BRASIL, 1993).
Portanto, quando se atinge o próprio núcleo do patrimônio moral da pessoa
humana que vive do trabalho, este tipo de assédio pode, sem dúvida, ensejar
indenização por dano moral. (DELGADO, 2017).
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Importante ressaltar que a Lei n. 13.185/2015, que institui o “Programa de Combate
à Intimidação Sistemática (Bullying)”, e que corresponde de certa maneira, a uma
forma de assédio moral, esse novo diploma normativo considera intimidação
sistemática ou “bullying”.
Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo
que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou
grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la
ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”. (BRASIL, 2015).

Por isso, independentemente do conceito expressado pela nova lei, a prática do
assédio moral, diante da Constituição da República (art. 5º, V e X, por exemplo),
5
pode, desde 5/10/1988, dar motivo
para a indenização pertinente.
5 RELAÇÕES DE GÊNERO NO TRABALHO
As relações de poder são importantes para o entendimento do assédio moral no
trabalho, porque as formações sociais dos grupos, suas tensões e seus conflitos são
vividos e experiência dos por todos, em qualquer posição social. (ANDRADE &
ASSIS, 2017, p.2).
Dessa forma, a dimensão de gênero também é importante quando se trata de
assédio moral no trabalho, porque as relações sociais se associam à divisão sexual
do trabalho e vinculam as desigualdades entre homens e mulheres na sociedade
capitalista. (ANDRADE & ASSIS, 2017, p.2).
Isso assinala dois princípios fundamentais para que se faça uma análise das
relações sociais de gênero, sendo o primeiro o entendimento do processo de
hierarquização, onde o trabalho masculino é mais valorizado que o feminino e, o
outro está relacionado à separação entre atividades consideradas femininas e
atividades consideradas masculinas.
A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social
decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é
um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os
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& ASSIS, 2017, p.2).
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Nesse caso, a questão de gênero se torna relevante, em especial pelo tratamento
desigual à mulher em relação aos colegas homens, e é nessa comparação entre o
tratamento recebido e o que os outros recebem que pode ser percebido o
comportamento discriminatório. (SOBOLL, 2008, p. 72).
Por esses motivos as relações de gênero são importantes para a compreensão do
assédio moral onde é necessário que sejam analisadas as configurações desse tipo
de violência para homens e mulheres, considerando suas consequências na vida
pessoal e no trabalho. (ANDRADE & ASSIS, 2017, p.3).
Por essa diferença nas relações de gênero, pode-se evidenciar que mulheres não
vivenciam a violência no trabalho da mesma forma que os homens, devendo haver
diferenciações no enfrentamento do assédio moral de acordo com o gênero, onde
as mulheres geralmente procuram mais ajuda, tanto médica ou psicológica.
(ANDRADE & ASSIS, 2017, p.3).
De acordo com o ranking anual elaborado e divulgado recentemente pelo Fórum
Econômico Mundial, o Brasil saltou de 82º para 62º lugar em se tratando de redução
de desigualdade de gêneros e que tanto a Constituição Federal brasileira quanto a
legislação infraconstitucional trabalhista, eleitoral, civil e penal trazem em seu teor
diversos dispositivos de proteção à mulher. (MONTEIRO, 2019, p. 1-2)
Segundo a conclusão de um estudo chamado “Assédio moral no trabalho: gênero,
raça e poder” e publicado na revista brasileira de saúde ocupacional em 2018, e que
foi apresentado em palestra sobre assédio moral e seus efeitos na saúde do
trabalhador, em Belo Horizonte (MG), foi verificado que mulheres são assediadas
principalmente por outras mulheres no ambiente de trabalho. (BRASIL, JUSTIÇA DO
TRABALHO. 2019).
Também segundo dados desse relatório, mulheres sofrem mais assédio moral do
que os homens e 65% das entrevistadas relataram atos repetidos de violência
psicológica, contra 35% dos homens e ainda que negros, mulheres, homossexuais
e trabalhadores que retornam ao trabalho com algum tipo de sequela são as
principais vítimas. (BRASIL, JUSTIÇA DO TRABALHO. 2019).
Entre janeiro e setembro de 2016, 118 processos administrativos foram instaurados
pela Controladoria Geral da união (CGU) sobre assédio moral, o que corresponde a
uma média de um caso a cada 55 horas. E ainda com dados do jornal Correio
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Braziliense junto à CGU, que entre 2014 e 2016, também houve um aumento no
número de processos administrativos instaurados para apurar os maus-tratos
psicológicos no ambiente de trabalho. (CNTS, 2019, p. 19).
No ano anterior, em 2015, a quantidade de apurações cresceu 51,1% e chegou a
136 casos, ou seja, uma média de um processo aberto a cada 62 horas, tendo 18
denúncias feitas em ouvidorias do Executivo em 2015 e outras 89 até setembro de
2016. (CNTS, 2019, p. 19).
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Todos os dias juízes do Trabalho em todo o país julgam processos com pedidos de
indenização por dano moral decorrente de assédio a mulheres, onde esses casos
vão para as páginas oficiais dos tribunais, alguns ganham destaque em jornais de
repercussão nacional, mas de acordo com os próprios magistrados, esses processos
representam apenas a ponta do iceberg do grande problema trabalhista
contemporâneo que é o assédio. (MONTEIRO, 2019, p. 1-2).
6. TIPOS DE ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
De acordo com Mauricio Godinho Delgado (2017, p. 734):
No âmbito5 empregatício o assédio moral tende a ocorrer de
maneira vertical, no sentido descendente, sendo das chefias em
direção a chefiados, ou também no sentido horizontal, oriundo de
colegas em direção a outros(as) colegas. Não é tão comum,
entretanto, o assédio vertical ascendente, embora, é claro, possa
ocorrer, qual seja, de chefiado(s) em direção à(s) chefia(s).
(DELGADO, 2017).

Dessa forma, quando o empregador usa de sua superioridade hierárquica para
constranger um subordinado, pratica o chamado assédio vertical ou descendente.
Nesse tipo de assédio “o que se verifica no assédio vertical é a utilização do poder
de chefia para fins de verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e disciplinar,
bem como, para esquivar-se das consequências trabalhistas” (NASCIMENTO, 2009).
Já o assédio denominado horizontal, é o que é praticado por um grupo de
empregados do mesmo nível, podendo inclusive, decorrer de ato patronal,
consistente no estímulo à rivalidade entre seus empregados, onde o empregador
estimula conflitos internos com o fito de “se livrar de alguém incômodo, jogando
uma pessoa contra a outra, com intuito de pressioná-la a pedir
demissão”. (BRUGISNKI, 2013, p. 32).
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Como exemplo de “mobbing” horizontal o mesmo leva à submissão do sujeito a
comentários agressivos sobre a sua vida pessoal, boicote a um projeto de trabalho,
discriminação política, religiosa, dentre outras. (BRUGISNKI, 2013, p. 32).
E, por último, há o assédio ascendente, que geralmente é o praticado pelos
subordinados contra o chefe, que tem como intuito em tornar insuportável o
ambiente de trabalho, obrigando o superior hierárquico a tomar a iniciativa, por
qualquer meio, de deixar o cargo ocupado ou, até mesmo, da dissolução do
contrato de trabalho. (BRUGISNKI, 2013, p. 32).
Portanto, o assédio moral é um comportamento que molesta o indivíduo causandolhe sentimentos profundos e humilhantes como o estresse, a depressão ou até
mesmo um trauma, e que com essa conduta transpassa a esfera da tranquilidade e
sossego da vítima, atingindo-lhe o direito fundamental da integridade moral e
existência do indivíduo (BARBOZA e SILVA, 2017, p. 141).
Importante ressaltar que para que seja caracterizado o assédio moral deve ficar
demonstrado a imprescindibilidade da presença de algumas condições, e que não
estando presentes estas condições não haverá assédio moral. (ZANETTI, 2004, p.
28).
A realização ou não de ato abusivo ou hostil, ação ou omissão de
atos abusivos e hostis, a repetição - pelo menos uma vez por
semana, podendo ser do mesmo ou diferenciados atos ou
omissões, a frequência, a duração, a intenção na realização das
práticas hostis, são vistas de forma objetiva, a influência de aspectos
culturais, o objetivo do assediador, e por fim, a saúde do assediado
ser atingida, tudo durante a jornada de trabalho e no exercício de
suas funções (ZANETTI, 2004, p. 28-29).

Portanto é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida que visa, além
de diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psicologicamente
um indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, chegando mesmo
a atingir sua dignidade, além de comprometer sua integridade pessoal e
profissional.
7. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Pela importância do presente tema, também é importante destacar sobre as
Convenções de números 3, 4, 89, 100,118,143 e 168 respectivamente, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tem como objetivo tratar sobre a
igualdade e remuneração entre homens e mulheres, por trabalho de igual valor.
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A Convenção nº 3 de 1919, diz respeito aos direitos da mulher gestante e no pósparto, proibindo-a de trabalhar durante seis semanas após o parto, mantendo-se
por meio de indenização, além de estabelecer que ao retornar ao trabalho, a mulher
deve ter assegurada uma folga para amamentação da criança (REGO, 2017).
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Já a Convenção de nº 4, de 1919, refere-se ao trabalho noturno da mulher, onde
estabelece o que vem a ser período noturno e as suas diferenças entre os países,
que trazia a proibição para as mulheres de exercerem trabalho à noite, a não ser eu
a empresa em que trabalha tenha como empregados os mesmos de uma mesma
família. Assim como, a Convenção nº 89, de 1948, que também trata sobre as
mulheres de exercerem cargos em período noturno, tanto em empresa industrial,
pública ou privada. (REGO, 2017).
A Convenção nº 100 da OIT que entrou em vigor no plano internacional em 23 de
maio de 1953 e no âmbito nacional, foi aprovado pelo Decreto Legislativo n° 24, de
29/05/1956 do Congresso Nacional, ratificado em 25/04/1957, com sua
promulgação pelo Decreto n° 41.721, de 25/06/1957 e com vigência nacional a
partir de 25/04/1957. (CORREIA, 2016).
Como dito anteriormente, a Convenção
trata da igualdade e remuneração entre
5
homens e mulheres, por trabalho de igual valor, devendo ressaltar aqui que o termo
“remuneração” engloba toda a forma de contraprestação ao trabalho realizado
pelo empregado, enquanto que o termo “igualdade de remuneração” se refere a
taxas de remuneração fixas sem que haja discriminação em relação ao gênero.
A Convenção n° 118 da OIT, que trata da igualdade de tratamento entre Nacionais
e Estrangeiros no âmbito da Previdência Social e que entrou em vigor no plano
Internacional em 25 de abril de 1964 e no Brasil foi aprovado pelo Decreto
Legislativo n° 31, de 20/08/1968 do Congresso Nacional, sendo ratificado em
24/03/1968, tendo sua promulgação dada pelo Decreto n° 66.497, de 27/04/1970 e
com vigência nacional a partir de 24/031969. (CORREIA, 2016).
Já a Convenção nº 143 da OIT, que foi adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho na sua 60ª sessão, em Genebra, em
24/06/1975 que entrou em vigor internacionalmente em 09/12/1978 e que se
encontra em fase de discussão na Comissão de Direitos Humanos e Minorias
(CDHM), da Câmara dos Deputados. (CORREIA, 2016).
Ela trata sobre combate ao trabalho ilegal e o fluxo migratório para esse fim,
também tratando de direitos que defende os trabalhadores que residem
legalmente no país. Também, trata da igualdade de oportunidades e de tratamento
em matéria de emprego e profissão, entre outros assuntos relacionados.
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E, por fim, a Convenção N.º 168 da OIT, que foi aprovada em Genebra (1988) na 75ª
reunião da Conferência Internacional do Trabalho, tendo entrado em vigor no plano
internacional em 17/10/1991 e no Brasil sendo aprovada por Decreto Legislativo n.º
89, de 10/12/92, do Congresso Nacional, sendo ratificada em 24/03/1993 e
promulgada pelo Decreto n.º 2.682 de 22/07/1998, entrando em vigência nacional
em data de 25 de março de 1994. (CORREIA, 2016).
Essa com a finalidade em assegurar a todos de forma igual, independente de
gênero, sem discriminação por sexo, a promoção de todas as formas de emprego
e proteção contra o desemprego, garantia do acesso ao mercado de trabalho, a
assistência ao desemprego involuntária e apoio econômico, e o resguardo da renda
e o sustento até o reingresso ao mercado de trabalho. (CORREIA, 2016).
8 DIREITO A REPARAÇÃO NO ASSÉDIO MORAL
Quanto ao direito a punição e reparação no caso de assédio moral, existem diversas
formas que podem incidir tanto para o assediador, quanto para a empresa
empregadora que permitiu o ocorrido, ou até mesmo incentivou o assédio moral
organizacional, decorrente de políticas corporativas.
Dessa forma, o empregador irá responder pelos danos morais causados à vítima
que sofreu assédio em seu local de trabalho, nos termos do artigo 932 do CC e se
condenado, a Justiça do Trabalho fixará um valor de indenização com o objetivo de
reparar o dano. (MONTEIRO, 2019, p.4-5).
Quanto ao agente assediador, esse poderá ser responsabilizado em diferentes
esferas, ou seja, na penal onde estará sujeito à condenação por crimes de injúria e
difamação, constrangimento e ameaça de acordo com os artigos 139, 140, 146 e
147 do CP, na trabalhista correrá o risco de ser dispensado por justa causa, artigo
482 da CLT, e ainda por mau procedimento e ato lesivo à honra e à boa fama de
qualquer pessoa. (MONTEIRO, 2019, p.4-5).
Já na esfera cível, o empregado poderá sofrer ação regressiva, em virtude de seus
atos, que será movida pelo empregador que for condenado na Justiça do Trabalho
ao pagamento de indenização por danos morais. (MONTEIRO, 2019, p.4-5).
Importante ressaltar que a Reforma Trabalhista na legislação, também permite
expressamente a cumulação de dano moral com dano material, o que já era
consagrado na jurisprudência não apenas do TST, assim como dos demais Tribunais
e também do STJ. (KATIUSCA, 2017, p. 309).
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E que, os fatos devem ser provados, do contrário, não haverá direito a indenização,
porque é através da comprovação desses atos que o empregado demonstrará que
o empregador não cumpriu com o seu dever de garantir a saúde segurança e do
mesmo. (MOREIRA, 2017, p.8).
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Assédio moral. Descaracterização. Tratamento deselegante. Ofensa
não pessoal. ...Se as atitudes do preposto não se dirigiam de forma
específica à reclamante, não tinham por nalidade impeli-la a deixar
o emprego ou aceitar alteração prejudicial de seu contrato de
trabalho, não configurada a ofensa pessoal e nem se pode tomar
tal conduta como revestida da gravidade necessária para a
caracterização do assédio moral. TRT – 3ª Região. Recurso
Ordinário. Processo nº 03595-2005-091-03-00-3. Data de
publicação do DJMG: 09/05/2006, p. 17. 6ª Turma. Relatora
Convocada: Taísa Maria Macena de Lima.

O assédio moral que causa dano à vítima acarreta na obrigação de indenização por
parte do agente agressor, devendo reparar o prejuízo causado, por meio de
pagamento em dinheiro, que é fixado pelo juiz, que terá como destinação a
reparação das consequências do ato ilícito, o que está prevista no artigo 927, do
5
CC. (MONTEIRO, 2019, p.3).
Importante destacar aqui, que embora não exista ainda uma lei específica para
punição da prática do assédio moral, 11 projetos de lei tramitam no Congresso
Nacional sobre o tema, ou seja, o Projeto de Lei nº 2369/2003, apensado ao PL nº
6757/2010, que define, proíbe o assédio moral, impõe o dever de indenizar e
estabelece medidas preventivas e multas. Mas em diversas localidades, existem leis
municipais que proíbem a prática do assédio moral, que se destina aos servidores
da administração pública local, além de leis estaduais como é o exemplo da nº
3.921/2002 do Rio de Janeiro. (MONTEIRO, 2019, p. 1-2)
Já no âmbito empresarial, também existem cláusulas em convenções e acordos
coletivos de trabalho que tratam sobre prevenção da prática de assédio moral nas
dependências das empresas. (MONTEIRO, 2019, p. 1-2)
9 JURISPRUDÊNCIAS
No julgamento do Recurso Especial 1.286.466/RS, o colegiado reconheceu que o
assédio moral como ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput,
da lei nº 8.429/92 e que nesse referido Recurso Especial tratou de uma Ação Civil
Pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, que foi
proposta pelo Ministério Público Estadual em decorrência de atos praticados pelo
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ex-prefeito da cidade de Canguçu/RS, que de acordo com referido Recurso, o
mesmo havia perseguido a servidora Célis Terezinha Bitencourt Madrid, e que a
mesma denunciou a existência de dívida do município com o Fundo de
Aposentadoria dos Servidores Públicos. (BARBOZA e SILVA, 2017, p.153).
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Nesse caso, como houve prova inequívoca da perseguição, o que facilitou a
configuração do assédio moral com afronta aos princípios reguladores da atuação
de administração pública, deve-se destacar no referido julgamento, este excerto:
A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e/ou afastar da atividade
pública todos os agentes que demonstrem pouco apreço pelo
princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter
incompatível com a natureza da atividade desenvolvida. A partir
dessas premissas, não tenho dúvida de que comportamentos como
o presente, enquadram-se em atos atentatórios aos princípios da
administração pública, pois violam os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, em razão do
evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à
impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém.
(RESP n.° 1.286.466- RS.2011/0058560-5).

Portanto, essa decisão foi uma prática inovadora ao direito, que propiciou a
proposta legislativa de nº 8.178/14, além do mais, é uma prática habitual de alguns
agentes públicos brasileiros que se utilizam da máquina pública para satisfazer
interesses pessoais, prática violadora da moral pública, do interesse público, da
Segurança Jurídica e do Estado Democrático de Direito. (BARBOZA e SILVA, 2017,
p.153).
Outra decisão quanto ao assédio moral que leva à indenização por ultrapassar o
âmbito profissional, porque interferem na saúde física e mental da vítima e corrói a
sua autoestima. (MOREIRA, 2017).
Recurso Ordinário nº 1315.2000.00.17.00.1, relatado pela juíza
Sônia das Dores Dionízio. “No caso dos autos, o assédio foi além,
porque a empresa transformou o contrato de atividade em contrato
de inação, quebrando o caráter sinalagmático do contrato de
trabalho e, por consequência, descumprindo a sua principal
obrigação que é a de fornecer trabalho, fonte de dignidade do
empregado”.
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Esse é um tipo de indenização por danos materiais, porque em alguns casos os
prejuízos psicológicos causados ao trabalhador são tão grandes a ponto de gerar
gastos com medicamentos e tratamentos.
Também, gravações do tipo ambientais ou mesmo de conversas telefônicas, tem
sido admitidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que já acordou que
não há ilicitude na gravação de conversas obtida por um dos interlocutores, mesmo
ainda que o ofendido seja um terceiro (MENDES, 2019, p.8).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo geral pesquisar e analisar a ocorrência de situações
constrangedoras de assédio moral contra mulheres, termo que é geralmente
confundido com assédio sexual, porém ocorre de diversas maneiras na pratica
desse ato, sendo o assédio moral contra mulheres, o objeto de estudo desse
trabalho.
Buscou a pesquisa estabelecer um estudo acerca do assédio moral, pois atualmente
é um problema grave que se tornou um dos maiores causadores de estresse no
trabalho, ocasionando o surgimento de diversas doenças tanto de cunho físico
5
como psicológico, tais como depressão, distúrbios do sono, problemas no sistema
nervoso, entre outras.
A pesquisa pretendeu pesquisar e investigar acerca do assédio no trabalho, o qual
tem uma grande preocupação por parte dos legisladores, porque constitui um
fenômeno de grande interesse social, além de ser um tema de atenção entre
estudiosos de áreas diversas, e devido ao seu crescimento tanto no cenário local
quanto internacional e pelas possibilidades (e necessidades) para sua abordagem e
compreensão.
As consequências da prática desse problema pode ser observada igualmente nas
relações de trabalho, que se transformam de acordo com o mercado no qual estão
inseridas, portanto, se pretende lançar um olhar crítico sobre referido tema, visto
sua importância.
Neste contexto, constitui-se este tema um interessante objeto de pesquisa, porque
no campo do trabalho, e com o aumento das mulheres no mercado de trabalho,
ocorre uma presente desigualdade de gênero.
Deve se ter em consideração que devido à relevância dos efeitos negativos do
assédio moral tanto para as mulheres, assim como também para as organizações,
surgiu o interesse de investigar essa prática no contexto do trabalho.
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Ficou evidente que, muito embora não se trate de assunto recente, somente nos
dias atuais é que a questão vem sendo debatida com a ênfase necessária, passando
a figurar como tema de vários projetos de lei que tramitam no Legislativo brasileiro.
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Por conseguinte, definindo o assédio moral, vistos dados e estatísticas sobre o
mesmo, sobre as relações de gênero, sobre os tipos de assédios no trabalho entre
outros assuntos, ficou verídico sobre a exposição dos trabalhadores a situações
constrangedoras e humilhantes, em razão do trabalho.
Portanto, as ações contra este ato de violência devem ser resguardadas, devendo o
empregado fazer denúncias, com os dispositivos jurídicos mais precisos, claros e
abrangentes. Porque não apenas desgasta a condição profissional da pessoa que
sofre tal assédio, mas influi na sua condição de vida, além da saúde no ambiente de
trabalho.
Por fim, necessário que novos estudos sobre o tema sejam elaborados, não com o
intuito de esgotar sobre o assunto, mas no sentido de contribuir com novos estudos
e debates, na esfera social, legal e administrativa, buscando com isso uma maior
conscientização em torno da problemática e uma diminuição dessa prática abusiva
no ambiente de trabalho.
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RESUMO: O presente artigo faz uma análise referente ao respeito ao princípio da
liberdade de escolha do consumidor frente aos contratos virtuais. A metodologia
utilizada para a pesquisa do tema foi o levantamento bibliográfico. O trabalho trata
da conceituação do contrato virtual e suas respectivas classificações. Aponta as
condições de validade, princípios das contratações eletrônicas e
consequentemente, a crise de confiança na relação de consumo. Destaca também,
o princípio da Boa-fé objetiva, que pode ser traduzido como a proibição das
práticas contratuais abusivas, da revisão do contrato por onerosidade excessiva, da
proteção da parte vulnerável no contrato, no caso o consumidor. O artigo verifica
o princípio orientador de interpretação dos contratos, e está devidamente
regulamentado pelo Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013.
Palavras-chave:
Vulnerabilidade.

Contrato

Eletrônico,

Escolha,

Consumidor,

Confiança,

ABSTRACT: This paper analyzes the respect for the principle of consumer freedom
of choice in relation to virtual contracts. The methodology used for the research of
the theme was the bibliographic survey. The paper deals with the conceptualization
of the virtual contract and its respective classifications. It points out the conditions
of validity, principles of electronic hiring and, consequently, the crisis of trust in the
consumer relationship. It also highlights the principle of objective good faith, which
can be translated as the prohibition of abusive contractual practices, the revision of
the contract for excessive burdens, the protection of the vulnerable party in the
contract, in this case the consumer. The article verifies the guiding principle of
contract interpretation, and is duly regulated by Decree No. 7,962 of March 15,
2013.
Keywords: Electronic Contract, Choice, Consumer, Confidence, Vulnerability.
Sumário: 1 Introdução. 2 Conceito de Contrato Virtual; 2.1 Classificação dos
contratos eletrônicos; 2.1.1 Contratos Eletrônicos Intersistêmicos; 2.1.2 Contratos
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Eletrônicos Interpessoais; 2.1.3 Contratos Eletrônicos Interativos; 3 Condições de
Validade dos Contratos Eletrônicos; 4 Princípios da Contratação Eletrônica; 4.1
Princípio da equivalência funcional dos contratos realizados em meio eletrônico
com contratos realizados por meios tradicionais; 4.2 Princípio da neutralidade e da
perenidade das normas reguladoras do ambiente digital; 4.3 Princípio da
conservação e aplicação das normas jurídicas existentes aos contratos eletrônicos.
4.4 Princípio da boa-fé objetiva; 5 Crise de Confiança e Princípio da Confiança; 6
Vulnerabilidade da liberdade de escolha do Consumidor; 7 Considerações Finais; 8
Referências.
1. INTRODUÇÃO
A realidade evolui e se modifica tão rapidamente que impõe a toda
sociedade constantes adaptações. Principalmente, em relação ao direito do
consumidor, pois, as mudanças são necessárias e muitas vezes indispensáveis,
porque o ordenamento jurídico não tem condições de prever todas as inúmeras e
relevantes situações do cotidiano que vêm a disciplinar e, também, porque, mesmo
diante de fatos repetidos, a evolução do pensamento a partir de uma nova realidade
é um pressuposto básico e essencial para a modificação do ordenamento jurídico.
5

O aumento do acesso ao uso internet, novas situações, começam a surgir e
não podem ser, simplesmente, ignoradas pelos órgãos jurisdicionais. Nos dias
atuais, é facilmente perceptível, a evolução e popularização do uso da tecnologia
para a aquisição de bens e serviços, por meio do comércio eletrônico, efetivando a
negociação com contratos eletrônicos realizados no ambiente virtual. A questão
reside, então, em como interpretar as regras integrantes do ordenamento jurídico
em face desses novos acontecimentos, já que não existe ainda previsão legal no
Código de Defesa ao Consumidor.
Para alguns autores o contrato eletrônico nada mais é que “o encontro e uma
oferta de bens ou serviços que se exprime de modo audiovisual através de uma
rede internacional de telecomunicações e de uma aceitação suscetível de
manifestar-se por meio da interatividade” (ITENAU apud LEAL, 2009, p.78), já outros
definem o contrato eletrônico como “aquele celebrado por meio de programas de
computador ou aparelhos com tais programas. Dispensam assinatura ou exigem
assinatura codificada ou senha” (GLANZ apud LEAL, 2009, p.79).
Nesse sentido, a problemática do presente trabalho está voltada para
questionar: até aonde vai a liberdade de escolha do consumidor, frente aos
contratos virtuais?
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Desse modo, a presente pesquisa tem por finalidade estudar o instituto
jurídico da liberdade de escolha do consumidor, para que seja analisado até que
ponto o consumidor, de certa forma, fica preso aos contratos eletrônicos.
A relevância deste estudo está ligada à proteção integral ao consumidor, vez
que as relações contratuais muitas vezes se despersonalizam e em quase todas as
relações entre empresas e clientes (consumidores) fica clara a vulnerabilidade deste
por conta do desnível de cláusulas contratuais que muitas vezes vai apenas à
direção da vontade de empresários que visam lucro, acima de tudo e nem sempre
há o relacionamento bom e de confiança com o consumidor.
O artigo será organizado em seis seções, sendo que logo após esta
introdução será abordado sobre o conceito de contrato virtual, posteriormente as
classificações dos contratos eletrônicos. No capítulo três disserta-se acerca das
condições de validade dos contratos eletrônicos. O capítulo quatro versa sobre os
princípios da contratação eletrônica. O capítulo cinco traz à luz a Crise de confiança
e princípio da confiança. E por fim no capítulo seis, versa sobre a vulnerabilidade na
liberdade de escolha do consumidor.
2. CONCEITO DE CONTRATO VIRTUAL
Os contratos eletrônicos são aqueles em que sua celebração depende da
existência de um sistema informático, ou da intercomunicação entre sistemas
informáticos. No primeiro caso citado, quando a interação se dá entre o usuário e
o sistema informático, a manifestação da vontade é estática, pois não extrapola os
limites daquele sistema. Antes do advento da Internet, a manifestação de vontade
era puramente estática, sendo concebida na interação da pessoa com o
computador e ali permanecendo. A partir do uso comercial da Internet, a
manifestação da vontade ocorre com a intercomunicação de sistemas informáticos,
por meio da troca eletrônica de dados. (BRANCHER, 2018, p. 1)
Doutrinadores como Pablo Stolze Gagliano, “afirma que o contrato é um
negocio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios
da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que
pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”. (GAGLIANO,
2008, p. 11).
Por conseguinte, não podemos falar em contrato sem que citemos três
pontos importantes, a priori, os dois princípios fundamentais que servem de prérequisito nos contratos, fundamentados pelo novo código civil, são eles: o princípio
da função social que é o princípio mais importante no que se refere à moderna
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Teoria dos Contratos, disciplina que o contrato tem que ser celebrado com o
objetivo de resguardar toda sociedade e não só os interesses pessoais das partes;
o segundo ponto, mas, não menos importante é o princípio da boa-fé objetiva que
declara que as partes têm que agir com lealdade e idoneidade durante todo o
processo de firmação, devendo ser honesto e probo, antes, durante e após a
execução do contrato, onde a base da relação contratual é a confiança. E o terceiro
ponto a ressaltar é a manifestação da vontade, como citado acima, já que sem a
manifestação do querer humano não há negócio jurídico e, não havendo negócio
jurídico, consequentemente não há contrato.
2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS
Para alguns autores, os contratos eletrônicos são incluídos na categoria de
contratos atípicos e de forma livre não obstante o seu conteúdo pode estar
disciplinado em lei como, por exemplo, a compra e venda ou a locação (MATOS,
2016, p. 1). A divisão em categorias, destarte, torna-se imprescindível para a
identificação do local e momento de formação do vínculo contratual, aspecto mais
intrigante desses contratos, peculiaridade essa ressaltada pela incorporeidade dos
atos praticados por meio das redes de computadores.
5

2.1.1 CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERSISTÊMICOS
Os contratos eletrônicos intersistêmicos são aqueles formados pela interação
entre dois sistemas computacionais, programados para comunicação entre si,
derivados de contratos firmados entre os titulares daqueles. “São assim
caracterizados os contratos eletrônicos formados utilizando-se o computador como
ponto convergente de vontades preexistentes, ou seja, as partes apenas transpõem
para o computador as vontades resultantes de negociação prévia, sem que o
equipamento interligado em rede tenha interferência na formação dessas
vontades”. (BARBAGALO, 2001, p. 51)
2.1.2 CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERPESSOAIS
Neste meio de contrato, é permitido a identificação a participação
fundamental das partes na formação da vontade dos contratantes. A comunicação
entre partes, opera-se por meio do computador, tanto no momento da proposta
como momento da aceitação e instrumentalização do acordo. Usualmente, esse
tipo de contratação é feito por e-mail, videoconferência ou salas de conversação.
Os contratos “como interpessoais podem ser entendidos os contratos
celebrados por computador quando este é utilizado como meio de comunicação
entre as partes, interagindo na formação da vontade destas e na instrumentalização
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2.1.2 CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERATIVOS
São aqueles nos quais a comunicação entre as partes é obtida por meio de
interação entre uma pessoa e um sistema aplicativo previamente programado. Este
sistema nada mais é do que um programa de computador que possibilita o acesso
a bancos de dados que tem funções múltiplas como. Como exemplo deste tipo
contratual temos os contratos firmados via Internet, pela World Wide Web, como
as compras de produtos e contratação de serviços pelas páginas eletrônicas.
Em relação a este tipo de contrato, “temos, portanto, que os contratos
eletrônicos via Web site podem ser considerados ou como ‘contratos de adesão’,
quando se apresentarem ao contraente como instrumento contratual cuja aceitação
se dará pela anuência deste às regras já estabelecidas, ou como ‘condições gerais
dos contratos’, quando se apresentarem ao contraente como cláusulas gerais que
integrem e regulem sua relação contratual”. (BARBAGALO, 2001, p. 57)
3 CONDIÇÕES DE VALIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS
Como já foi explanado os contratos eletrônicos são negócios jurídicos e
devem satisfazer certas condições que digam respeito ao seu objeto, à sua forma e
às suas partes. “Se são estas as condições de validade dos contratos em geral,
também são as condições de validade de um contrato por meio eletrônico. Em que
pese não existir lei alguma estabelecendo outras condições de validade especiais
para os contratos eletrônicos, devem ser analisadas as condições existentes e suas
adequações para com as particularidades dos contratos eletrônicos”. (LEAL, 2009,
p. 133)
a) Partes capazes: para que um contrato eletrônico seja efetivamente válido, é
necessário que as partes contratantes sejam capazes. A confirmação desta
capacidade é uma questão de segurança jurídica que deve ser buscada por ambas
as partes, por meio de processos de identificação segura, tais como os processos
de assinatura eletrônica por meio de sistema criptográficos de chave pública e
chave privada.
b) Objeto Lícito: o objeto do contrato eletrônico deve ser lícito, ou seja, conforme
a lei. Por esta razão, a importação de um software pela Internet, com pagamento
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c) Forma: A regra é a liberdade da forma, no entanto, por vezes a lei exige
determinada forma para validade dos contratos. Portanto, se a forma dos contratos
é livre, havendo algumas exceções previstas em lei, qualquer contrato pode ser
celebrado por meio eletrônico, exceto aqueles sobre os quais a lei exige forma
especial. Logo, aqueles que exigem forma solene, se celebrados via eletrônica, não
tem validade.
4. PRINCÍPIOS DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA
Tendo em vista que se trata de uma forma de contrato, os contratos
eletrônicos, além dos princípios aplicáveis a todos os contratos, possuem alguns
princípios específicos, aplicáveis apenas nas contratações eletrônicas, sendo eles:
4.1 PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL DOS CONTRATOS REALIZADOS
EM MEIO ELETRÔNICO COM CONTRATOS REALIZADOS POR MEIOS
TRADICIONAIS
5 da mesma presunção de validade dos contratos
O contrato eletrônico goza
tradicionais, ante a falta de regulamentação própria este princípio garante validade
jurídica aos contratos concretizados no ambiente virtual.

A doutrina em face do elevado grau de certeza jurídica da autenticidade da
assinatura digital, tem preconizado a sua equiparação, desde logo, a um original
escrito e assinado de forma autografa pelo seu subscritor, independentemente de
lei específica ou lei complementar. (GONÇALVES, 2007, p. 64)
Ante exposto, sucintamente, podemos afirmar que o objetivo do referido
princípio é “a garantia de que, aos contratos realizados em meio eletrônico, serão
reconhecidos os mesmos efeitos jurídicos conferidos aos contratos realizados por
escrito ou verbalmente” (LEAL, 2009, p.90).
4.2 PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE E DA PERENIDADE DAS NORMAS
REGULADORAS DO AMBIENTE DIGITAL
Tendo se em vista que o meio eletrônico e virtual está em constante
evolução, acarretando o desuso de diversas tecnologias criadas para esses meios
num curto espaço de tempo, torna-se mister a existência do princípio em comento.
Neste sentido, as “normas devem ser neutras para que não se constituam
em entraves ao desenvolvimento de novas tecnologias e perenes no sentido de se
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(LEAL, 2009, p. 91)
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Pode-se concluir então, que face a sua constante evolução e mutação,
tendo-se em vista a sua dinamicidade, as normas que tratem da contratação
eletrônica devem versar de forma geral sobre o tema, evitando atar a tecnologia à
norma.
4.3 PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS
EXISTENTES AOS CONTRATOS ELETRÔNICOS
Em razão de o contrato ter se firmado, total ou parcialmente, no meio
eletrônico não altera a natureza jurídica da relação contratual, desta forma não
perde as suas características principais os contratos típicos pelo fato de terem se
realizado na Internet.
Coaduna com este entendimento Jorge Lawand (apud LEAL, 2009, p.92),
quando aduz que:
Os elementos essenciais do negócio jurídico – consentimento e objeto, assim
como suas manifestações e defeitos, além da própria tipologia contratual
preexistente, não sofrem alteração significativa quando o vínculo jurídico é
estabelecido na esfera do comércio eletrônico.
Neste diapasão, cumpre salientar que mesmo após a criação de legislação
própria que discipline os contratos eletrônicos, em razão do princípio em comento,
não se deixará de aplicar as normas e princípios reguladores do direito contratual.
•
o

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

Para alguns autores, o princípio da boa-fé representa no plano
infraconstitucional tudo aquilo que o princípio da dignidade da pessoa humana
significa para a ordem constitucional contemporânea. (GRINOVER, 2005, p. 81-84).
A boa-fé passa a ser então “um dos princípios basilares do direito do consumidor,
assim como no direito privado em geral”. (CAVALIERI FILHO, 2011, P. 38)
Nas palavras do professor Ruy Rosado Aguiar Júnior, a boa-fé se constitui
numa fonte autônoma de deveres, independentemente da vontade, e, por isso, a
extensão e o conteúdo da relação obrigacional já não se medem somente nela
(vontade), e, sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes ao contrato, permitindo1250
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se construir objetivamente o regramento do negócio jurídico com a admissão de
um dinamismo que escapa ao controle das partes. A boa-fé significa a aceitação da
interferência de elementos externos na intimidade da relação obrigacional, com
poder limitador da autonomia contratual. O princípio da boa-fé significa que todos
devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que
constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se
proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e
corretamente do tráfego jurídico. (AGUIAR JÚNIOR, 2003, p. 238)
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5. CRISE DE CONFIANÇA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
Para que haja a celebração do contrato virtual é importante ressaltar que,
tem que haver uma relação simultânea entre o contrato eletrônico e também uma
colaboração mútua entre as partes, as quais devem guardar os conceitos de
confiança, respeito e lealdade entre si, para fazer valer a segurança dos negócios
jurídicos. Princípio este, que tem que estar presente desde a fase pré-contratutal
até a finalização do contrato. Além do mais, o princípio da boa-fé objetiva,
conforme dispõe o art. 422 do código civil, é a base de qualquer negócio jurídico,
havendo a ausência deste princípio acima suscitado, haverá um vício na
manifestação da vontade e, consequentemente,
existirá uma relação contratual
5
viciada. (NÓBREGA, 2017, p. 3)
Desta forma, observa-se que especialmente nos contratos eletrônicos
propõe-se um desafio a mais no que se refere aos contratos tradicionais. Desafio
este, que podemos chamar de “imaterialidade”, que é típica do ambiente virtual.
Pois, a contratação é feita em silêncio, logo, gerando um desequilíbrio no princípio
da confiança, princípio este, que é à base de toda relação contratual, dificultando a
efetivação do princípio da boa-fé. Pois, muitas vezes o consumidor por não ver o
contrato, nem a coisa ou objeto que pretende comprar devido à imaterialidade que
o ambiente virtual propõe, acaba gerando desconfiança por parte do consumidor,
pois ele coloca em dúvida se a entrega da coisa se efetuará e o contrato será
cumprido ou não, acaba optando por não realizar o contrato virtual ou eletrônico,
ocasionando assim a crise de confiança. (NÓBREGA, 2017, p. 4)
Assim, constata-se que o grande desafio atualmente enfrentado no que se
refere aos contratos firmados eletronicamente é a confiança. Pois, como
mencionado anteriormente, a legislação ainda deixa muito a desejar no que diz
respeito à proteção do consumidor nas compras coletivas realizadas no ambiente
virtual.

1251

www.conteudojuridico.com.br

Nesse ponto de vista, conclui-se que os desafios dogmáticos encontrados na
realização dos contratos eletrônicos estão em constantes conflitos com o principio
da boa-fé objetiva. Pois, a maioria desses desafios acaba por ocasionar a absoluta
desconfiança por parte do consumidor, em consequência, dificultando a efetivação
do princípio da boa-fé. (MARQUES, 2005, p. 11).
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6. VULNERABILIDADE NA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
Vulnerabilidade está nos princípios constitucionais, e que acima de tudo
deve ser respeitada a dignidade do consumidor enquanto cidadão que tem direitos
que devem ser cumpridos. Com isso se salva o giro da riqueza onde o cidadão
respeitado adquire créditos e os coloca na relação de consumo, formando uma
corrente construtiva e justa para ambas as partes. (BORGES, 2010, p. 58)
Por conseguinte, a vulnerabilidade do consumidor está prevista no inciso I
do artigo 4o do Capitulo II, que trata Da Política Nacional das Relações de Consumo,
do CDC que assim reza: Art. 4: (...): I - reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo;
Tal reconhecimento é uma primeira medida de realização da isonomia na
Constituição Federal. Significa ele que o consumidor é a parte fraca da relação
jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta (...). (NUNES,
2000, p. 106)
A tutela do consumidor fica a mercê da vulnerabilidade do próprio
consumidor, que nas relações de consumo, por se tratar de parte hipossuficiente,
ou mais fraca, acaba tendo que se submeter às condições que lhe são impostas
pelos fornecedores, parte mais forte.
Os que não dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte,
devem se submeter ao poder dos titulares destes. Isto quer dizer, que a definição
de consumidor já descreve essa vulnerabilidade, essa relação de hipossuficiência
que pode ocorrer por desinformação, por fraude ou quando o produtor não dê ou
não honre a garantia ao bem produzido. (ALMEIDA, 1993, p. 15)
Cada vez mais se tem o consumidor como alvo de uma pressão psicológica
que lhe é exercida através do convencimento e da manipulação por meio de
publicidades maciças que estimulam o consumo, por intermédio dos meios de
comunicação. Aliado a esta estratégia de convencimento está a fragilidade, de boa
parte dos consumidores que acabam caindo nas armadilhas dos fornecedores.
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O princípio da vulnerabilidade do consumidor é o grande alicerce do
microssistema, pois suas regras foram construídas com a finalidade de harmonizar
as relações de consumo entre fornecedores e consumidores. (RAGAZZI, 2010, p.
151)
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Assim, observa-se que o consumidor é o elo mais fraco da economia; e
nenhuma corrente pode ser mais forte do que seu elo mais fraco. O consumidor
não dispõe de controle sobre os bens de produção e em consequência disto
submete-se ao poder de quem os possui.
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, diante do exposto, está traçada a questão dos contratos eletrônicos
de consumo e a proteção consumerista ínsita. É indubitável que o consumidor é a
parte mais vulnerável e tem sua liberdade de escolha quase que por completa
restringida, se tratando de contratos eletrônicos.
Neste segmento, podemos imaginar a inquietação dos consumidores frente
a celebração dessas transações via internet, em razão da pretensa insegurança que
se pode esperar de uma concórdia celebrada pelo meio eletrônico. A realidade é
5
que as peculiaridades das relações via Internet demandam uma regulamentação
própria, não sendo bastante a simples adaptação das atuais normas, sob pena de
não se conferir real segurança jurídica a esta nova forma de relacionamento e
através da qual podem ser geradas variadas formas de vínculos jurídicos.
Pretende-se esclarecer com tal afirmação, que especificamente em relação
aos contratos eletrônicos, é importante haver normas que estabeleçam regras claras
sobre a validade e efeitos dos documentos e assinaturas eletrônicos. Destarte, o
presente trabalho aponta que há a necessidade de uma regulamentação jurídica
sobre a matéria, a fim de conduzir o sistema Judiciário a atingir o escopo máximo
da correta prestação jurisdicional, a todos os casos decorrentes das transações
eletrônicas postas à sua apreciação.
Depreende-se, portanto, que o assunto explorado neste trabalho acadêmico
é bastante envolvente, por ter sido pouco esmiuçado e amestrado na seara jurídica,
o qual pode-se rematar, por sua vez, serem os contratos eletrônicos de consumo,
suficientemente válidos no ordenamento jurídico nacional.
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GUILHERME AUGUSTO MARTINS SANTOS[1]

(Orientadora)
RESUMO: O estudo abordou a educação ambiental, em uma verificação das bases
normativas de Direito Ambiental. A problemática inicial foi descobrir de que forma
a educação ambiental, pautada no direito ambiental pode contribuir para maior
conscientização acerca do desenvolvimento sustentável nas escolas. Para tanto, o
objetivo geral foi de compreender a relevância da educação ambiental, com base
no direito ambiental na formação de alunos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável. A metodologia utilizou a pesquisa bibliográfica em
fontes digitais e impressas, como: decretos, leis, doutrinas, artigos científicos e
demais que tratam sobre o tema proposto. Os resultados obtidos foram que a
educação ambiental pode contribuir para a conscientização dos indivíduos acerca
do desenvolvimento sustentável, a partir da idade escolar. Uma vez que está
disposta em diversas leis nacional e internacionais, podendo ser inserida nas aulas
normais ou extracurriculares, de forma interdisciplinar ou como tema transversal,
esmo que ainda não seja disciplina obrigatória no ensino público. A educação
ambiental é fundamental para a formação de alunos conscientes sobre a
importância da preservação do meio ambiente para às presentes e futuras gerações.
Palavras-chave: Ambiente. Direito. Educação. Normativas.
INTRODUÇÃO
O trabalho trata acerca das políticas e estratégias para inserção da temática
do direito ambiental no sistema educacional, com destaque para o
desenvolvimento sustentável. Com relação à educação ambiental pode-se afirmar
que busca a formação da personalidade, despertando consciência ecológica nos
indivíduos de forma que passem a praticar ações de preservação ambiental. É uma
das ferramentas para que se efetive a conservação ambiental, e quando iniciada nas
primeiras séries alcança sempre melhores resultados.
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Já com relação ao desenvolvimento sustentável entende-se como processo
em que por meio de políticas públicas econômicas, fiscais, comerciais, agrícolas,
industriais se organizam para produzir desenvolvimento econômico, social, de
forma sustentável. A sustentabilidade não está presente somente na proteção
ambiental, e sim, na forma correta de crescimento nas populações, com justiça,
igualdade de condições e acesso, sem afetar ou impactos os recursos naturais
finitos.
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Certamente o tema desenvolvimento sustentável tem sido muito debatido
em diversos segmentos, pois, é necessário que se estabeleçam ações para impor a
redução da degradação ambiental, que tem como consequência outros problemas
sociais como pobreza, miséria. O alcance de metas tão importantes só poderá
acontecer a partir da formação inicial, de alunos, que estejam preparados para o
enfrentamento da questão ambiental, preservação ecológica, equilíbrio da
utilização dos bens naturais. A educação ambiental pode contribuir na formação de
cidadãos mais conscientes, voltados para o conceito de sustentabilidade, ecologia,
entendendo que é possível desenvolver, crescer, sem afetar ou impactar o meio
ambiente e os recursos naturais que disponibiliza ao homem.
Desta forma, a problemática
da pesquisa está focada em descobrir como a
5
educação ambiental, pautada no direito ambiental pode contribuir para maior
conscientização acerca do desenvolvimento sustentável nas escolas?
O objetivo geral foi é compreender a relevância da educação ambiental, com
base no direito ambiental na formação de alunos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável. Os objetivos específicos foram: discorrer acerca do
direito ambiental; abordar sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento
sustentável e discorrer sobre a educação ambiental no Brasil.
Para a realização deste trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica em fontes
digitais e impressas, como: decretos, leis, doutrinas, artigos científicos e demais que
tratam sobre o tema proposto.
1 A COMPREENSÃO DO DIREITO AMBIENTAL E SUAS BASES NORMATIVAS
O direito ambiental atua na regulação de todos os segmentos envolvidos
com o meio ambiente, buscando aproximar aspectos econômicos, sociais em prol
da conservação e melhoria ambiental.
A respeito do direito ambiental Milaré (2001) compreende que é relativo aos
princípios e normas reguladoras as atividades humanas que possam afetar de
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maneira direta ou indireta o equilíbrio e a saúde ambiental, de forma ampla, com
vistas a sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.
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Isto porque os recursos naturais são limitados, de maneira que se torna
essencial que a economia e bens naturais convivam de forma harmônica, pois, o
desenvolvimento precisa ser sustentável para que sejam garantidos recursos
naturais para a população atual e futura.
Nos próximos tópicos serão apresentadas as bases normativas, nacionais e
internacionais, que sustentam o Direito Ambiental bem como o imperativo legal
para a construção do desenvolvimento sustentável.
1.1 Princípios do direito ambiental
Entende-se por princípios os mandamentos básicos e fundamentais em que
se sustenta a ciência. São caminhos que orientam a ciência e dão suporte para a
aplicação de normas. No direito ambiental os princípios existem para proteger a
vida, independente da forma e garantir a existência digna dos seres humanos das
presentes e futuras gerações.
De acordo com Guimarães (2001) compreende-se que homem está
integrado ao meio e dele não pode ser separado. Ainda, a concepção de que os
seres humanos são o centro e a razão que implementam o desenvolvimento. Com
isto, o modelo de desenvolvimento sustentável é visto como um novo estilo, que
defende o uso racional dos recursos naturais, visando a preservação da
biodiversidade e, ao mesmo tempo contribuindo para a redução da pobreza e
desigualdades sociais. Outro fator importante defendido pelo autor é que o
desenvolvimento sustentável é favorável para a proteção cultural, dos valores e
práticas, símbolos, elevando a democracia, garantia de acesso a participação de
decisões de ordem pública.
A Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 225 elenca os princípios
ambientais fundamentais ao direito ambiental, sem prejuízo das normas
infraconstitucionais e outros fundamentos que também auxiliam juridicamente nas
relações entre o homem e os demais seres vivos.
Os princípios ambientais fundamentais são: dignidade da pessoa humana;
direito humano fundamental ao ambiente sadio; desenvolvimento sustentável;
prevenção e princípio da precaução; do poluidor pagador; da função social e
ambiental da propriedade e da participação comunitária.
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1.2 O Pioneirismo da Conferência de Estocolmo em tratar do Meio Ambiente
Humano
A Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, promulgada em 1972
foi à primeira conferência internacional intergovernamental com o intuito de tratar
acerca de questões ambientais, a qual culminou na Declaração sobre o Ambiente
Humano.
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Durante parte década de 1960, alguns países começaram a observar e
questionar sobre os problemas ambientais, em função de descobertas científicas,
como: a existência da camada de ozônio (buraco negro) no espaço; ameaças
crescentes aos recursos naturais, o que motivou as sociedades a se mobilizarem,
por meio de manifestações, passeatas, em prol da preservação dos recursos
naturais. Desta forma, as Organizações das Nações Unidas foram pressionadas por
governantes de mais de treze nações a realizar, na cidade de Estocolmo, Suécia,
esta conferência voltada para a discussão dos problemas ambientais mundiais.
(BERCHIN, 2019).
Assim, a Conferência de Estocolmo foi uma das primeiras iniciativas em
forma de lei internacional dedicada
a proteção ambiental, conforme abaixo
5
disposto:
[...] o fato de maior notoriedade desde a fase preparatória do
encontro foi, contudo, uma cisão entre países desenvolvidos
(do Norte) e os países em desenvolvimento (Sul e do leste
europeu). Os primeiros pretendiam que os compromissos
com a conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente fossem assumidos de forma equânime por todos os
Estados, independentemente do grau de desenvolvimento
econômico. Os países em desenvolvimento, em posição
contrária, sustentavam que suas condições econômicas e
necessidades deveriam ser consideradas quando da assunção
de responsabilidades para com a conservação, recuperação e
melhoria da qualidade ambiental. (BARACHO JÚNIOR, 1999,
p. 178).
Nesta senda, com a participação de diversos países desenvolvidos e em
desenvolvimento foram traçados compromissos em prol da conservação ambiental,
além da recuperação de áreas degradadas.
1.3 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD)
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De acordo com o Senado Federal (2019) a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), popularmente conhecida
como: Cúpula da Terra, Rio-92 e ECO-92 foi realizada em junho de 1992, na cidade
do Rio de Janeiro, Brasil. A mencionada Conferência ocorreu após vinte anos da
Conferência de Estocolmo, Suécia, oportunidade em que os países signatários
ratificaram o acordo quanto ao desenvolvimento sustentável e iniciaram as
primeiras ações em benefício da proteção ambiental.
Desta forma, a Rio-92 concluiu que as nações precisam destinar recursos
financeiros para a conservação ambiental, para que seja garantida a
sustentabilidade do desenvolvimento. Assim, a Conferência Rio-92 marcou o
compromisso dos países participantes em destinar recursos financeiros e
tecnológicos de forma a atuar de maneira sustentável. Também ficou decidido
naquela reunião a necessidade de se reduzir o consumo excessivo de petróleo,
carvão mineral e outros nocivos, assim como produção de materiais que possam
poluir a natureza O desenvolvimento sustentável visa melhorar as condições
ambientais sem prejudicar o crescimento das empresas.
1.4 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, África do
Sul)
Com relação à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi uma
relevante reunião organizada pela Organização das Nações Unidas – ONU, na
cidade de Joanesburgo, África do Sul, em 2002.
Os objetivos desta reunião foram efetivar compromissos assumidos em
encontros anteriores, como a Agenda 21, onde foi assinado um documento, ainda
em 1992 com atividades que teriam que ser cumpridas, como se fosse uma agenda
de trabalhos pelos países participantes. Esses compromissos voltados para a
proteção e conservação ambiental, além do crescimento e desenvolvimento
sustentável das nações.
Desta forma, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou
Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável possui seis etapas:
origens e futuro; de Estocolmo ao Rio de Janeiro a Joanesburgo; os desafios que
enfrentamos; compromisso com o desenvolvimento sustentável; multilateralismo
como futuro e o desenvolvimento sustentável em três pilares: desenvolvimento
econômico, social e ambiental (MONTESANTI, 2019).
Nesta Declaração foram confirmados compromissos assumidos pelas nações
com a Agenda 21, assim como metas para desenvolvimento do ano de 2000 à frente
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pela ONU, por meio de um plano sistematizado em Joanesburgo. Nesta ocasião
foram analisados os desafios que as nações precisariam enfrentar diante do
processo de globalização, que ao mesmo tempo em que promove
desenvolvimento, causa impactos ambientais, desigualdades sociais, o que exige
dos governantes ações estratégias para a erradicação da pobreza, redução do
consumo e meios para atingir o desenvolvimento sustentável.
1.5 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
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No ano de 2012, entre os dias 13 a 22 de junho foi realizada a Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável após vinte anos da ECO 92
com o objetivo de reforçar as bases, acordos e consensos admitidos pelas nações
acerca da busca da sustentabilidade. (NOGUEIRA, 2016).
Esta Conferência teve como pautas principais a questão da economia verde
a redução e redução da pobreza, além da estrutura institucional adequada para
atender aos anseios do desenvolvimento sustentável. A economia verde pode ser
entendida como os frutos que propiciam aos indivíduos bem estar, igualdade de
acesso aos bens, serviços, redução de riscos ambientais e impactos na ecologia. As
ações de economia verde são observadas
a partir de práticas que visam a redução
5
da emissão de carbono, assim como a incentivo de atividades com a utilização de
recursos ou bens naturais, mas distribuídos como forma de inclusão social.
(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).
A referida Conferência foi composta por três momentos. O primeiro houve
reuniões de conselhos com representantes governamentais a fim de debaterem os
documentos que deveriam entrar na pauta. No segundo momento houve diálogos
em prol do desenvolvimento sustentável e, por fim, no terceiro e último momento,
confirmação da presença dos mais diversos chefes de Estado e representantes dos
países-membros das Nações Unidas.
1.6 O meio ambiente na Constituição Federal de 1988
A Constituição Federal de 1988 foi promulgada em perfeita harmonia com
essa inovações normativas em defesa e proteção da natureza, fazendo constar no
seu art. 225 , § 1º, I, III, VII que: “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 [...]”.
Deste modo, o Poder Público tem o dever de defendê-lo, preservá-lo para
que tanto às presentes quanto futuras gerações possam dispor de bens naturais
essenciais para a saúde e sobrevivência dos seres vivos. A proteção ambiental ainda
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é condição sine qua non para a qualidade de vida, pois, o meio ambiente envolve
todos os aspectos físicos, que vão desde o solo, água, mar até a flora, fauna. Por
isto, a obrigação constitucional é de atuar diretamente na preservação ambiental e
ecológica, preservando espaços, ecossistemas e vedando qualquer tipo de prática
que venha impactar negativamente no ambiente.
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1.7 Política Nacional do Meio Ambiente
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981)
foi recepcionada pela Carta Magna brasileira vigente, que dá a efetividade ao art.
225 e que aduz a necessidade urgente da preservação ambiental, conservado e do
desenvolvimento e crescimento sustentável. A referida Política condena a prática
de danos ambientais de qualquer espécie e da utilização irresponsável dos recursos
naturais e ambientais, principalmente quando coloca em risco o equilíbrio
ecológico.
Assim sendo, o objetivo maior desta Política é propor atividades relativas
ao meio ambiente que motivem a preservação ecológica, melhorando as condições
e formas de recuperação ambiental, uma vez que somente mantendo o estado
natural desses recursos valiosos que os impactos podem ser evitados.
2 BREVE RETROSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Inicia-se a discussão sobre o desenvolvimento sustentável apresentando a
ocorrência de uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criada pela Organização das Nações Unidas, em 1983. No relatório da então
primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brudtland afirmou: o “[...]
desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das gerações
presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem
suas próprias necessidades”.
Na mesma linha depreende-se:
O desenvolvimento sustentável é um intencional oximoro, um
paradoxo. Ele contém, em si mesmo, uma desconstrução, no
qual um termo interminavelmente desmancha o outro. O
processo de descontração começa pela identificação contida
no conceito em partícula (AFFONSO; MACHADO, 2013, p.65).
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece que as presentes e
futuras gerações sejam destinatárias da defesa e da preservação dos bens naturais.
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Esse relacionamento não poderá ser levado a efeito de forma separada, pois, a
presença humana no planeta é uma cadeia de elos sucessivos.
Sobre a sustentabilidade afirma-se:
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[...] a sustentabilidade mexe com as estruturas de poder, pelo
fato de o novo modelo de desenvolvimento sustentável
considerar o indivíduo e o meio ambiente antes do lucro,
sendo contrário ao modelo tradicional capitalista que não
considera a forma como este é alcançado. Assim podemos
perceber as dificuldades do mundo organizacional em
quebrar paradigmas (ALMEIDA, 2007, p.129).
A sociedade tem o dever de manter condições necessárias para que haja a
prática do desenvolvimento sustentável. Quando se fala em desenvolvimento
sustentável remonta a valores, condutas e as práticas de ações pautadas no
equilíbrio ecológico, a fim de que a sociedade possa ter acesso aos bens ambientais
preservados de forma justa, igualitária, garantindo assim, qualidade de vida dos
seres vivos animais e vegetais que formam o meio ambiente.
5

A Comissão Interministerial para a preparação da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIMA), criada pelo Decreto n.
99.221, de 25 de abril de 1990, declara que o desenvolvimento sustentável para ser
de fato efetivado precisa enfrentar alguns desafios. Sendo que alguns deles se
relacionam com a busca do crescimento e melhor distribuição de benefícios
possibilitados pelo uso racional de energia. Outro impasse seria o atendimento das
necessidades básicas da comunidade, por meio do equilíbrio demográfico,
conservação e preservação dos recursos naturais; novas tecnologias que causem
menores impactos ambientais e que sejam favoráveis ao desenvolvimento
sustentável.
Há duas definições relevantes: desenvolvimento sustentável e crescimento
econômico. O desenvolvimento sustentável objetiva a qualidade de vida por meio
da redução de consumo dos bens naturais, e para que isso aconteça futuramente é
importante que todos tomem consciência e preserve a natureza. O crescimento
econômico mantém relação de consumo e afeta os recursos naturais porque eles
são limitados.
De acordo com Sachs (2001), o fato de o desenvolvimento não estar inserido
no crescimento econômico não significa que haverá oposição entre ambos. Ou seja,
o crescimento econômico precisa ser revisto, de forma a reduzir possíveis impactos
ambientais. Sachs (2001, p.157-158) “Precisamos de taxas mais altas de crescimento
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econômico para acelerar a reabilitação social, uma vez que é mais fácil operar nos
acréscimos do PNB que distribuir bens e rendas numa economia estagnada”.
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Desta forma, compreende-se que o desenvolvimento sustentável não faz
parte do desenvolvimento, pois, caminham em sentidos contrários. É fundamental
que o crescimento econômico seja capaz de ser consolidado sem causar impactos
ambientais, prejudicando o equilíbrio das florestas, ou afetando a água, solo, ar.
Assim, é fundamental trabalhar no sentido da preservação ambiental, uma
vez que os bens naturais são limitados e muitos se encontram escassos. A UNESCO
(1999) entende que o maior problema seja o equilíbrio entre os níveis de produção,
incentivado pelo alto consumo e o desenvolvimento e que:
A economia e todas as outras disciplinas reconhecem que, na
melhor das hipóteses, trata-se de uma meia-verdade. O que é
produzido e o fim que é dado ao produto tem igual
importância no processo que a quantidade fabricada. Por
outro lado, é evidente que o dólar que duplica a renda de uma
pessoa pobre, cumpre papel diferente do dólar de acréscimo
auferido por um milionário, para quem se trata de uma soma
insignificante. Entretanto, em geral, equipara-se o
desenvolvimento, quantificado em função de uma única
medida técnica – habitualmente o PIB – com o progresso
global da sociedade e do bem-estar. Faz parte da mentalidade
do século XX, que considera que o meio é mais importante
que o fim e o nível de atividade, mais importante do que os
objetivos para os quais ela serve (UNESCO, 1999, p.28).
Reconhecendo a importância que a preservação dos recursos naturais requer
das gerações, tanto no sentido da conservação do solo, uso controlado da água,
assim como outros bens naturais acredita-se que a educação ambiental,
disponibilizada nas escolas desde a infância seja uma das alternativas de promover
a conscientização dos homens sobre essa grande necessidade.
3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL A LUZ DO DIREITO AMBIENTAL NORMATIZADO
A questão ambiental tem sido apresentada a sociedade, abrindo discussões
sobre a relação existente entre educação e meio ambiente, contextualizando-se em
um cenário atual de crise nas diferentes dimensões: econômica, política, cultural,
social, ética e ambiental. Em todo mundo têm-se observado a gravidade da crise
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ambiental que se manifestam nos diversos segmentos da sociedade, ameaçando a
vida humana por meio de vários fatores: efeito estufa, destruição da camada de
ozônio, entre outros.
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Com isto, surgiu a necessidade de mobilizações nacionais a fim de buscar
soluções para o problema. Uma das alternativas propostas está o modelo de
desenvolvimento sustentável, que alia desenvolvimento econômico com
preservação ambiental. Um dos instrumentos propostos para alcance dos objetivos
tem sido a educação ambiental. Desta forma, com a instituição do modelo de
desenvolvimento sustentável disposto na Constituição Federal de 1988, efetivado
pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999,
instrumentos conscientizadores voltados para a preservação e conservação
ambiental (MASSINE, 2010).
A preocupação ocorre devido à ocorrência constante de desastres
ambientais, que geram consequências e impactos atingindo todo o planeta. Por
isto, em prol da sustentabilidade, a educação ambiental, fundamentada na ética
ecológica tem o papel de transformar o ser humano, no sentido de compreender a
relevância da proteção ambiental, assim como o uso controlado, equilibrado, dos
recursos naturais, atendendo ao
5 modelo contido na Carta Magna brasileira e
Política Nacional de Educação Ambiental que reconheceram a necessidade de
alteração dos paradigmas sociais e jurídicos relativos ao meio ambiente (MASSINE,
2010).
Antes da implementação da educação ambiental, a educação abordava
temas sobre a natureza com um tratamento fragmentado, abstrato e desligado da
realidade do entorno que se pretendia ensinar. A esse respeito ressalta-se:
Um dos principais objetivos da educação ambiental consiste
em permitir que o ser humano compreenda a natureza
complexa do meio ambiente, resultante das interações dos
seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. Ela deveria
facilitar os meios de interpretação da interdependência
desses diversos elementos, no espaço e no tempo, a fim de
promover uma utilização mais reflexiva e prudente dos
recursos naturais para satisfazer as necessidades da
humanidade. (DIAS, 2000, p.210).
Neste sentido, a educação ambiental deve fornecer a participação da
comunidade nas decisões que visem à melhoria da qualidade do meio natural,
social e cultural. A educação ambiental é um processo que consiste em propiciar ás
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pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e
desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e
participativa, a respeito das questões relacionadas com a conservação e adequada
utilização dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida e a eliminação
da pobreza extrema e do consumismo desenfreado. (MININI, 2000).
Para Dias (2000, p.100), “Acredito que a educação ambiental seja um
processo por meio do qual as pessoas apreendam como funciona o ambiente, como
dependemos dele, como o afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade.”
Segundo o art. 1º da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 que instituiu a
Política Nacional de Educação Ambiental, compreende-se por educação ambiental
os processos que, em conjunto com os indivíduos e a coletividade constroem
valores, conhecimentos, habilidades, competências em prol da preservação
ambiental, de uso comum do povo, fundamentais para a qualidade de vidas dos
seres vivos.
A preocupação com o ambiente iniciou-se por volta de 1863 e restringia-se
a um pequeno número de estudiosos e apreciadores da natureza. A participação
dos brasileiros nessa época era inexpressiva. José Bonifácio de Andrada e Silva,
naturalista e ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, foi o primeiro
estudioso a registrar informações de cunho ecológico (DIAS, 2000).
A princípio, a preocupação dos estudiosos pautava-se nos aspectos
descritivos do mundo natural, destacando-se a botânica e a zoomorfologia. Ao
perceber o distanciamento entre os dois termos foram que o biólogo Ernst Haeckel
em 1869, “[...] propôs o vocábulo ‘ecologia’ para os estudos de tais relações entre
as espécies e destas com o meio ambiente”. (DIAS, 2000, p.76).
As características da educação ambiental devem enfocar a
interdisciplinaridade e a orientação para a resolução de problemas, interagindo a
comunidade, orientando-a para o futuro. Não deve ser apenas uma disciplina,
porém ser a contribuição viva a diversas disciplinas e experimentos educativos ao
conhecimento e à compreensão de conhecimentos relacionados ao ambiente
sustentável.
A educação ambiental deve afastar-se da pedagogia exclusivamente
formativa. Ela aponta para a resolução de problemas concretos, fazendo com que
os indivíduos de qualquer grupo ou nível, percebam claramente os problemas que
afetam o bem estar individual ou coletivo, elucidem suas causas e determinem os
meios para resolvê-los.
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Segundo Massine (2010) com relação à educação ambiental compreende-se
o homem passa a entender sobre o respeito que se deve ter com o meio ambiente,
ecossistemas, como meio de fim que precisa ser alcançado em todas as esferas da
vida. Que a sociedade só exerce sua cidadania de maneira ativa quando adquire
consciência do seu papel em prol da melhoria das condições de vida, sendo que a
proteção ambiental é um dos requisitos conquistado por meio de mudança de
atitudes.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

De acordo com o art. 2º da Lei n. 9.795/99, a educação ambiental é “[...] um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo [...].” Para atingir seus objetivos, a educação ambiental precisa de
instrumentos como a formação dos professores, compromisso ético, em todos os
níveis de ensino, em aulas comuns e extracurriculares. Para que a sociedade possa
perceber que a partir da conservação ambiental haverá melhor qualidade de vida,
fundamentada na sustentabilidade e respeito aos limites de uso dos recursos
naturais.
O professor é de fundamental importância nesse processo, pois, atua como
sujeito ideológico. Não se limita5a mero transmissor de informações. Seu papel vai
além, pois, por meio da apresentação de ideias, reflexões, pensamentos, visão de
mundo consegue orientar os alunos, conscientizando-os da relevância da
preservação ecológica. A educação ambiental deve permitir aos alunos
compreender que são personagens ativas dos processos, ecossistemas, biosfera
que forma o meio ambiente (MASSINE, 2010).
Além do mais, a educação ambiental deve ser baseada em objetivos
educacional, previstos no art. 5º da Lei n. 9.795/99, essenciais para promover que
haja integração entre as necessidades da comunidade e os aspectos legislativos que
visam a total proteção ambiental. Além de compreender as questões ambientais, e
suas relações com aspectos ecológicos, psicológicos, legais. Promover a
disseminação de informações sobre o meio ambiente. Incentivar participação
individual e da comunidade em prol da preservação e proteção dos recursos
naturais, defesa da cidadania e qualidade de vida. Estimular cooperação e interação
com outras regiões do Brasil para que todos tenham acesso à informações e ações
voltadas ao meio ambiente equilibrado, construindo uma sociedade mais justa,
democrática e sustentável. Incrementar maior integração com ciência e tecnologia
e fortalecer os laços de cidadania entre os povos, por meio de solidariedade mutua,
contribuindo para o futuro da humanidade.
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Nesta senda, a educação ambiental deve promover compressão das relações
do homem com os aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
científicos; a total democratização das informações relacionadas ao meio ambiente;
estímulo a consciência critica sobre os problemas ambientais; incentivo a
participação de maneira responsável e com vistas a preservação e equilíbrio
ambiental; ações de cooperação entre as diversas nações; a boa comunicação entre
ciência e tecnologia e desenvolvimento sustentável. Embora o desafio que os
objetivos apresentam é possível trabalhar essas ideias na escola, por meio da
realização de projetos pedagógicos, atividades comunitárias focadas na proteção
ambiental.
A educação ambiental possui papel integrador, pois se relaciona com todas
as disciplinas, saberes, ensinamentos, práticas. Pedagogicamente contribui para a
confluência dos diferentes tratamentos disponíveis nos sistemas educacionais.
Assim, a conscientização ecológica disponibilizada aos alunos se torna possível por
meio da educação ambiental, em virtude do trabalho multidisciplinar que o envolve,
promovendo práticas de incentivo a mudança de paradigmas presentes na
utilização dos recursos naturais e valorização do equilíbrio ambiental. (MILARÉ,
2009).
Sabe que os resultados relativos à questão ambiental podem demorar,
assim como a melhoria da qualidade do meio ambiente. Requer trabalho,
dedicação, paciência. Porém, acredita-se que a educação ambiental possa ser uma
ferramenta importe para combater os desastres ecológicos, a devastação contínua
do meio ambiente, contribuindo para o homem possa ter boas relações com a
natureza, a partir da consciência crítica de que os bens naturais são finitos e que
devem ser consumidos com responsabilidade e ponderação. A educação ambiental
também demonstra como pode ocorrer desenvolvimento com sustentabilidade. Ou
seja, empreender, crescer, sem que a atividade econômica destrua os bens naturais.
A Educação ambiental visa capacitar o aluno para analisar critérios e ações
de forma justa, proporcionando um senso crítico, ético e moral em relação ao
mundo e almejando uma melhor qualidade de vida (JACOBI, 2005). Observa-se a
importância da educação ambiental que deve ser promovida cotidianamente nas
escolas, com o modificar o comportamento das futuras gerações. O conhecimento
transmitido ao aluno busca a formação e competência no sentido de compreender
o ser humano e o mundo que está inserido, contribuindo para que a sociedade seja
ambientalmente sustentável, justa, voltada para a proteção e preservação ambiental
e de todos os seres vivos.
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A escola é o espaço ideal para disseminar consciência ambiental, uma vez
que tem o propósito de educar alunos para se tornarem responsáveis, dotados de
comportamento ético e de valorização, com atitudes e valores positivos,
fundamentais para a prática autônoma e cidadania. De fato, a educação ambiental
tem perspectiva educativa, é um tema que pode estar presente em todas as
disciplinas, uma vez que permite abordar relações do homem com o meio natural.
A educação ambiente possibilita a resolução de problemas ambientais
apresentados atualmente e futuramente. Porém, para que seja bem sucedida é
preciso ir além da semana do meio ambiente. Deve ser colocada em prática durante
todo o ano letivo, abordada em todas as disciplinas de forma interdisciplinar.
Oferecer subsídios para aprendizagem além dos conceitos de reciclagem de lixo
pode ser tratada em todas as datas comemorativas e dias comuns. (TRAVASSOS,
2006).
E, principalmente, fazer parte dos mais diferentes momentos do currículo
escolar. De acordo com os artigos 9 e 10 da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental deverá
ser inserida nos currículos escolares de instituições públicas e privadas (educação
básica, superior, especial, profissional, jovens e adultos) enquanto disciplina
específica, voltada para a prática5 permanente de todos os níveis educacionais.
Ou seja, a educação ambiental é um componente fundamental, que deve ser
trabalhada constantemente e estar presente, de maneira articulada com todos os
níveis de ensino, formal e não formal, contribuindo assim de forma efetiva para
construção de uma cultural do desenvolvimento sustentável.
4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR – BNCC
Pode-se dizer que a Base Nacional Comum Curricular – BNCC é um
documento relevante que regulamenta as aprendizagens essenciais em etapas
durante a Educação Básica (BRASIL, 2016). Foi criado para promover o potencial de
desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos.
Assim sendo, a BNCC pode ser compreendida como documento possuidor
de “[..] caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica”. (BRASIL, 2016, p. 7). Um dos objetivos
da BNCC é que não o campo singular das escolas não deve ser ignorado, esquecido,
assim como aspectos regionalizados, formas de ensino que se perpetuaram e que
estão de acordo com a realidade dos alunos daquela comunidade.
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A BNCC é formada por textos introdutórios a respeito de cada área
disciplinar, onde são elencadas as competências gerais para que seja possível
cumprir as etapas da educação básica. Por meio da BNCC as competências são
especificadas nos currículos, assim como os direitos que os alunos tem de aprender,
se formar, ter acesso aos conteúdos escolares e processos que devem aprender em
cada etapa do período de formação, da educação infantil ao ensino médio.
De acordo com Andrade e Piccinini (2017) na primeira versão da BNCC a
educação ambiental foi tratada de “[..] forma irrisória na proposta preliminar para
implantação da BNCC, sendo inexistente sua abordagem em áreas do
conhecimento como a Matemática”. Ou seja, em todo o documento desta primeira
versão foram encontradas apenas algumas referências ao termo ambiental, sem
qualquer tipo de especificidade à educação ambiental propriamente dita.
Já na segunda versão da BNCC a educação ambiental é apresentada na forma
de objetivos de aprendizagem. A evolução não chega a ser significativa conforme
explicam os autores abaixo, pois, não há a:
[...] inserção de conteúdos socioambientais, permanecendo
ausente em diversas disciplinas, como Matemática e Língua
Portuguesa, tradicionalmente as disciplinas com mais espaço
nos currículos escolares. Para os anos iniciais e finais do ensino
fundamental a EA aparece dentre os 5 temas chamados de
„temas integradores ou especiais (ANDRADE; PICCININI,
2017,p.6).
Os temas são citados de forma superficial no texto e não apresentam a
devida clareza quanto a importância de desempenhar a integração da educação
ambiental nos conteúdos disciplinares. Observa-se que a educação ambiental
proposta na BNCC, enquanto tema integrador deveria ser ensinado, nos anos
iniciais apenas nas disciplinas de história, geografia e artes, excluindo desta forma
o aprofundamento do pensamento criativo e reflexivo, discordando do que
pressupõe de fato o objetivo da educação ambiental que é: “[...] as práticas
pedagógicas de educação ambiental deve adotar uma abordagem crítica, que
considere a interface entre a natureza, a sociocultural, a produção, o trabalho e o
consumo, superando a visão naturalista”. (ANDRADE; PICCININI, 2017, p.7).
Os autores ainda ressaltam que a BNCC não se preocupou em manter a
disciplina de educação ambiental, dos conteúdos tradicionais dedicando pouco
diálogo no currículo escolar. O diálogo seria no sentido de possibilitar integração,
com maior espaço no currículo para ações autônomas, criativas, interação com a
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realidade social e ambiental dos alunos, escola, famílias de forma atender as
necessidades individuais e coletivas. Outro aspecto é que a disciplina educação
ambiental não aparece como tema destaque e sim de forma abrangente, como
ambiente recursos e responsabilidades.
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Desta forma, embora se apresentem inicialmente no texto, porém, não se
materializam no decorrer do documento BNCC, a educação ambiental aparece
como tema especial, com o objetivo de articular direitos e objetivos de
aprendizagem relativas as questões socioambientais, para que os currículos
escolares seja, capazes de contribuir para a preservação da vida de todas as espécies
(ANDRADE; PICCININI, 2017, p.7).
Como é possível perceber, no que tange a educação ambiental na BNCC
ocupou pouco espaço e teve mínima dedicação. A falta de local cativo no currículo
escolar da educação ambiental depreende, certamente, uma forma de impedir o
avanço e, em consequência de maior incentivo à preservação e conservação dos
bens e recursos naturais, essenciais para vida dos seres vivos.
CONCLUSÃO
5

Este estudo trata da importância da educação ambiental para a consolidação
do desenvolvimento sustentável, amparado no direito ambiental, já normatizado.
Acredita-se que o problema inicial do estudo foi resolvido, uma vez que a educação
ambiental, pautada no direito ambiental pode contribuir para a conscientização do
desenvolvimento sustentável nas escolas. Isto porque, a educação ambiental,
prevista em leis federais e específicas da educação nacional pode ser trabalhada em
aulas normais ou extracurriculares. Ou seja, interessante se as aulas de educação
ambiental pudessem se estender para fora da escola, de forma que os alunos
possam ter contato direito com o meio ambiente e suas dimensões.
Quanto ao direito ambiental é um ramo do direito que trata dos princípios
de normas relativas à proteção ambiental. Diversos instrumentos legais foram
criados para amparar as ações de conservação e preservação do meio ambiente.
Embora a educação ambiental, enquanto disciplina oficial do currículo, seja
realidade em muitos países, no Brasil é praticada com maior ênfase nas escolas
particulares, sendo ministrada uma vez por semana. No ensino público, ainda vem
sendo trabalhada como tema transversal, o que não impede que possa ser inserida
em todas as disciplinas. A educação ambiental surgiu com a premissa de orientar,
informar, conscientizar os alunos sobre as questões relacionadas ao meio ambiente.
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A partir do ensino da educação ambiental os alunos passam a perceber
também sobre o desenvolvimento sustentável. Acredita-se que a partir de boa
qualidade na educação ambiental, surgem novas perspectivas quanta a criação de
tecnologias, métodos, modelos de produção ou fabricação voltados para a
preservação do meio ambiente, de forma que os recursos naturais possam ser
utilizados com maior atenção, além de promover consciência de reaproveitamento
de materiais, reciclagem, uso inteligente da água, etc.
Com relação à educação ambiental na Base Nacional Comum Curricular –
BNCC observou que o documento não dedicou a atenção necessária, com relação
ao currículo, tanto na primeira versão quanto no currículo. A BNCC não ofereceu
espaço para o diálogo, no sentido de que a educação ambiental seja tratada como
disciplina formal do ensino brasileiro. Ainda persiste a ideia de trabalha-la apenas
como tema transversal, sem buscar de fato integração com as demais disciplinas.
Com isto, o trabalho de formação dos alunos, enquanto cidadãos críticos,
conscientes e dedicados à preservação ambiental certamente ficará comprometida.
Com vistas a obter melhores resultados a educação ambiental deve ser
implantada nas escolas de forma interdisciplinar, ou por meio de abordagens
multidisciplinares, transdisciplinares. A educação ambiental, ministrada desde as
primeiras séries, promove conscientização de preservação do meio ambiente o da
necessidade do desenvolvimento sustentável. Embora a educação ambiental seja
inserida nas demais disciplinas, essencial que os professores tenham formação
específica na área, de preferência em cursos de pós-graduação.
Portanto, por arremate, vislumbra-se que as bases normativas para
implementação da cultura do desenvolvimento sustentável, por meio da educação
ambiental, já estão formadas, carecendo, entretanto, de sua aplicação de forma
efetiva e eficiente.
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RESUMO: A população carcerária brasileira há tempos é tema de bastante
discussão. Um dos responsáveis pelos números assustadores divulgados em
relatórios anuais é o sistema prisional brasileiro, que infelizmente é carente tanto
na parte estrutural como na parte procedimental. O atual Código de Processo Penal
foi redigido no ano de 1941 e, por mais que existam atualizações, o cenário atual
demonstra que o Brasil está longe de ser isento de críticas relacionadas à população
carcerária. O estado do Tocantins, apesar de ser o mais novo do país, lida com os
mesmos problemas da média nacional. Em meio a esse debate generalizado,
surgem as audiências de custódia, oriundas de uma interpretação do Pacto San José
da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992 e implementadas no Poder Judiciário
no ano de 2015 por meio do Conselho Nacional de Justiça. O presente artigo teve
como objetivo conceituar a Audiência de Custódia através de pesquisas
bibliográficas, compreender de que forma o instituto foi implementado no país, por
meio de dados do Conselho Nacional de Justiça, enaltecer o crescimento da
população carcerária, possuindo como base relatórios oficiais divulgados pelo
Departamento Penitenciário Nacional, e por fim, fazer uma abordagem sobre o
impacto desse instituto na população carcerária do estado mais jovem do Brasil,
verificando se houve redução deste quantitativo em decorrência da realização das
audiências de custódia, por meio da coleta de dados estatísticos referentes a
quantidade de flagrantes que resultaram em liberdade provisória e em prisão
preventiva, disponibilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Tocantins.
Palavras-chave: Audiência de Custódia; População carcerária; Prisão em flagrante;
Sistema prisional.
ABSTRACT: The Brazilian prison population has long been the subject of much
discussion. One of those responsible for the scary numbers reported in annual
reports is the Brazilian prison system, which unfortunately is lacking in both the
structural and procedural parts. The current Code of Criminal Procedure was drafted
in 1941 and,
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despite updates, the current scenario shows that Brazil is far from free from criticism
related to the prison population. The state of Tocantins, despite being the youngest
in the country, deals with the same problems as the national average. In the midst
of this widespread debate, custody hearings arise from an interpretation of the San
Jose Costa Rican Pact, ratified by Brazil in 1992 and implemented in the judiciary in
2015 through the National Council of Justice. This article aims to conceptualize the
Custody Hearing through bibliographic research, to understand how the institute
was implemented in the country, through data from the National Council of Justice,
extol the growth of the prison population, based on official reports released
National Penitentiary Department, and finally, to make an approach on the impact
of this institute on the prison population of the youngest state of Brazil, verifying if
there was a reduction of this amount due to the holding of custody hearings,
through the collection of statistical data regarding the amount of flagrant results
that resulted in provisional release and pre-trial detention, made available by the
Tocantins Court of Justice.
Keywords: Custody hearing; Prison in the act; Prison Population; Prison system.
Sumário: Introdução. 1. A Audiência de Custódia. 2. Fundamentação Legal. 3.
Crescimento da População Carcerária.
4. Teorias defensivas e críticas à sua
5
execução. 5. Dados estatísticos das audiências de custódia no estado do Tocantins.
Conclusão. Referências Bibliográficas.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa buscou conceituar a audiência de custódia, entender
seu funcionamento, sua implementação e compreender de que maneira ela pode
contribuir para o sistema prisional, tendo em vista que um dos objetivos desse
instituto pode resultar consideravelmente na redução da população carcerária
nacional.
No Brasil, muito se discute sobre as prisões e a situação das penitenciárias,
principalmente no que diz respeito à superlotação, condições higiênicas e
inobservância dos direitos e garantias da pessoa, contudo, paralelamente, percebese que há um grande número de pessoas presas indevidamente, em muitos casos,
aguardando longos períodos dentro da prisão para ter seu caso analisado.
Neste contexto, na audiência de custódia a autoridade competente pode
chegar à conclusão de que o indivíduo não necessitaria ser mantido preso, uma vez
que o delito cometido poderia ser substituído por diversas medidas cautelares.
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A audiência de custódia inova a forma do preso ser apresentado a uma
autoridade, considerando que, antigamente, a pessoa autuada em flagrante,
permanecia presa na cadeia até que o Juiz pudesse decidir sobre a legalidade da
prisão. O indivíduo teria contato com a autoridade judicial somente na audiência
de instrução e julgamento, podendo custar vários meses para finalmente ser
marcada, e durante todo esse período, o investigado permanecia privado de sua
liberdade, aumentando os elevados índices de encarcerados e piorando a situação
das unidades prisionais.
No Estado do Tocantins, a crise populacional carcerária não é diferente da
média do âmbito nacional. Portanto, a pesquisa realizada por meio da bibliografia
e de documentos e relatórios oficiais, buscará avaliar a eficácia do instituto que,
além de garantir os direitos do preso, poderá contribuir para uma possível
diminuição carcerária, resultando em uma efetiva aplicação do princípio da
presunção de inocência, além de assegurar garantias que estão presentes em
tratados internacionais.
1 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
A audiência de custódia se trata de um instituto criado para apresentar a
pessoa presa, sem demora, à autoridade judiciária. Foi instituída no ano de 2015,
por meio da Resolução n° 213 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando
uma adequação no processo penal brasileiro. Apesar de não alterar o Código de
Processo Penal, impôs a obrigatoriedade da implementação deste instituto nos
Tribunais de Justiça.
Nesse sentido, de acordo com a Resolução n° 213 do Conselho Nacional de
Justiça, a audiência de custódia é conceituada como um instituto processual criado
para assegurar, a todo acusado preso em flagrante, o direito de ser apresentado à
autoridade judicial no prazo de 24 horas. Durante a audiência, o juiz averigua o
possível cometimento de ilegalidades por parte dos policiais, como tortura, por
exemplo, bem como preserva os direitos do preso, visto que pode apreciar o caso
concreto com mais propriedade antes de decidir sobre a conversão em prisão
preventiva ou decretação das medidas cautelares diversas da prisão.
As medidas cautelares diversas da prisão são: (I) uso de tornozeleiras
eletrônicas; (II) recolhimento domiciliar no período noturno; (III) proibição de viajar;
(IV) proibição de frequentar alguns lugares e; (V) proibição de manter contato com
determinadas pessoas.
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No momento da audiência, entende-se que o juiz possui mais informações
sobre o indiciado, além de verificar se houve prisão ilegal e se todos os elementos
obrigatórios estavam presentes para se realizar a prisão provisória. Dessa forma,
além de fazer a manutenção da prisão, o magistrado tem a função de interrogar o
preso para tomar conhecimento de como foi a abordagem policial no momento da
prisão em flagrante, não interessando, ainda, a configuração do crime, conforme
aborda Toscano Júnior.
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Na audiência de custódia não se aborda questão de mérito,
senão a instrumentalidade da prisão e a incolumidade e a
segurança pessoal do flagranteado, quando pairam indícios
de maus-tratos ou riscos de vida sobre a pessoa presa. Não é
o contato pessoal do juiz com o preso que o contamina. O
distanciamento que é contamina de preconceitos, no sentido
de conceitos prévios, sem maiores fundamentos. A presença
do preso permite avaliar muito melhor o cabimento ou não
da prisão. Traz a facticidade. (TOSCANO JUNIOR, 2015, s/p)
Ademais, em atenção ao princípio da ampla defesa, o detido deve ser
assistido por um advogado ou5 defensor público no momento da audiência de
custódia, além do representante do Ministério Público. Assim, Lima (2016) ao
discorrer sobre o tema, leciona que:
[...] a audiência de custódia pode ser conceituada como a
realização de uma audiência sem demora após a prisão em
flagrante, permitindo o contato imediato do preso com o juiz,
com um defensor (público, dativo ou constituído) e com o
Ministério Público. Em prática em inúmeros países, dentre eles
Peru, Argentina e Chile, o objetivo precípuo desta audiência
de custódia diz respeito não apenas à averiguação da
legalidade da prisão em flagrante para fins de possível
relaxamento, coibindo, assim, eventuais excessos tão comuns
no Brasil como torturas e/ou maus tratos, mas também o de
conferir ao juiz uma ferramenta mais eficaz para aferir a
necessidade da decretação da prisão preventiva (ou
temporária) ou imposição isolada ou cumulativa das medidas
cautelares diversas da prisão [...] (LIMA, 2016, p.1257)
Ratificada pelo Brasil em 1992, as normas previstas na Convenção Americana
de Direitos Humanos foram postas em prática no ordenamento jurídico brasileiro
somente após 23 anos da sua ratificação. Távora e Alencar asseveram:
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Audiência de custódia é a providência que decorre da
imediata apresentação do preso ao juiz. Esse encontro com o
magistrado oportuniza um interrogatório para fazer valer
direitos fundamentais assegurados à pessoa presa. Deve-se
seguir imediatamente após à efetivação da providência
cerceadora de liberdade. É “interrogatório de garantia” que
torna possível ao autuado informar ao juiz suas razões sobre
o fato a ele atribuído. Ao cabo, é meio de controle judicial
acerca da licitude das prisões. (TÁVORA; ALENCAR, 2016,
p.1249).
Reis (2015, p. 475) descreve a audiência de custódia como o dispositivo no
qual a autoridade judiciária deve decidir a respeito da concessão de liberdade
provisória ou a prisão preventiva, embasando-se na cópia do auto de prisão em
flagrante enviada pelas autoridades policias. Além disso, o autor discorre no sentido
de que a audiência de custódia, também conhecida como audiência de
apresentação, foi implantada em unidades da federação através de atos provindos
do Poder Judiciário, sendo um procedimento obrigatório que deve ser seguido.
Outrossim, o prazo de 24 horas deve ser obedecido rigorosamente, necessitando
de deliberação do Ministério Público e do Advogado ou Defensor Público no
sentido de manter a prisão ou colocar o acusado em liberdade.
É possível notar, com o exposto acima, que, quanto à conceituação da
audiência de custódia, embora passível de uma interpretação subjetiva dos tratados
internacionais, não há uma grande discordância de posicionamentos,
diferentemente de outros aspectos relativos ao tema que serão abordados em
outro tópico.
A atual situação do país faz com que o implemento do instituto gere
divergências entre doutrinadores, pois apesar de uma das finalidades ser a de
combater o encarceramento em massa, há de se considerar que existem
entendimentos que acreditam que a liberdade do acusado pode tornar a sociedade
vulnerável (novamente) diante de novos delitos que possam vir a ser cometidos
pelo infrator devido a sua impunidade.
Vale ressaltar que a audiência de custódia não tem o objetivo de constituir
convencimento relativo ao mérito, visto que este será observado na fase de
interrogatório, caso haja processo de conhecimento. Assim, o instituto objetiva a
verificação pela autoridade acerca da manutenção ou não do ora detido.
2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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Inicialmente, cumpre esclarecer que a previsão normativa acerca da
audiência de custódia no ordenamento jurídico, encontra-se em duas Convenções
Internacionais das quais o Brasil é integrante. A primeira disposição sobre este ato
processual se deu em 1992, por meio do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, que entrou em vigor em 1976, data em que se alcançou o número
necessário de ratificações para tanto.
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Assim, importante explanar breves considerações do mencionado acordo,
que apontou um alistamento maior de direitos civis e políticos que a Declaração
Universal de Direitos Humanos, a qual possui amplitude mundial.
No Brasil, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi ratificado
somente quando seus fundamentais aspectos já estavam assegurados na
Constituição Federal de 1988, no título denominado “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”
Dessa forma, a audiência de custódia teve sua primeira menção no Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, previsto no artigo 9º, que preleciona o
seguinte:
ARTIGO 9

5

1.Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente.
Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos
motivos previstos em lei e em conformidade com os
procedimentos nela estabelecidos.
2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das
razões da prisão e notificada, sem demora, das acusações
formuladas contra ela.
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de
infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença
do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer
funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo
razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de
pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a
regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a
garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em
questão à audiência, a todos os atos do processo e, se
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necessário for, para a execução da sentença. (BRASIL, 1992,
s/p)
A convenção sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da
Costa Rica, o qual foi celebrado pelos membros da Organização de Estados
Americanos, assinado em 1969, entrou em vigor no âmbito internacional em 18 de
julho de 1978, fortalecendo o sistema de direitos humanos exibidos pela Declaração
Americana, considerando que tornou mais efetivo à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. Uma importante transmissão do Pacto foi a elaboração do
sistema de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem a função de
analisar os casos de violação aos direitos humanos ocorridos em países membros
da Organização dos Estados Americanos.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foi ratificada pelo Brasil
em 1992, promulgada por meio do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, e
para o monitoramento e proteção dos direitos nela estabelecidos, está incorporada
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Internacional de Direitos
Humanos.
Neste sentido, no artigo 5º, item 2 do Pacto São José da Costa Rica (BRASIL,
1992, s/p) é assegurada a proteção, integralidade física e dignidade do indivíduo
privado de liberdade: “Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve
ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”. Ainda, o
mesmo diploma legal prevê, no artigo 7º, item 5, o direito do conduzido ser
apresentado perante uma autoridade judicial, dentro de um prazo razoável:
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade
autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito
de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem
o seu comparecimento em juízo. (BRASIL, 1992, s/p)
Outra recente previsão internacional que assegura a implementação da
audiência de custódia, é a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento
Forçado de pessoas, firmada pela República Federativa do Brasil, em Belém, no dia
10 de junho de 1994, com o Decreto n° 8766, de 11 de maio de 2016 que assegura:
“Toda pessoa privada de liberdade deve ser mantida em lugares de detenção
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oficialmente reconhecidos e apresentada, sem demora e de acordo com a
legislação interna respectiva, à autoridade judiciária competente. ”
Portanto, por meio das convenções internacionais supracitadas, foi possível
a inserção da Audiência de Custódia no Brasil.
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No território nacional, de acordo com o Portal do CNJ, o projeto de Audiência
de Custódia foi lançado em 06 de fevereiro de 2015, na cidade de São Paulo – SP.
Na oportunidade, Ricardo Lewandowski, na época Presidente do Supremo Tribunal
Federal e Presidente do Conselho Nacional de Justiça, demonstrou intenção de
estender o projeto à outras capitais do país.
O CNJ em conjunto com o Ministério da Justiça, bem como o Instituto de
Defesa do Direito de Defesa (IDDD), no dia 09 de abril de 2015, assinaram três
acordos, quais sejam: o Acordo de Cooperação Técnica, que estabelece a
conjugação de esforços para a implantação da audiência de custódia nos Estados;
o acordo com o fito de ampliar o uso de medidas alternativas à prisão, com a
aplicação de penas restritivas de direitos, o uso de medidas protetivas de urgência,
uso de medias cautelares diversas da prisão, a conciliação e mediação e; o acordo
que visa a elaboração de diretrizes
e promoção da política de monitoração
5
eletrônica.
A assinatura dos acordos ocorreu com o escopo de expandir o projeto
Audiências de Custódia em todo Brasil, e o uso de medidas alternativas como
ferramenta no combate à cultura do encarceramento, instalada no país.
No dia 15 de dezembro de 2015, durante a sessão ordinária, o CNJ aprovou
a Resolução 213, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à
autoridade judicial no prazo de 24 horas, para primeira análise da prisão ou da
adoção de medidas alternativas e criação de Centrais de Monitoração Eletrônica,
Centrais Integradas de Alternativas Penais e Câmaras de Mediação Penal.
De acordo com o entendimento uniforme da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, somente o juiz, imparcial e independente, pode presidir a
audiência de custódia, pois membros do Ministério Público ou Delegados de Polícia
não satisfazem essa garantia.
O local para a realização da audiência de custódia, em geral, deve ser a sede
do juízo competente, conforme estabelecido pela Lei de Organização Judiciária
competente de cada Estado ou Provimento dos Tribunais.
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A Resolução 213/15 prevê um rito para a realização de audiência de custódia,
em que devem estar presentes o Ministério Público e a Defensoria Pública, no caso
do preso não ter advogado constituído. Na forma do artigo 4º, parágrafo único, da
Resolução, é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou
pela investigação durante a audiência de custódia. Além disso, o detido tem o
direito de comunicação prévia e reservada com seu defensor.
Preenchidos os requisitos legais, o juiz dará início à audiência, expondo ao
detido, com uso de linguagem acessível, a imputação que está sendo acusado e a
finalidade do ato. Em seguida tem início a entrevista contemplada pelo Artigo 8º
da Resolução 213/15 do CNJ, oportunidade em que o detido poderá exercer a
ampla defesa e o contraditório argumentativo, geralmente sobre dois pontos: a
legalidade da prisão e o respeito à sua integralidade física e; a posterior necessidade
de aplicação de uma medida cautelar.
Durante a realização da audiência de custódia, o juiz analisará a necessidade
da prisão, e, após o interrogatório, as partes poderão fazer perguntas e
requerimentos. Ao final, o juiz decidirá na própria audiência se a constrição da
liberdade do detido foi legal, bem como se os seus direitos fundamentais foram
respeitados, para, finalmente, decidir sobre a eventual imposição de medida
cautelar diversa de prisão.
Portanto, o juiz poderá converter a prisão em medidas cautelares, elencadas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: comparecimento periódico
em juízo; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; proibição de
manter contato com pessoa determinada; proibição de ausentar-se da Comarca;
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; suspensão do
exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira;
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência
ou grave ameaça; fiança e monitoração eletrônica.
Assim, depreende-se que a resolução 213/15 CNJ é mais uma importante
ferramenta do Direito que torna o processo penal mais humanitário, pois representa
uma garantia dos direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988.
3 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
Há tempos, a situação prisional brasileira é repercutida de forma negativa,
causando inúmeras preocupações. Pela primeira vez na história do Brasil, a
população carcerária ultrapassou a marca de 700 mil pessoas, sendo o terceiro país
no mundo com a maior quantidade de pessoas privadas de liberdade. Segundo o
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mais recente Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, realizados em
2017 pelo Infopen e publicados em julho de 2019 pelo Ministério da Justiça, havia
726 mil presos no sistema penitenciário nacional.
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Em 1990, eram 90 mil pessoas presas, número que cresceu para 232 mil no
ano de 2000. Em 2010, havia mais de 496 mil presos e em 2017 eram cerca de 726
mil detentos em todo o país. De 1990 a 2017, a população carcerária teve um
inesperado aumento de mais de 700%. O estado de São Paulo, com 229.031 pessoas
presas, concentra 33,53% de toda a população prisional do país. Por outro lado, o
estado de Roraima apresenta a menor população prisional do país, com 2.590
pessoas privadas de liberdade.
O Infopen também revelou em seu estudo, a quantidade de vagas
disponíveis para ocupação de presos, o que torna a situação ainda mais degradante.
Apesar de abrigar cerca de 726 mil homens e mulheres, o sistema prisional brasileiro
conta com apenas 423.242 vagas. Portanto, há um enorme déficit de mais 303 mil
vagas. Desse total de encarcerados, 33,01% dos presos são provisórios, ou seja,
jamais foram julgados e condenados pelo Poder Judiciário.
Ainda sobre a quantidade
de vagas disponíveis, 33% das vagas são
5
destinadas aos presos sem condenação. Porém, para essa natureza, o sistema
prisional conta com 235.241 presos provisórios. O Estado do Tocantins, possui um
elevado percentual de 43,30% de presos sem condenação.
Somente no primeiro semestre do ano de 2017, foram registradas 565
mortes violentas no sistema carcerário brasileiro, conforme dados mais recentes do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Segundo os especialistas, a causa
seria a superlotação dos presídios.
Infelizmente, o que se verifica atualmente é um cenário caótico do sistema
prisional brasileiro, onde há ausência de infraestrutura básica, número de presos
acima do permitido em celas, sem as condições mínimas de higiene, além da falta
de cuidado com a saúde desses indivíduos. Mesmo com a criação de novas vagas
nos presídios, não se resolve o problema da superlotação.
Luiz Antônio Pedrosa, Ex-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil, afirma: “Com a
superlotação exagerada, cresce a tensão entre os membros de facções criminosas
e entre os presos e os agentes prisionais”. (Portal do CNJ, 2015, s/p).
A forma de sistema prisional do Brasil tem como fito a ressocialização e a
punição da criminalidade. Desta forma, ao Estado resta assumir a responsabilidade
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de combater os crimes, retirando o criminoso do meio da sociedade. Por meio da
prisão, o detido é privado de sua liberdade, deixando de representar um risco
iminente para a sociedade.
Por outro lado, Caio Paiva (2018, pg. 40) no que tange a força estatal de
punir, assegura que “conter ou limitar o poder punitivo não significa compactuar
com a impunidade, e sim pugnar pelo respeito às regras processuais,
constitucionais e convencionais que disciplinam a atividade do sistema de justiça
criminal”.
Neste aspecto, Foucault preleciona:
[...] a reforma propriamente dita, tal como ela se formula nas
teorias do direito ou que se esquematiza nos projetos, é a
retomada política ou filosófica dessa estratégia, com seus
objetivos primeiros: fazer da punição e da repressão das
ilegalidades uma função regular, extensiva à sociedade; não
punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma
severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade
e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o
poder de punir. (FOUCAULT, 2011, p. 79)
Destarte, da forma como está o sistema prisional brasileiro, não há como
cumprir a finalidade de reeducação e reinserção social do indivíduo, pois a
precariedade e as condições subumanas que os presos vivem são assuntos
delicados e urgentes, considerando que os presídios se tornaram gigantes e
aglomerados depósitos de pessoas, onde a superlotação e a falta de higiene e
assistência médica, possibilitam o surgimento de doenças graves e incuráveis, onde
o menos doente subordinará o mais doente.
Sem dúvida, os presídios superlotados por conta da criminalidade violam as
normas e princípios constitucionais, trazendo graves consequências para os presos,
uma vez que a convivência no presídio trará uma angústia maior do que a própria
sanção imposta.
De acordo com os dados do CNJ, o Complexo de Curado, em Pernambuco,
apresentou uma das maiores taxas de superlotação carcerária do país e foi
denunciado internacionalmente por suas condições. Frente a esse panorama, a
audiência de custódia foi implantada também no intuito de melhorar as condições
do sistema carcerário do aludido Estado.
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Importante destacar que, com a realização da audiência de custódia, há um
ajustamento do processo penal brasileiro com os Tratados Internacional de Direitos
Humanos, visto que ambos combatem a prática de tortura e tratamento indigno ao
preso.
A lei 9.455/97, em seu artigo 1°, preleciona que “constitui crime de tortura: I
– constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental”.
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Uma das finalidades, dentre outras, da audiência de custódia é inibir a prática
de tortura como método de confissão e investigação.
O artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, preceitua que
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
Assim, a finalidade da audiência de custódia é a garantia da prevenção da
tortura ao preso, assegurando a efetivação do direito à integridade das pessoas
privadas da liberdade, conforme previsão do artigo 5.2 da Convenção Americana
de Direitos Humanos: “Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve
5
ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”.
Nesse sentido, garantida a apresentação do preso dentro do prazo de 24
horas ao juiz, certamente as chances de violência no ato da apreensão do indivíduo
tendem a reduzir, pois tudo que ocorrer durante o ato poderá ser levado ao
conhecimento do Juiz, Promotor de Justiça e Defensor, por meio da audiência de
custódia.
Com base em todos os dados mencionados neste tópico, fica evidente que
o sistema carcerário passa por uma drástica crise populacional, com condições
desumanas que refletem diretamente em uma grave violação de direitos
fundamentais e em uma ressocialização ineficaz, fazendo com que o preso fique
mais vulnerável às experiências criminosas devido ao convívio com diversos tipos
de detentos em unidades superlotadas.
4 TEORIAS DEFENSIVAS E CRÍTICAS À SUA EXECUÇÃO
A audiência de custódia, por ser ainda considerada uma novidade no sistema
prisional brasileiro é, constantemente, alvo de debates e divergência de opiniões,
tanto entre doutrinadores quanto nos tribunais do país.
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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, Ricardo Lewandowski defendeu a prática das audiências de custódia, por
observar que grande quantidade de presos que se apresentaram no prazo de 24
horas, obedecendo ao instituto inovador, tiveram relaxamento de prisão. Destarte,
além de caracterizar um avanço no sistema prisional, a audiência contribuiu para os
cofres públicos, visto que, prisões efetuadas anteriormente, diversas vezes por
crimes insignificantes, demandavam milhões de reais em gastos para o governo.
De acordo com Lima (2016 p. 1257), a nova espécie de audiência enaltece o
sistema processual penal, na medida em que permite uma visão ampla sobre a
possibilidade de se converter a prisão em flagrante, além de viabilizar a observação
acerca da necessidade ou não da manutenção de prisão cautelar. Ademais, o autor
valorizou a importância do contato do juiz com o preso para o crescimento na
porcentagem de conflitos solucionados.
No entanto, no tocante ao prazo para a realização da audiência de custódia,
o autor entende que a apresentação deveria ser realizada em um prazo mais
compatível com o atual cenário brasileiro, qual seja, em até 72 (setenta e duas)
horas, pois, nos precedentes de Cortes Internacionais de Direitos Humano, a
expressão “sem demora” não significa que são 24 horas improrrogáveis, podendo
ser considerado como “poucos dias”. Nesse contexto, Lima acredita que o grande
desafio para o Congresso Nacional, por ocasião do Projeto de Lei n° 554/2011 do
Senado Federal, cujo o objetivo é alterar o Código de Processo Penal, seja definir
um prazo que não seja tão curto que inviabilize a realização da audiência, e nem
tão longo que acaba comprometendo a finalidade da mesma. (2019, p.950)
Outro ponto observado por Renato Brasileiro de Lima diz respeito a um dos
deveres da autoridade judiciária durante a realização da audiência de custódia, no
qual o juiz deve abster-se de formular perguntas com a intenção de produção de
prova para a investigação ou ação penal, para com isso, não comprometer a
instrução própria de eventual processo de conhecimento. O autor enaltece a
possibilidade de se utilizar as informações colhidas na oitiva:
Por mais que a oitiva do preso durante a audiência de
custodia deva ser realizada em autos apartados, parece-nos
perfeitamente possível a utilização das informações por ele
reveladas a título de prova, nos termos do art. 155, caput, do
CPP. Ora, se os elementos de informação produzidos no bojo
do inquérito policial, aí incluindo o próprio interrogatório
policial, podem ser usados para a formação da convicção do
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magistrado, desde que não exclusivamente, como se pode
cogitar em descartar o termo da audiência de custódia,
produzido na presença do Juiz, do Promotor de Justiça e do
Defensor? (Lima, 2019, p. 951)
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Ademais, outro aspecto que Lima também acredita é a perfeita possibilidade
que esta apresentação aconteça por meio de sistema de videoconferência ou outro
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que
esteja presente uma das hipóteses presentes nos incisos do §2º do art. 185 do CPP,
que aborda sobre o interrogatório do acusado.(2019, p.951) O mesmo
entendimento já está presente no projeto de lei anticrime proposto ao Congresso
Nacional pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que, se antes a
utilização da videoconferência era preferencial, agora passa a ser obrigatória.
Como pode-se perceber, o autor, apesar de fazer elogios a audiência de
custódia, consegue observar alguns pontos que necessitam de uma manutenção
para uma melhor aplicação do instituto.
Lopes Junior e Paiva (2014 s/p) também elogiam o novo instituto, já que
prisões efetuadas de maneira ilegal
5 podem ser evitadas, garantindo a liberdade e a
integridade física do preso, além de trazer seguridade ao controle judicial.
Outrossim, os autores também citaram a importância de não utilizar critérios
preconceituosos ao se criar um conceito sobre a audiência de custódia. Frisaram,
por último, a importância do contato do preso com a autoridade judicial,
ressaltando que, além da apresentação do acusado ao juiz, é necessário que sejam
prestadas e ouvidas suas declarações.
Por outro lado, Nucci ressalta os aspectos negativos e expõe sua opinião
crítica acerca do surgimento da audiência de custódia:
[...] sabe-se haver a velha política criminal para “dar um jeito”
na superlotação dos presídios, sem que o Executivo tenha que
gastar um único centavo para abrir mais vagas. E surgiu a
audiência de custódia, sob a ideia de que, caso o juiz veja o
preso à sua frente, ouça as suas razões para ter matado,
roubado, estuprado, furtado etc., comova-se e solte-o, em
lugar de converter o flagrante em preventiva. (NUCCI, 2016,
p. 566)
Nucci (2016, p. 566) ainda critica severamente os percentuais, que apontam
uma diminuição de 40% em prisões, considerando que os juízes, ao terem contato
com o auto de prisão em flagrante, não o leem, ou leem com má vontade e já
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convertem em prisão preventiva, ou, ainda, que o juiz previamente escolhido pela
Presidência do Tribunal, segue para as audiências de custódia estimulado a soltar o
máximo de detentos possíveis.
O autor questiona, ainda, se o dinheiro investido no novo instituto não seria
mais rentável se o investimento fosse feito diretamente nas prisões, tendo em vista
que o maior problema no sistema prisional é a superlotação ocasionada pela
indisponibilidade de vagas nas unidades prisionais, obrigando aos presos a
conviverem em um ambiente desumano.
Isso posto, fica claro que a inserção da audiência de custódia no país é
motivo de discussões e divergências doutrinárias tendo, por um lado, autores que
defendem e sustentam a importância do instituto e, em contrapartida,
doutrinadores que asseguram que esta implementação não passa de uma tentativa
de emergência de diminuição da massa carcerária e, consequentemente, dos graves
problemas enfrentados nas prisões do país.
Enquanto o procedimento não é inserido definitivamente no Código de
Processo Penal, a tendência é que as polêmicas sobre sua aplicação continuem,
havendo até quem questione sua legalidade, interpretando assim como um descaso
com a sociedade e com a própria Constituição Federal, pois, de acordo com o Art.
22, inciso I, da Carta Magna, compete privativamente à União legislar sobre o
Código de Processo Penal:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (BRASIL, 1988,
sp)
Considerando o texto constitucional, entende-se que para regular
implementação das audiências de custódia no Brasil, seria necessário que houvesse
a devida tramitação no Congresso Nacional, com a votação dos Parlamentares.
Entretanto, a Audiência de Custódia foi implementada pelo Poder Judiciário, por
meio do Conselho Nacional de Justiça.
5 DADOS ESTATÍSTICOS DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO ESTADO DO
TOCANTINS
Após a implantação do novo procedimento, a partir do mês de agosto de
2015, restou constatado que imediatamente o número de casos que resultaram em
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liberdade provisória aumentou substancialmente, cumprindo, inicialmente, um dos
pilares da audiência de custódia. Com base nos dados estatísticos disponibilizados
pela Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do estado do Tocantins, (COGES,
apud PAULA, 2019, p. 99), do início do ano até o dia 10 de agosto de 2015, ainda
sem o novo instituto no estado, num total de 525 casos analisados, 405 deles
resultaram em prisão preventiva, o que corresponde a 77% do percentual total. Por
outro lado, apenas 96 casos resultaram em liberdade provisória, sendo 18% da
carga total analisada no período. Outros 5% dos casos não identificou-se
movimento.
Entretanto, no período compreendido entre agosto de 2015 a dezembro do
mesmo ano, em um total de 223 casos analisados, 118 deles resultaram em
liberdade provisória, correspondendo a impressionantes 53% das audiências de
custódia realizadas. Apenas 105 casos resultaram em prisão preventiva, equivalente
a 47% dos casos analisados.
Como aduzido anteriormente, inicialmente ocorreu no estado uma
impressionante inversão de números correspondentes a liberdades concedidas e
prisões decretadas. No entanto, os números nos próximos 2 anos voltariam a sua
origem.
5
Em um total de 1.217 audiências de custódia realizadas no TJTO no período
entre 10 de agosto de 2015 a 30 de junho de 2017, 736 dos casos resultaram em
prisão preventiva, o que corresponde a 60.48% de todos os casos analisados no
período. Apenas em 481 casos foi concedida a liberdade provisória, o que equivale
a 39.52% dos casos.
No período entre julho de 2017 a dezembro do mesmo ano, em 456 casos
submetidos à audiência de custódia, 278 resultaram em prisão preventiva e em 178
casos o magistrado decidiu pela liberdade provisória do autuado (COGES - TJ/TO
apud PAULA, 2019, p. 102).
No último ano, em 928 audiências de custódia realizadas, o magistrado
concedeu a liberdade provisória em 369 oportunidades, apenas 40% de todas as
audiências, e 582 casos resultaram em prisão preventiva, o que corresponde a 63%
de todos os casos analisados no ano de 2018 (COGES – TJ/TO apud PAULA, 2019,
p. 103).
Cumpre analisar que no decorrer dos anos, grandes discussões no cotidiano
forense e na doutrina, resultaram, provavelmente, na mudança interpretativa dos
magistrados no que diz respeito ao real objetivo desse procedimento. Se no início,
por ser uma novidade, os números imediatamente foram alterados, o que se
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percebe é que atualmente o encarceramento provisório permanece transcendente
no atual cenário do estado.
Ao contrário do que se esperava, na prática os resultados contradizem aos
objetivos da proposta desse procedimento. Se por um lado a garantia supralegal
foi enfim respeitada após mais de duas décadas de sua ratificação pelo Brasil, por
outro, a superlotação carcerária nacional continua sendo um tema sensível a ser
discutido para uma possível resolução desse problema que se aparenta enraizado
no sistema prisional.
CONCLUSÃO
As mazelas encontradas no sistema prisional brasileiro estão visíveis para
qualquer pessoa interessada no tema e, justamente neste ponto, é possível observar
um problema. O Brasil há décadas adotou uma cultura de encarceramento,
acreditando que essa seria a solução para a criminalidade recorrente do país.
No entanto, mesmo com a quantidade de criminosos reincidentes, a
sociedade veemente acredita que a finalidade da prisão seja baseada apenas na
remoção do criminoso da sociedade e ignora completamente a reeducação, o
objetivo que deve ser considerado o mais importante do estado quando exerce sua
custódia.
Ocorre que nem todos se atentam que com a atual situação das
penitenciárias, é quase impossível que o estado cumpra seu dever de reeducar e
ressocializar o preso, levando-se em consideração a existência de um descontrole
populacional devido à altíssima quantidade de presos.
A escola do crime está presente até mesmo dentro das prisões brasileiras.
Um detento pode entrar como um “amador” e sair como um especialista do crime,
consciente do que deixou de fazer ao ser pego pelo estado, tudo em decorrência
do contato com inúmeros detentos que cometeram crimes de diversas espécies.
Estamos falando da realidade das facções que lideram as casas de prisão por todo
o país.
A pesquisa teve como objeto as audiências de custódia, instituto ainda
considerado recente no poder judiciário que confere ao flagranteado garantias que
foram introduzidas por meio de pactos internacionais, ratificados pelo Brasil.
Apesar do procedimento inovar a forma de como o preso é apresentado
perante o juiz, o que se percebe com os pensamentos analisados é que esse
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instituto ainda não é reproduzido de uma maneira eficaz, consolidada. A
perspectiva que se observa diante de tantas inconsistências encontradas, é que as
audiências de custódia enfrentarão grandes desafios com o desenvolvimento da
justiça brasileira, por mais que se tarde.
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Não obstante as resistências a esse instituto, examinando os resultados
apresentados, o que se nota é que o meio implementado pelo CNJ no Poder
Judiciário lamentavelmente não se configura como uma solução para o problema
analisado. Os legisladores e principalmente a sociedade precisam entender que a
raiz dessa crise populacional presente no sistema prisional é muito mais profunda
do que se aparenta.
A consciência que se deve ter da dificuldade para a mudança de uma cultura
de uma nação é indispensável para combater o problema com inteligência,
evitando-se, assim, o conhecido direito penal simbólico, motivado pela descrença
da sociedade com a segurança pública do país.
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RESUMO: O assédio sexual é um tema polêmico, que traz dentre outras discussões,
a questão da desigualdade entre homens e mulheres, merecendo, assim, a tutela
do direito. A conduta de assédio sexual implica essencialmente, a violação de
direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal. O assédio
sexual produz consequências negativas na esfera civil, penal e trabalhista. No
âmbito do direito do trabalho as consequências são prejudiciais para o assediado,
para o assediador, para o empregador/empresa e para o ambiente de trabalho. Na
falta de legislação específica para reprimir o assédio sexual nas relações de trabalho
são aplicados os dispositivos 482 (justa causa para o assediador) e 483 (rescisão
indireta a pedido do empregado assediado) da CLT, e subsidiariamente os artigos
186, 927, 932 e 933 do Código Civil para indenização dos danos morais e materiais
advindos do delito. Alguns doutrinadores fazem críticas ao texto da Lei n. 10.224/01,
considerando-o defeituoso e incompleto por deixar determinadas lacunas para
regular situações muito comuns, não capituladas no art. 216-A do Código Penal. Na
esfera trabalhista, a lei penal é insuficiente para proteção dos empregados, fazendose necessário a sua normatização dentro do direito do trabalho. A metodologia
empregada para o desenvolvimento do trabalho é a bibliográfica, baseada em
artigos de revista cientifica, legislação e doutrinas. Além disso, para fundamentar o
artigo foi necessário utilizar citações de diversos autores, construindo assim a ideia
central do artigo, selecionando o meio virtual, como o acesso à internet para o
desenvolvimento.
Palavras-chave: assédio sexual, direito do trabalho, relações de trabalho, crime de
assédio sexual, responsabilidade civil do empregador, dano moral.
ABSTRACT: Sexual harassment is a controversial theme, which brings, among other
discussions, the issue of inequality between men and women, thus deserving the
protection of the law. The conduct of sexual harassment essentially implies the
violation of fundamental rights and guarantees protected by the Federal
Constitution. Sexual harassment has negative consequences in the civil, criminal and
labor spheres. Under labor law the consequences are detrimental to the harassed
person, the harasser, the employer / company and the work environment. In the
absence of specific legislation to suppress sexual harassment in labor relations, CLT
provisions 482 (just cause for the harasser) and 483 (indirect termination at the
request of the harassed employee), and in the alternative articles 186, 927, 932 and
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933 of the Civil Code for indemnity for moral and material damages arising from
the offense. Some indoctrinators criticize the text of Law no. 10.224 / 01, considering
it defective and incomplete by leaving certain gaps to regulate very common
situations, not capitulated in art. 216-A of the Penal Code. In the labor sphere,
criminal law is insufficient for the protection of employees, making it necessary to
regulate them within labor law. The methodology used for the development of the
work is bibliographic, based on scientific journal articles, legislation and doctrines.
Moreover, to substantiate the article it was necessary to use citations from several
authors, thus building the central idea of the article, selecting the virtual medium,
such as access to the internet for development.
Keywords: sexual harassment, labor law, labor relations, crime of sexual
harassment, employer liability, moral damage.
INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda sobre os principais aspectos do assédio sexual nas
relações de trabalho, desde sua definição até a necessidade de uma adequada
sistematização do ilícito na legislação trabalhista.
5

A abordagem deste tema tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos e
aos operadores do direito, elementos informativos que possam servir de subsídios
a novos estudos e futuras discussões. Partindo da trajetória histórica, na qual o
assédio sexual esteve intimamente ligado às questões sobre liberdade sexual,
poder, desigualdade entre homens e mulheres, discriminação e a revolução
feminista, desencadeada ao longo do século XX, chega-se à origem do termo
“assédio”.
O trabalho visa abordar a conceituação doutrinária e normativa do assédio
sexual nos sistemas jurídicos de diversos países, e elenca o conceito de vários
doutrinadores brasileiros. Descrevem os elementos caracterizadores e as condutas
praticadas pelo assediador, configuradoras do delito.
No âmbito do direito trabalhista, destacam-se duas espécies de assédio,
quais sejam por chantagem ou por intimidação. A obra aponta que no
ordenamento jurídico pátrio, a única forma de assédio sexual criminalizada é a
ocorrida nas relações de trabalho subordinado (por chantagem), por força da Lei nº
10.224/01, que incluiu o art. 216-A no Código Penal, tipificando como crime o
assédio sexual, com pena de 01 (um) a 02 (dois) anos de detenção.
A pesquisa avalia que a conduta de assédio sexual implica, essencialmente,
violação de direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal,
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tais como o direito à liberdade sexual, à dignidade, à intimidade, à honra, à
igualdade e à integridade física do empregado, merecedores da tutela do direito.
Juridicamente, tal conduta produz inúmeras consequências no âmbito do direito
penal, civil e trabalhista, mas é na área trabalhista o enfoque principal deste estudo.
Os efeitos gerados pelo assédio sexual no contrato de trabalho atingem o
assediado, o assediador, o empregador, a empresa e o ambiente de trabalho.
Dentre as consequências apontadas pela doutrina estão: a aplicação da justa causa
para o assediante, à rescisão indireta a pedido do empregado assediado, a
reparação por danos materiais e morais por parte do assediador, bem como a
responsabilidade civil do empregador. Outro aspecto alcançado por este trabalho
refere-se às “medidas de combate e prevenção ao assédio sexual”. São
apresentadas várias medidas já utilizadas em diversos locais de trabalho e que
podem ser adotadas pelas empresas, sindicatos, poder público para prevenir e
reprimir o assédio sexual. Com a intenção de debater o tema, são apontadas críticas
de alguns autores em relação ao texto da Lei n. 10.224/01 em especial às lacunas
existentes ao restringir o crime somente à determinada conduta de assédio sexual
e sua insuficiência para proteger os direitos trabalhistas advindos de tal ilícito. Por
fim são apresentadas sugestões no sentido de inserir dispositivos na CLT, que
conceituem a conduta e regulem questões atinentes às repercussões que a mesma
pode provocar no Contrato de Trabalho, alcançando a diminuição dos casos de
impunidade.
Por se tratar de uma temática que tem progressivamente ganho destaque na
mídia e no cotidiano das organizações, em razão de seus efeitos nas relações
trabalhistas e de suas consequências, o assédio moral e sexual no âmbito laboral
tem sido mais discutido. Assim, devendo ser debatida, de forma ponderosa e
comprometida, pela classe trabalhadora, pelo empresariado e por toda a sociedade,
no intuito de desmistificá-lo para, por conseguinte, haver sua prevenção e
erradicação.
O trabalho iniciar-se-á com uma apresentação do contexto histórico, da
terminologia e conceituação empregada pela doutrina, além é claro da legislação e
jurisprudência que evidenciam a prática da ação insidiosa; da natureza jurídica do
fenômeno, relevantemente importante para a ciência do Direito.
1 ASPECTOS GERAIS REFERENTES AO ASSÉDIO SEXUAL
1.1 Histórico
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O tema do assédio sexual reflete os conflitos de interesses, oriundos do
convívio social entre os sexos e remonta à antiguidade. Atinge as sociedades e
culturas do mundo todo, não sendo, portanto, um ato de ocorrência característica
dos tempos atuais. Na verdade, tem-se conhecimento de situações de assédio
sexual desde os primórdios da humanidade, tendo inclusive passagens registradas
na Bíblia:
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Gênesis 39: 5-20 Desde que José foi colocado como
administrador da casa e de todos os bens do oficial egípcio
Putifar, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de
José: a benção do Senhor atingiu tudo o que o egípcio
possuía, em casa e no campo. Putifar entregou tudo nas mãos
de José, sem preocupar-se com coisa alguma. José era belo
de porte e tinha um rosto bonito. Passado algum tempo, a
mulher de seu amo ficou de olhos caídos em José e lhe
propôs: durma comigo. José recusou, e respondeu à mulher
de seu amo: veja! Meu amo não se ocupa com nada da casa
e entregou em minhas mãos tudo o que possui. Nesta casa,
ele não é mais poderoso do que eu: ele não reservou nada
para si, a 5não ser você, que é mulher dele. Como posso
cometer semelhante crime, pecando contra Deus? Ela insistia
todos os dias, mas José não consentiu em dormir ao seu lado,
nem se entregou a ela. Certo dia, José foi para casa fazer um
serviço, e nenhum dos domésticos estava em casa. A mulher
o agarrou pela roupa, convidando: durma comigo. José,
porém, deixou as roupas nas mãos dela, saiu e fugiu. Vendo
que José deixara as roupas em suas mãos e fugira, a mulher
chamou os domésticos e lhe disse: vejam! Meu marido trouxe
um hebreu para abusar de nós. Ele se aproximou para dormir
comigo, mas eu dei um grande grito... O marido ficou furioso
quando ouviu... Mandou, então, buscar José e o atirou na
prisão.
Segundo Alice Monteiro de Barros (2009. p. 208):
Alguns autores equiparam o assédio sexual ao uso medieval
do jus primae noctis (direito à primeira noite), que obrigava
as recém casadas a passarem as noites de núpcias com o
senhor do lugar, havendo decisão, de 1.409, da França,
declarando ilícita essa prática.
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Na visão de Lenise Fabres Machado (2001, p. 17),
A história do assédio sexual está intimamente ligada a história
do poder e de desigualdade entre homens e mulheres, que
por sua vez foi produzida no cerne da cultura e variou de
acordo com o tipo de estrutura socioeconômica estabelecida
nas sociedades em que ele se manifestava. Assim descreve a
autora: A desigualdade sexual decorreu, principalmente, da
típica estrutura patriarcal existente na grande maioria das
sociedades primitivas, estrutura esta que, advém do poder do
“pater” – o pai, o homem; “o dono”. A mulher enquanto
inexistente como força geradora de trabalho, inexistente o
era, também, em termos de direitos.
Na verdade, desde a Antiguidade prevaleceu a idéia preconcebida de
superioridade masculina, em que a mulher era reduzida a condição de objeto, não
somente sexual, mas também de direito.
Na visão sintética de Aloysio Santos (1999. p. 12), “em termos sexuais, as
mulheres não representavam senão o papel de outro organismo vivo, capaz de
satisfazer as necessidades do homem e de reprodutora. Ela era simples objeto
sexual, socialmente subjugada ao homem”.
Neste panorama histórico das relações jurídicas relacionadas com a
emancipação e o trabalho da mulher, a Revolução Industrial foi, sem dúvida, um
marco divisório para a efetiva conquista do espaço feminino na sociedade moderna.
Rodolfo Pamplona Filho salienta que esta introdução das mulheres no mercado de
trabalho não se deu em função de um reconhecimento jurídico de sua igualdade,
mas, bem ao contrário, pela sua condição de mão-de-obra mais dócil e barata. Com
este reconhecimento da exploração da mão-de-obra feminina, cuja inserção no
mercado de trabalho já se tornava um fato irreversível, os construtores do direito
começam a centrar esforços numa efetivação da tutela de igualdade entre os sexos.
A Revolução Feminista ou Sexual desencadeada ao longo do século XX teve
o objetivo de conquistar e certificar seus direitos possibilitando um tratamento mais
igualitário. Mas nem sempre foi assim. A conquista de um direito à liberdade sexual
foi travada em especial pelas mulheres através de uma longa batalha para a
conquista de seus espaços, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento
da ordem jurídica, política e social do direito de “dispor do seu próprio corpo”.
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Com a Revolução Feminista as mulheres alcançaram a tão invejada igualdade
de direitos com os homens, hoje incorporada ao rol dos direitos humanos
fundamentais. No Brasil esta igualdade está constitucionalmente consagrada no art.
5º, inciso I, da Carta Magna. Todavia, o simples reconhecimento jurídico da
imperatividade do tratamento isonômico entre os sexos não é o suficiente para
garantir, na prática, a efetividade do exercício responsável da liberdade sexual. A
liberdade sexual foi uma das conquistas do movimento da emancipação feminina e
da liberação dos costumes desencadeada nos anos sessenta.
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Segundo Diniz (1998, p. 196), a expressão liberdade sexual pode ser
entendida como “o direito de disposição do próprio corpo ou de não ser forçado a
praticar ato sexual”.
Sobre o tema, Dal Bosco (2001, p. 128-131) acentua:
Modernamente, “considera-se que a liberdade sexual não é
atacada apenas mediante violência física, mas também
mediante violência psíquica”. É uma forma mais sofisticada de
desrespeito. Como uma das maneiras de ferir a liberdade do
indivíduo, pode
acontecer em quaisquer circunstâncias, mas a
5
tendência é que aconteça em maior grau naquelas relações
onde está presente uma forma de hierarquia, em que um
indivíduo, por ter poder sobre o outro, constrange-o a adotar
procedimento sexual que não adotaria fora dessas
circunstâncias.
Há, portanto, uma fundamentação doutrinária acerca da existência e
importância da liberdade sexual para o convívio entre os indivíduos na sociedade
moderna, estando ela, inclusive, tutelada por normas criminais. A condenação do
assédio sexual constitui uma das formas de proteção dessa liberdade.
A busca da igualdade dos sexos e a liberação sexual modificaram
sensivelmente a relação entre os sexos, facilitando toda sorte de aproximação de
caráter amoroso, em contraste com períodos anteriores, onde prevalecia forte
repressão sexual.
A iniciativa, tanto na conquista do outro, como durante o ato sexual, deixou
de ser prerrogativa dos homens.
Para Pamplona (2004. p. 33) “ao conquistar o reconhecimento jurídico da
liberdade sexual, homens e mulheres passaram a conviver com uma nova onda de
problemas, dentre os quais se destaca o assédio sexual.”
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Muitas gerações de mulheres foram, e são ainda, submetidas a solicitações
de ordem sexual, não desejada.
O abuso do poder utilizado para seduzir transforma esta sedução em
chantagem, faz com que a vítima muitas vezes sinta-se amordaçada e impotente,
ferida na sua dignidade.
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Marta Suplicy, (2001. p. 15), ao comentar o tema, salienta que:
A problemática do assédio sexual, entendido este, como a
imposição de favores sexuais indesejados, é também um
reflexo dos padrões culturais arraigados em nossa sociedade,
que estabelecem papéis e modelos de comportamentos
rígidos para homens e mulheres. É por essa razão que as
mulheres, ainda que não exclusivamente, são as pessoas que
mais sofrem assédio sexual.
Cabe ressaltar, entretanto, que além das mulheres, os homens e os
homossexuais, também podem ser sujeitos passivos do assédio sexual, embora as
estatísticas mundiais atestam que, na maioria dos casos, as vítimas são mulheres.
Contribui em muito para o estudo do assédio sexual, a observação citada por
Aloysio Santos, na qual ele disserta que:
O fato de as mulheres serem as principais vítimas do assédio
sexual estaria ligado à percepção de sua vulnerabilidade e
dependência econômica. A discriminação contra mulheres no
trabalho se manifesta de diversas formas, entre as quais
destaca-se a dificuldade de ingresso no emprego
(discriminação no processo seletivo), a diferença salarial
(mulheres que realizam o mesmo trabalho que os homens
recebem salários menores), a estagnação profissional, a
instabilidade e o assédio sexual, sutil ou violento.
Mendonça (2002. p. 34), elenca os principais fatores responsáveis pela
manifestação do assédio sexual como problema social e das atitudes em resposta
ao fenômeno.
O primeiro fator mencionado é a presença da mulher no mundo do trabalho,
que vem aumentando significativamente década a década. Segundo o autor, a
maior afluência das mulheres no mercado de trabalho foi tomada, por grande parte
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dos homens, como uma ameaça a estes com relação à manutenção dos níveis de
trabalho, e, desta maneira, estes foram agentes de discriminações, que tiveram
como uma das formas de atuação, o assédio sexual.
Por fim, aduz como elemento de manifestação, o fato de que,
concomitantemente aos aspectos erigidos acima, as entidades feministas e
sindicais, através de incessante gestão.
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2 Conceito
A Organização Internacional do Trabalho define assédio sexual como atos,
insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que
apresentem uma das características a seguir: ser uma condição clara para manter o
emprego; influir nas promoções da carreira do assediado; prejudicar o rendimento
profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima; ameaçar e fazer com que as
vítimas cedam por medo de denunciar o abuso; e oferta de crescimento de vários
tipos ou oferta que desfavorece as vítimas em meios acadêmicos e trabalhistas
entre outros, e que no ato possa dar algo em troca, como possibilitar a intimidade
para ser favorecido no trabalho.
5

Delgado (2017, p. 1.373) define assédio sexual como:
A conduta de importunação reiterada e maliciosa, explícita ou
não, com interesse e conotações libidinosos, de uma pessoa
física com relação a outra. Embora possa se configurar de
maneira distinta, o fato é que, regra geral, as mulheres é que
têm sido as vítimas principais do assédio sexual no mundo
laborativo.
Logo, a própria expressão assédio sexual, em sua esfera axiológica, sintetiza
a conduta de um superior hierárquico com conotação sexual, constituindo em si um
exercício de poder.
Seria o abuso do poder para obtenção de vantagem sexual sem ser
correspondido. Uma abordagem não desejada pelo outro com intenção sexual ou
insistência inoportuna por alguém em posição hierárquica privilegiada que se utiliza
deste status para obter favores sexuais, com promessa de tratamento diferenciado
em caso de aceitação e/ou ameaças, represarias no caso de recusa, como perda de
emprego ou de benefícios.
Na esfera trabalhista sua execução seria através de uma conduta física, verbal
ou não verbal. Verbal através de convites verbais para sair, pressões sexuais verbais,
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comentários inoportunos, telefonemas obscenos; a forma física com toques,
apertões, esbarrões propositais, apalpadas, agarrões; não verbal em decorrência de
olhares sugestivos, exibição de fotos, textos pornográficos com insinuações,
exibicionismo ou mesmo perseguição.
A diferença cultural de diversos países define o que seria o assédio sexual,
sendo o povo brasileiro mais permissivo, considerando diversas condutas como
normais e com o decorrer dos anos toleráveis e comuns. No entanto, na prática o
índice de casos dessa natureza nas relações trabalhistas é mais recorrente do que
se imagina.
O assediador pode ser tanto homem quanto mulher, o mesmo ocorrendo
com o assediado, mas em regra as vítimas são mulheres.
A posição majoritária do TST é no sentido de que o constrangimento seja
causado por alguém em posição hierárquica superior, existindo apenas uma
corrente minoritária que entende que não seria necessária hierarquia para sua
caracterização. Inclusive citando, uma situação rara que poderia ocorrer quando um
empregado fica ciente de um segredo empresarial e o utiliza para obter vantagem
ou favorecimento sexual.
Para Diniz (1998, p. 196), assédio sexual é o: “Ato de constranger alguém com
gestos, palavras ou com emprego de violência, prevalecendo-se as de relações de
confiança, de autoridade ou empregatícia, com um escopo de obter vantagem
sexual”.
Já a OIT e o Ministério Público do Trabalho (MPT), em sua nova cartilha
lançada em Junho de 2017, descrevem assédio sexual no ambiente de trabalho
como:
A conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por
palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a
pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e
violando a sua liberdade sexual. O assédio sexual viola a
dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da
vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a
honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e
o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro.
Dessa forma, é possível definir o assédio sexual como o ato de importunar
ou perseguir alguém, insistentemente, com pedidos dotados de conotação sexual,
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tanto explícita quanto implícita, sendo, portanto, uma conduta sexual não desejada
e reiterada, que gera constrangimento e desconforto ao assediado.
No Brasil, para que se dê a concretização do crime de assédio sexual, é
necessário:
a) que haja assediador (sujeito ativo) e assediado (sujeito
passivo);
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b) que a conduta do assediador seja de cunho sexual;
c) que haja rejeição desta conduta pela vítima,
d) que exista uma reiteração dos atos praticados pelo agente,
não sendo estes simples galanteios ou elogios.
Segundo Lipmann (2001, p. 16), o que caracteriza o assédio sexual seria:
O pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, com
promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação
e/ou de ameaças,
ou atitudes concretas de represálias no caso
5
de recusa, como a perda de emprego, ou de benefícios.
O assédio sexual, tipificado como crime no Código Penal Brasileiro, ocorre
no ambiente do trabalho e, desta maneira, a Justiça Trabalhista também pode ser
acionada. No âmbito trabalhista, portanto, o conceito de assédio sexual é mais
amplo do que no Direito Penal, onde a conduta virou crime por força da Lei 10.224,
de 2001, como já citado no capítulo anterior.
O assédio sexual consiste normalmente em uma conduta reiterada, baseada
em investidas, insistência e perseguição, com o objetivo de praticar um
comportamento sexual não desejado pela outra parte. Esse ato viola os direitos da
pessoa humana que são garantidos pela Constituição Federal, dentre eles, a honra,
a integridade física, a dignidade, entre outros (BRASIL, 1988).
Essa ação pode ocorrer de várias maneiras, podendo ser através de palavras
ou gestos, utilizando-se da força coercitiva ou não, fazendo até mesmo promessas
de vantagens a outra parte para que ceda as investidas. As ações do assediador
podem consistir em ligações, perseguição, ameaças, usando de força física, elogios
provocativos, olhar malicioso, apalpadas, convites incessantes para jantares, entre
outros, essas condutas estão presentes frequentemente no trabalho.
3 As Consequências do Assédio Sexual
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O assédio sexual expõe os trabalhadores vitimados, particularmente as
mulheres, a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o
exercício de sua função, caracterizando uma atitude desumana, violenta e antiética
nas relações de trabalho.
Quanto às consequências do assédio sexual para a vítima há muitos fatores
sociais e psicológicos a considerar, tais como o rendimento profissional reduzido, o
que pode prejudicá-la no emprego; ela levará consigo os temores e dúvidas em
todos os ambientes sociais; psicologicamente ela estará abalada e seu
relacionamento com as outras pessoas será prejudicado; crises de depressão
também são parte de um estado clínico comum, proporcionando enormes prejuízos
pessoais, profissionais e familiares.
Nas palavras de Freitas (2001, p. 14), assédio sexual não é “cantada”, é
chantagem e ocorre em uma situação dispare e embaraçosa:
O aspecto mais visível ou óbvio nas situações de assédio
sexual é que, geralmente, não se trata de relações entre iguais,
entre pares, nas quais a negativa pode ocorrer sem maiores
consequências para quem está fazendo a recusa. Verificamos,
ainda, que o assédio sexual é entre desiguais, não pela
questão de gênero masculino versus feminino, mas porque
um dos elementos da relação dispõe de formas de penalizar
o outro lado. Constitui não apenas um convite constrangedor,
que produz embaraço e vexame, pois um convite, por mais
indelicado que seja, pode ser recusado, mas também explicita
a diferença entre convite e intimação, entre convite e
intimidação, entre convidar e acuar o outro. Se uma proposta
não aceita uma negativa, ela é qualquer outra coisa, exceto
um convite. É como se estivéssemos diante de uma situação
que só apresenta duas alternativas: a cruz ou a espada. O que
está sendo sugerido não é um prazer, nem uma relação
gratificante, mas um preço que deve ser pago por B para que
A não o prejudique, como em uma chantagem, só que nessa
situação o preço é sexo. O que de fato é proposto no assédio
é uma relação sexual para evitar inconvenientes na relação de
trabalho.
As consequências do assédio sexual podem ser tanto em relação ao
empregado, quanto ao empregador, a depender de qual posição o assediado e o
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assediador ocupam na esfera trabalhista. Por exemplo, em um caso de assédio de
um empregado em relação á outro colega poderá ocorrer dispensa por justa causa.
Por outro lado, se o empregador assediar um empregado, poderá este pedir
rescisão indireta do contrato e indenização por danos morais.
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As mulheres que trabalham e sustentam a própria casa de maneira
independente, acreditam que há igualdade entre ambos os sexos, por isso quando
ocorre tal delito, esses grupos de mulheres sentem-se mais corrompidas do que
aquelas outras que vivem baseadas nos costumes e valores passados pela família
tradicional, porque para estas, humilhações e ofensas praticadas por homens que
se consideravam superiores era algo comum e rotineiro. É importante ressaltar que
quando existe uma dependência física ou emocional da vítima ao agressor, ocorre
uma quebra na relação de confiança e afeto entre eles, ocasionando uma traição
mais traumática do que aquela que não possui uma relação com o agressor.
Conclui-se então que a ofendida sofre danos gravíssimos, principalmente em
conseguir voltar a acreditar e confiar novamente nas pessoas, mas também
prejudica a saúde psíquica, tanto mentalmente quanto fisicamente da vítima, além
disso, diminui a sua capacidade no trabalho, porque com toda a situação elas
passam a ficar desmotivadas, podendo
acarretar até mesmo em uma depressão.
5
3.1 Responsabilidade do empregador
O empregador deve ser responsabilizado pela prática de assédio sexual em
decorrência de sua omissão no dever de fiscalizar o ambiente de trabalho,
prevenindo a ocorrência de fatos ou atos que possam lesar um empregado.
Necessária à realização pelo empregador no ambiente de trabalho, fazendo
com que as normas de boa conduta sejam cumpridas, podendo utilizar prepostos
de confiança para esta atividade.
O agente da conduta pode ser um superior hierárquico, um colega ou o
próprio subordinado, sendo em regra o chefe do assediado.
Por força da lei os empregadores são responsáveis por ato de seus
empregados, nos termos do art. 932, III C.C, sendo garantido o ajuizamento de Ação
de Regresso, com base no art. 934 C.C e S. 341 do STF, in verbis:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
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III - o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele;
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Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem
pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou,
salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou
relativamente incapaz.
Conforme SÚMULA 341: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo
ato culposo do empregado ou preposto”.
Aviste-se que os principais danos provocados nas vítimas do assédio, além
da ofensa à dignidade da pessoa do trabalhador, são de ordem psíquica, como os
distúrbios de comportamento, a depressão, a agressividade acentuada e a
desestabilização emocional, os quais provocam o surgimento de doenças diversas,
tais quais as doenças gastrointestinais e a hipertensão, que ao serem constatadas,
em muitos casos, o empregado pede demissão por não mais suportar a pressão do
agressor, sofrendo prejuízos de ordem material.
O assédio moral difere do assédio sexual, uma vez que neste último caso o
agente tem como meta obter favores sexuais da vítima, utilizando-se das
prerrogativas do seu cargo dentro da empresa, sendo tal comportamento já
tipificado como crime, no artigo 216-A do Código Penal.
Nesse sentido, a tipificação do assédio sexual, no âmbito trabalhista, pode
ser considerada mais ampla do que no âmbito penal, uma vez que neste há a
previsão do assédio sexual decorrente de chantagem como conduta criminosa, mas
é excluída a ação feita por intimidação. Além disso, o Código Penal quão somente
tipificou a hipótese de o assédio sexual ser praticado por um superior hierárquico,
excluindo da ilicitude o assédio sexual ascendente.
3.2 Elementos caracterizadores
No Brasil, para que se dê a concretização do crime de assédio sexual, é necessário:
a) que haja assediador (sujeito ativo) e assediado (sujeito passivo);
b) que a conduta do assediador seja de cunho sexual;
c) que haja rejeição desta conduta pela vítima,
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d) que exista uma reiteração dos atos praticados pelo agente, não
sendo estes simples galanteios ou elogios.
Segundo Ernesto Lipmann, (2001, p. 16), o que caracteriza o assédio sexual
seria:
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O pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, com
promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação
e/ou de ameaças, ou atitudes concretas de represálias no caso
de recusa, como a perda de emprego, ou de benefícios.
Em relação ao sujeito ativo/assediador, este é sujeito comum, podendo ser
mulher ou homem, desde que haja uma relação de superioridade entre o mesmo e
o sujeito passivo/assediado, que por sua vez também é sujeito comum. Pode-se,
aliás, ocorrer assédio entre pessoas do mesmo sexo, realizar-se de forma coletiva
ou, até mesmo, ser praticado por terceiros não vinculados à relação de emprego,
como é o caso do cliente do estabelecimento ou prestadores de serviço.
De qualquer forma, a maior vítima de assédio sexual ainda é a classe
feminina, hoje com cada vez maior participação no mercado de trabalho. Sendo
5
que grande parte delas deixa de denunciar o assédio, por medo, vergonha,
descrença na punição dos agressores ou falta de informação sobre a quem pode
recorrer em busca de reparação e punição da pessoa que cometeu o crime..
Frise-se que, conforme a OIT, a caracterização do assédio sexual pode
ocorrer por meio de comentários sexuais, tais como piadas, insinuações, propostas
de atividades sexuais de qualquer espécie, tais como, convites íntimos, passeios a
lugares ermos, elogios ostensivos (detalha o corpo da mulher), ou com
aproximações inoportunas (roçada, beliscões ousados), exibição de fotos, filmes
sugerindo atividades sexuais, carícias, ou até mesmo, o que é mais grave, com
ameaças, desde que tenham a intenção de conseguir vantagem sexual. Observe-se
que não é necessário o contato físico.
4 Tipos de Assédio Sexual
A doutrina classifica o assédio sexual em dois tipos dotados de diferenciação
marcante entre eles: o assédio sexual por chantagem e o assédio sexual por
intimidação.
O assédio sexual por chantagem ou assédio quid pro quo, ocorre quando há
a exigência de uma conduta sexual, em troca benefícios ou para evitar prejuízos na
relação de trabalho; sendo aquele no qual o assediador detém o poder em alterar
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o percurso do contrato de trabalho do assediado, podendo atravancar
transferências, promoções e quaisquer outros benefícios que esteja desejando a
vítima. Por uso de investidas sexuais, o sujeito ativo faz com que o assediado não
consiga estas promoções, caso não ceda à instigação.
Já o assédio sexual por intimidação ou ambiental, ocorre quando há
provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de
prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, de
intimidação ou humilhação. Caracteriza-se pela insistência, impertinência,
hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando relações de
poder ou de força não necessariamente de hierarquia. Por vezes confundido com
assédio moral, como ensina a OIT em sua cartilha sobre o tema.
Resumidamente, enquanto no assédio sexual por chantagem a finalidade do
assediador é obter um favor sexual, no assédio sexual por intimidação o objetivo
do agressor é tornar o ambiente de trabalho hostil para o assediado, podendo
também visar uma vantagem sexual.
Nessa seara, Barros (1995, p. 177-178), ensina que:
O assédio por intimidação é aquele que surge com a
importunação do sexo oposto: incitações sexuais importunas,
de uma solicitação sexual ou de outras manifestações da
mesma índole, verbais ou físicas, que têm como finalidade
prejudicar a atuação laboral de uma pessoa ou de criar uma
situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no trabalho.
Já o assédio por chantagem, é definido pela autora como a
exigência formulada por superior hierárquico a um
subordinado, para que se preste à atividade sexual, sob pena
de perder o emprego ou benefícios advindos da relação de
emprego.
Esta modalidade caracteriza-se por insinuações e solicitações sexuais
inoportunas com o único objetivo de prejudicar o assediado, gerando para este,
receio e temor no ambiente de trabalho. Embora não seja um tipo de assédio
criminalizado, visto que o Código Penal tipificou somente o assédio sexual por
chantagem, pode gerar como o outro a rescisão indireta ou a dispensa por justa
causa do assediador.
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Este tipo de assédio tem o objetivo de interferir o desempenho do assediado,
prejudicando-o em suas funções, não necessitando que o assediado perca o
emprego ou promoção no trabalho. Cria um ambiente de trabalho tenso e hostil. O
assediante faz insinuações sexuais, assediando a vítima, mas sem que ela se sinta
prejudicada, e, por exemplo, perder o emprego.
Segundo Nascimento (2005, p. 136-139), o assédio sexual pode ocorrer nas
quatro hipóteses distintas:
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a) do empregador contra o subordinado, que é o mais grave,
porque envolve uma relação de poder, como a de emprego,
na qual aquele se situa na posição dominante e este na de
dominado;
b) do preposto do empregador sobre o empregado, podendo
configurar a dispensa indireta por justa causa do empregador
por ato lesivo à honra e boa fama do empregado, além de
reparações civis, as mesmas previstas para o dano moral;
c) do empregado contra colega, o que mostra que o assédio
5
sexual não tem como única situação uma relação de poder,
podendo sujeita-lo a punição disciplinar ou dispensa por justa
causa de incontinência de conduta, ou clientes, oque põe em
discussão o problema da responsabilidade civil da pessoa
jurídica pelos atos praticados por seus prepostos, prevista no
Código Civil, aspecto que exige da empresa cuidados
especiais, medidas preventivas e rigor na seleção e
fiscalização dos empregados para não ser acusada por atos
dos mesmos;
d) embora mais difícil a de empregado sobre superior
hierárquico, punível também como justa causa e as mesmas
reparações civis.
Cabe ressaltar que o assédio sexual tem fortes condicionantes culturais. O
que é assédio em uma cultura pode ser galanteio em outra e vice-versa, e embora
haja variações nas concepções de assédio sexual e estas tenham sofrido muitas
modificações ao longo do tempo, busca-se uma definição internacional básica que
possa ser aplicada na maioria dos países e das regiões, respeitadas as características
locais.
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Verifica-se que não existe, propriamente, divergência sobre os conceitos de
assédio sexual, mas, sim, modos diversos de enunciá-lo, dependendo tal definição
da linha doutrinária que os legisladores assumem no tratamento desta prática, em
seus respectivos países. Reforçando o elemento gênero e sua natureza não
consentida, após várias tentativas de definição, pelas Convenções e
Recomendações de organismos internacionais, o assédio sexual encontra-se
definido na Recomendação Geral nº 19/1992 da ONU, como:
Comportamento voltado para o sexo, sem mútuo
consentimento, incluindo contato e abordagem física,
observações de colorido sexual, exibição de pornografia e
exigência de natureza sexual, por palavras ou atos. Tal
conduta pode ser humilhante e consistir e um problema de
saúde e segurança.
Outra definição importante de assédio sexual é a adotada pela OIT e pela
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as
Mulheres, quando expende que: Um ato deve ser tomado como assédio sexual
quando a vítima tem razoável motivo para crer que sua recusa resultaria em
desvantagens em relação ao seu emprego, inclusive na admissão ou promoção, ou
quando isto resulta em um ambiente de trabalho hostil.
Nesse sentido, a OIT definiu o assédio sexual como sendo:
Atos de insinuações, contatos físicos forçados, convites
impertinentes, desde que apresentem umas das
características a seguir: a) ser claramente uma condição para
dar ou manter o emprego; b) influir nas promoções ou carreira
do assediado; c) prejudicar o rendimento profissional,
humilhar, insultar ou intimidar a vítima.
Bezerra Diniz (1999. p. 194), define o assédio sexual “como uma forma de
discriminação e de abuso do poder, sobretudo uma violência contra mulheres,
embora não apenas as mulheres sofram este tipo de problema”.
Nas palavras de Oliveira (2002. p. 11), o assédio sexual é toda e qualquer
conduta de natureza sexual, ou outros comportamentos dirigidos ao sexo, que
causam situação de constrangimento ou que afetam a dignidade do assediado,
homem ou mulher.
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Com base nos conceitos descritos acima verifica-se que o assédio surge
sempre que houver uma violação à liberdade sexual (direito de dispor do próprio
corpo), à intimidade e à vida privada da pessoa assediada.
Nesta seara, mesmo com tamanha a dificuldade para a comprovação do
assédio sexual, já há julgados dos tribunais trabalhistas pátrios sobre a indenização
por danos morais, qual seja:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Ementa: "DANO MORAL. ASSEDIO SEXUAL. CONVITE
REJEITADO SEGUIDO DE DESPEDIDA. Comprovado nos autos
o assédio sexual por testemunha conduzida pela reclamante
sem contraprova que pudesse ter produzido a reclamada, ter
sido convidada para sair à noite, no posto de trabalho, por
preposto da empresa, responsável por conduzi-la ao local em
que prestaria seus serviços e fiscalizar lhe as tarefas realizadas,
sob alegação de que se recusando seria dispensada, tendo se
negado e, no dia seguinte, após esse preposto ter brigado
com a autora, sido dispensada pelo supervisor. Faz jus à
indenização por danos morais em razão do assédio
perpetrado5 por superior hierárquico, constrangendo a autora
porque detinha o poder de manter íntegro o pacto laboral, o
poder de lhe possibilitar prosseguir trabalhando e
percebendo salários, dos quais necessitava para fazer frente
às suas despesas. Recurso provido." (Número: 20100502843
10ª TURMA 07/06/2010 TRT-2 - RECURSO ORDINÁRIO
RECORD 1715200504702005 SP 01715-2005-047-02-00-5
Data de publicação: 07/06/2010) (Grifei)
Ementa: ASSÉDIO SEXUAL POR CHANTAGEM E POR
INTIMIDAÇÃO OU AMBIENTAL. Configura-se assédio sexual
por chantagem aquele praticado por superior hierárquico
consubstanciado na troca de vantagens advindas do vínculo
empregatício por favores de cunho sexual. O assédio
ambiental ou por intimidação dá-se por uma atuação
generalizada violando o direito a um meio ambiente de
trabalho sexualmente sadio e concretiza-se por frases
ofensivas de cunho sexista, apalpadas, gestos, criando
situações humilhantes ou embaraçosas, sempre de cunho
libidinoso no ambiente de trabalho. No caso sub oculi, as
ações do gerente administrativo e financeiro da reclamada se
caracterizam nas duas modalidades acima apontadas. Além
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de chantagear a obreira condicionando a percepção de
aumento salarial e vantagens fornecidas pela empregadora a
seus empregados, ao cumprimento de favores de natureza
sexual, valendo-se da sua condição de superioridade
hierárquica, tornou o ambiente de trabalho envenenado na
medida em que não se acanhava em postar-se na porta para
se esfregar nas trabalhadoras que ali passassem, fazendo
questão de demonstrar sua devassidão perante as colegas de
trabalho da obreira, quando as convocava para sua sala e em
seu computador passava filmes de conteúdo pornográfico,
mediante os quais exibia cenas de sexo explícito e ainda as
submetia à humilhação de ter que ouvir "que era para elas
aprenderem a fazer direitinho". Ditas condutas produziram
constrangimento no ambiente de trabalho da obreira e
transtorno em sua vida pessoal, gerando dano moral que
deve ser indenizado. (PRIMEIRA TURMA TRT14 n.222, de
01/12/2011 RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO 1063 RO
0001063 (TRT-14) DESEMBARGADOR ILSON ALVES PEQUENO
JUNIOR. Data de publicação: 01/12/2011).
Seguindo esse raciocínio, a configuração do dano moral cabe ao autor a
demonstração do prejuízo que sofreu, pois essa noção é um dos pressupostos de
toda a responsabilidade civil - só haverá a responsabilidade civil se houver um dano
a reparar -. Assim, para que haja um dano indenizável, são necessários os seguintes
requisitos, como afirma DINIZ (1988, p. 53-54):
a) diminuição ou destruição de um bem jurídico, patrimonial
ou moral pertencente a uma pessoa; b) efetividade ou certeza
do dano; c) causalidade; d) subsistência do dano no momento
da reclamação/legitimidade; f) ausência de causas
excludentes da responsabilidade.
No Direito do Trabalho, a reparação dos danos morais está coadunada,
diante das limitações de competência, às controvérsias derivadas da relação laboral.
Existe, pois, um comedimento objetivo da matéria a ser apreciada pelo magistrado.
A lesão, por sua vez, deverá ter ser oriunda da relação de trabalho, ou seja, dos fatos
pertinentes às obrigações manifestas pelas partes em função do vínculo jurídico
entre elas presente.
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Em análise ao artigo 483 da CLT em suas alíneas “a” e “e” da, nota-se que
não há necessidade de intervenção penal quando o assédio se faz de maneira não
tão notória, in letteris:
Art. 483 – O empregado poderá considerar rescindido o
contrato e pleitear a devida indenização quando:
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a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos
por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
(...)
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama.
O Código Civil em seu artigo 186 prevê que:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Já o artigo5 927 do referido diploma legal, por seu turno,
dispõe que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4.1 Consequências para o Assediador:
As formas de se punir um assediador seriam: no aspecto trabalhista, a
rescisão por justa causa do contrato, no civil, a responsabilidade patrimonial e no
criminal, a representação por ação penal privada, pelo delito de assédio sexual
(referente ao artigo 216-A do CPP), com penal de detenção, de um a dois anos,
podendo ser aumentada em até um terço se a vítima for menor de dezoito anos.
A repreensão á conduta do assediador encontra amparo também na
constituição de 1988 em seu artigo 3º e 5º que assim mencionam:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
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
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
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“I-homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição”.
O assédio praticado dentro de uma empresa torna a convivência
insuportável, tendo assim uma falta grave, no qual impede a continuidade normal
no ambiente de trabalho. Existe um nexo de causalidade entre a atitude praticada
e a rescisão contratual, e a demissão por justa causa do empregado será amparada
pelo artigo 482 da CLT, em sua alínea “b”.
Direito Penal: No âmbito do Direito Penal o cometimento do assédio sexual
configura um tipo de delito, no qual existe uma punição, sujeitando o assediador á
pena de 1 (um) á 2 (dois) anos de detenção, conforme artigo 216-A da Lei
10.224/2001.
O sujeito que cometer algum ato que indique o cometimento do assédio
sexual será enquadrado no artigo acima referido, com pena de detenção.
Responsabilidade Civil: A Responsabilidade Civil do assediador contra o
assediado será discutida no âmbito civil, na qual se analisará os efetivos danos
causados pelo cometimento do assédio sexual.
4.2 Consequências para o Assediado
Para quem é vitima de assédio sexual é extremamente prejudicada, seja em
relação ao desempenho da própria função que exercia, seja em relação á vida íntima
e privada, que ficaram para sempre marcadas.
Os efeitos sofridos pelos assediados têm sido bastante discutidos entre os
psicólogos, que pelo fato de terem sofrido o assédio sexual, acarretaram outras
consequências nos assediado, tais como ansiedade, depressão, estresse, dores de
cabeça, cansaço excessivo, tudo isso decorrente do assédio sexual no trabalho,
fazendo com que diminua o bom andamento e a produtividade e interesse no
trabalho.
O empregado que por ventura sofreu o assédio sexual tem amparos na lei
no qual poderá ser transferido de local ou de setor de trabalho, após a comunicação
ao empregador, deixando de ficar sobre a hierarquia e subordinação de quem
cometeu o assédio sexual.
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Além do direito de transferência e de mudança de setor, o empregado
também poderá pleitear á rescisão indireta do contrato de trabalho, conforme o
artigo 483 da CLT e da indenização amparada pela constituição Federal em seu
artigo 5º inciso X, tendo o direito de receber todas as verbas rescisórias como se
tivesse sido despedido sem justa causa.
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A rescisão indireta se dá pelo descumprimento das cláusulas do contrato
firmado pelo empregado e empregador, no qual o empregador descumpre umas
das cláusulas, gerando a rescisão indireta por parte do empregador. A iniciativa de
romper o vínculo empregatício é do empregado, mas na qual o seu empregador,
não respeitou as cláusulas, configurando assim uma dispensa sem justa causa,
afastando a hipótese de abandono de emprego.
O afastamento de imediato do empregado é exigido por lei, de modo que a
relação de emprego se finda a partir da comunicação do empregado ao
empregador da rescisão indireta.
O assédio sexual como causa de rescisão indireta tem gerado vários conflitos
doutrinários e jurisprudenciais no tocante, a saber, qual alínea do artigo 483 da CLT,
se encaixaria a prática de assédio
sexual para rescisão indireta do contrato de
5
trabalho.
A corrente majoritária entende que a prática do assédio sexual na rescisão
indireta de trabalho encontra-se amparada na aliena “e” do artigo 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Há também outra corrente que a prática do
assédio sexual enquadra-se na alínea “d” do art. 483 da CLT, que autoriza a rescisão
indireta no momento em que o empregador não cumpriu suas obrigações
contratuais, pois o empregado é contratado para trabalhar e não para satisfazer
sexualmente seu empregador, além do que o empregador tem o dever de zelar por
um ambiente de trabalho seguro, digno e decente.
O empregado que sofreu o assédio sexual também poderá pleitear a ação
de indenização por danos morais, por ter sofrido constrangimentos em seu
trabalho. A prática do assédio sexual seja pelo empregador ou qualquer pessoa que
detenha o poder hierárquico não está violando somente ás cláusulas do contrato
com o assédio sexual, mas também uma garantia constitucional, ensejando assim
um respectivo ressarcimento pelo dano sofrido moralmente.
A jurisprudência trabalhista é pacífica no sentido de que a competência para
julgar os pedidos de indenização por danos morais é a Justiça do Trabalho, desde
que estejam relacionados com o contrato de trabalho e com a causa da ação,
conforme podemos constatar:
1317

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 935 de 07/12/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

DANO MORAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO Após o advento da Constituição da República de 1988, a
matéria referente aos direitos de personalidade e a
consequente questão do dano moral, que a violação àqueles
direitos pode ensejar tem enquadramento constitucional. E,
como tal, pode ser alvo quer de reparação civil, quer penal,
quer trabalhista. O aspecto diferenciador dirá respeito à
distinção, em cada caso, da origem da lesão, da relação em
face da qual possa ser esboçado o fundamento do pedido.
Tendo sido demonstrado que os Reclamantes, em
dependências do estabelecimento do empregador, sofreram
agressão moral, vexatória, humilhante e constrangedora por
parte de superior hierárquico perante os colegas, exsurge a
competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.
Recurso conhecido e não provido. 2. DANO MORAL - PROVA
- APLICAÇÃO DO ART. 10, I, DO ADCT - A alegação de que
não
restou
demonstrado
o
dano
moral
está
desfundamentada, visto que não embasada em qualquer das
hipóteses de admissibilidade previstas no art. 896 da CLT. Por
outro lado, o egrégio TRT não manifestou qualquer tese
explícita acerca da alegação de que o pleito esbarra na
ausência de previsão legal, pois, enquanto não
regulamentado o art. 7º, I, da Carta Magna, aplica-se a norma
de indenização prevista no art. 10, I, do ADCT, nem foi arguido
neste sentido por meio de embargos declaratórios, pelo que
ausente o devido pré-questionamento, sob este fundamento.
Óbice no Enunciado nº 297 do TST. Revista não conhecida.
(TST - RR 666843 - 3ª T. - Relª Min. Conv. Eneida Melo - DJU
16.08.2002).
Em síntese, firma-se o entendimento jurisprudencial da vitalidade das provas
trazidas pela vítima a fim de corroborar com as acusações feitas pela mesma, o que
dificulta a comprovação do dano.
CONCLUSÃO
Das ponderações feitas ao longo deste texto, fundadas em pesquisas
bibliográficas, no ordenamento jurídico e na jurisprudência, várias postulações
podem ser elencadas. A primeira delas, aponta que desde os primórdios a relação
do homem com a mulher sempre foi de um nível desigual, tendo mais ênfase,
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quando a mulher começou a concorrer com o homem no mercado de trabalho,
aproximando-os mais no ambiente de trabalho, surgindo assim à figura do assédio
sexual no trabalho.
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As consequências decorrentes do assédio sexual nas empresas são os fatores
principais para á queda da produtividade e a rotatividade da mão de obra.
Constatou-se que o assédio sexual degrada o ambiente de trabalho e provoca
enorme constrangimento ao assediado, sendo causa de rescisão contratual indireta
do contrato de trabalho, pelo descumprimento, pelo empregador das suas
obrigações contratuais.
O assédio sexual pode ser considerado toda e qualquer conduta de natureza
sexual não desejada que, embora repelida, é continuamente reiterada, cerceando a
liberdade sexual de outrem. Constituindo-se em uma violação ao princípio da boafé, à dignidade da pessoa humana, princípio da razoabilidade, princípio da proteção
entre outros.
O assediador nem sempre está obrigado a posicionar-se em nível hierárquico
superior, já que, por forma diversa poderia influenciar, mesmo que indiretamente,
na carreira, ou nas condições de
5 trabalho do assediado, que, em caso de recusa,
passa a sofrer ameaças em relação ao seu emprego e ao cargo que ocupa.
O assédio sexual viola a intimidade do trabalhador em decorrência do uso
abusivo do poder hierárquico que detêm o empregador, cuja finalidade é humilhar
a vítima, afastá-la do mundo do trabalho e de violenta psicologicamente dominar
a vítima sexualmente.
Este tipo de ocorrência dentro do ambiente de trabalho responsabiliza o
empregador pelos atos de seus empregados, podendo, inclusive acarretar rescisão
indireta e justa causa. Certo que a indenização moral tem um caráter punitivo
incidente sobre a pessoa do causador do dano, cujo objetivo não é outro senão o
de coibir e desestimular novas ações com a mesma carga de ofensividade. O
processo do assédio sexual na área trabalhista tem peculiaridades como o do
segredo de justiça, no qual o processo corre em sigilo para não mais, constranger
o empregado que tenha sofrido o assédio sexual.
Vislumbramos de modo geral o assédio sexual na realidade brasileira, que
poder mais frequente pelo fato do brasileiro ser um povo mais de contato físico do
que visual, pelo fato da nossa cultura estimular muito o contato físico, como
cumprimentar com abraços, fazendo com que assim a incidência do assédio sexual
seja mais visualizada no Brasil.
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