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SUBSÍDIO “PERO NO MUCHO” E IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO
TEMPORÁRIA SALARIAL
ALEXANDRE SANTOS SAMPAIO, o
autor: Advogado. Mestre em Direito pelo
UniCEUB - Centro Universitário de Brasília.
Especialista em Direito Público pela
Associação
Educacional
Unyahna.
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É sabido que o Estado Brasileiro, em diversos níveis, encontra-se em
grave situação econômica com um grande déficit orçamentário. Ao menos isso é o
que é noticiado diuturnamente na imprensa, inclusive, como alternativa para sanar
o desequilíbrio financeiro, com possibilidade de ressuscitar o tributo, não existe
outro nome, CPMF (um imposto que era cobrado sobre movimentações
financeiras), e aumentar, ainda mais, a carga tributária da pessoa física através do
incremento das alíquotas do imposto de renda.
Por isso, as decisões judiciais, principalmente do Supremo Tribunal
Federal, podem auxiliar ou comprometer soluções para resolver o imbróglio da
dívida pública. Tudo o que venha travar ou liberar gastos e despesas pode ser crucial
para o salutar equilíbrio nas contas públicas.
Fora a necessidade premente de repensar o modelo de gastos públicos,
principalmente sob o viés da moralidade, princípio tão esquecido quando convém,

das despesas desnecessárias e nababescas do primeiro escalão, os custos com
pessoal é um item orçamentário significativo.
Através da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, foi realizada a
denominada reforma administrativa para, dentre outros motivos, regular gastos
com pessoal. Neste ponto, foi incluído o art. 39, § 4º, que dispõe que determinados
cargos “serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
4
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vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI”[1].
Como se observa, a redação é clara, indene de dúvidas. Aliás, nota-se
que não existe lacuna a se colmatar com a interpretação judicial[2]. A lei maior
preceitua que o servidor público, em regra, de alto escalão, diga-se de passagem,
percebe subsídio que se caracteriza como parcela única. Não deve existir outros
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incrementos salariais nestas hipóteses pelo comando constitucional.
Em outras palavras, esses servidores devem exercer todas as atividades
compatíveis com o cargo recebendo apenas uma única parcela a título salarial, sem
acréscimos remuneratórios. Não existe adicionais, gratificações ou outras verbas.
Além do problema das verbas indenizatórias, que oneram sobremaneira
as despesas públicas (contam que existem, em alguns casos, até auxílio paletó), o
STF proferiu decisão que pode servir de precedente para casos semelhantes, na ADI
5
nº 4941/AL, julgada em 14.8.2019,
para, em suma, admitir “Gratificação de

Dedicação Excepcional” para servidores que percebem subsídio.
Ainda que seja justo remunerar “dedicação excepcional” e outras
atividades dos servidores, da leitura da Constituição, a regra é clara, subsídio não
tem gratificação. Mas não para o STF, que deveria guardar a Constituição. Foi dito
que esse entendimento, de que o subsídio não pode sofrer acréscimos está
equivocado, pois o art. 39, § 3º, admite o pagamento de outras verbas, tais como
horas extraordinárias[3]. Ou seja, foi utilizada verbas que possuem outra natureza
jurídica na seara trabalhista, como férias, para justificar a aludida gratificação.
A melhor interpretação constitucional seria dizer que é possível parcelas

de cunho trabalhista, como férias ou décimo terceiro, para servidores que recebem
subsídio, contanto que compatíveis com a noção de parcela única e com a natureza
e relevância do cargo, porquanto, não será surpresa que, no futuro, servidores de
alto escalão, como secretários ou ministros de estado, queiram incluir “horas extras”
nos seus contracheques ao argumento de que os trabalhos duraram mais do que o
esperado. Esses cargos, políticos e de alta relevância, devem ser tratados como se
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gerentes fossem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, indevidos
pagamentos de horas adicionais ou controle de jornada.
Além dessa decisão, na sessão de 22/08/2019, o STF, em controle
concentrado de constitucionalidade[4], já atingiu maioria de votos, salvo se houver
ajustes e retratações, para declarar inconstitucional o artigo 23 da lei complementar
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101/2000 que prevê, como medida para ajustes orçamentários, a possibilidade do
estado reduzir temporariamente a jornada de trabalho e os salários de servidores
para que adeque aos limites da lei de responsabilidade fiscal.
O artigo citado já estava suspenso por decisão liminar há dezessete anos.
Ele é uma das medidas que poderiam ser tomadas para ajuste fiscal, antes de
medidas mais drásticas, como demissão de servidores não estáveis e, até mesmo,
estáveis.
Se

existe

permissivo

legal,

até

o

momento

não

declarado

inconstitucional, para medidas mais duras de ajuste fiscal, não é razoável não
permitir soluções mais brandas que podem contribuir para que seja alcançado o

limite prudencial de gastos com pessoal.
Se essa decisão for confirmada e a crise aumentar, não restará outra
alternativa para o gestor público senão utilizar remédios mais amargos do que a
flexibilização temporária de jornada e salário. Como alertado pelo Ministro
Alexandre de Moraes, “a discussão não se dá entre ter essa flexibilização e continuar
como está, é entre ter a flexibilização temporária ou ser demitido”. Dentro desses
termos, parece que a flexibilização é medida de menor impacto, além de poder
contribuir, ainda que temporariamente para o ajuste das contas públicas.
Enfim, foi exposto acima duas decisões judiciais que podem atrapalhar e
ampliar a crise econômico-financeira dos entes públicos. Se a crise não for
contornada e os gastos públicos não forem freados, já é de conhecimento público
as medidas que o Estado costuma adotar: aumento de tributos, em desfavor, em
regra, dos menos favorecidos, além de ações que acabam por atingir,
invariavelmente, as classes menos abastadas. Nunca gastos luxuosos e
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desnecessários da alta cúpula pública, que se vale até de helicópteros para
locomoção diária, ou que atinja os interesses das classes dominantes.
NOTAS:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...) § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado
e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
[2] Art. 4º da LIND: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
[3] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998).
5
[4] ADIs 2.238, 2.365, 2.241, 2.261, 2.250, 2.238 e 2.256. ADPF 24.
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PUNITIVO.
ALESSANDRA ALVARES BUENO DA ROSA, o
autor: Delegada de Polícia de Minas Gerais;
Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais; Especialista em
Ciências Criminais pela Universidade Cândido
Mendes – RJ; Professora da Academia de Polícia
Civil de Minas Gerais. Cursando disciplina isolada
na Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais na linha de pesquisa ‘Intervenção Penal e
Garantismo’.
RESUMO: A partir do entendimento fenomenológico do Populismo Punitivo
passaremos a analisar a repercussão quanto a aplicabilidade do princípio da
presunção de inocência, recentemente mitigada pelo Supremo Tribunal Federal.
Palavras-chave: populismo punitivo; aplicabilidade do conceito de presunção de
inocência, Supremo Tribunal Federal.
ABSTRACT: From the phenomenological understanding of Punitive Populism, we
will analyze the repercussion regarding the applicability of the presumption of
innocence principle, recently mitigated by the Federal Supreme Court.
Keywords: punitive populism; applicability of the presumption of innocence
concept, Federal Supreme Court.
SUMARIO: INTRODUÇÃO. A INVERSÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NA ERA
DO POPULISMO PUNITIVO. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
A definição do termo populismo punitivo far-se-á necessário tendo em
vista se tratar de um conjunto de práticas discursivas de poder a alicerçar as bases
estatais instrumentalizada pelas agências midiáticas, com o objetivo de manutenção
do status quo do Estado como agência de controle social. A massa votante imersa
no medo que atormenta e atordoa pela disseminação massiva da insegurança
urbana, credita nas agências de comando o ir e vir de suas vidas. Contudo, decisões
de poder que permeiam a vida dos cidadãos por vezes é desprovida de garantias
8
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constitucionais no afã do bem estar social, trazendo efeitos deletérios para o Direito
Penal, cuja missão substancial e absoluta é a promoção humana.
Desse modo, necessário investigar, por exemplo, o fenômeno populista
com base na inversão conceitual do Principio da Presunção de Inocência e suas
implicações, trazendo a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
tocante a permissão de antecipação do cumprimento de pena em decisão
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

condenatória em 2ª instância[1].
1. A INVERSÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NA ERA DO POPULISMO
PUNITIVO
O Princípio da Presunção de Inocência está presente em diversas
legislações no Brasil e no mundo, podendo destacar a presença do principio
insculpida na Declaração Universal dos Direitos do Homem no art. 11 que diz “
todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias
5

necessárias à sua defesa.” (ONU, 1948, p. 7). Ademais, o Pacto San José da Costa
Rica, em seu art. 8º, item 2 estabelece que “toda pessoa acusada de delito tem
direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua
culpa […]” (BRASIL, 1992). No Brasil, o princípio também está positivado no art. 5º,
LVII, CRB – “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”. (BRASIL, 1988).
Da aplicabilidade do princípio emanam três regras basilares: a) regra
probatória: cabe a quem acusa o ônus de provar legalmente e judicialmente a
culpabilidade do acusado. Não existe confissão fictano Processo Penal; b) regra de
tratamento: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito em
julgado final da sentença condenatória e c) regra de excepcionalidade das medidas
cautelares, devem estar presente o caráter excepcional e urgente de forma a se
evitar uma antecipação da aplicação da pena.
Recentemente, subvertendo o conceito da presunção de inocência, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº
152752[2], por maioria dos votos, entendeu sobre a possibilidade de execução

9
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provisória da pena após a confirmação da condenação em 2ª instância, ainda que
pendente recurso. Segundo destacou, por exemplo, o Ministro Roberto Barroso [3]
“os efeitos negativos trazidos pela posição contrária, adotada
pelo STF entre 2009 até 2016, sobre o tema da prisão
provisória, que, a seu ver, incentivou a interposição infindável
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de recursos protelatórios para gerar prescrição, impôs a
seletividade do sistema ao dificultar a punição dos
condenados mais ricos e gerou descrédito do sistema de
justiça penal junto à sociedade”
O Ministro Barroso criticou os recursos positivados no sistema,
chamando-os de ‘protelatórios’ e ainda chamou o Direito Penal de seletista ao
argumento de que os ricos também merecem ficar presos no país. Contudo, não
podemos deixar de aplicar um princípio assegurado pela Constituição sob o
fundamento da morosidade da justiça (em julgar os inúmeros recursos), pois senão
cairíamos no erro crasso e paradoxal de justificar a inefetividade do sistema se
escusando de cumprir o próprio sistema[4]. Que o Direito Penal é seletista não há
duvidas – mas não se soluciona essa característica retirando as garantias
constitucionalmente asseguradas –, pois se assim o fizer, os mais afetados serão,
inevitavelmente, as classes oprimidas pelo sistema que têm que suportar, por
exemplo, os custos processuais ou a falta de estrutura das Defensorias Públicas e,
por conseguinte, os efeitos deletérios do processo penal. Nesse sentido, a
seletividade se repercute na massa carcerária, composta de sobremaneira, por
pessoas com baixo poder econômico e social, que não conseguem lidar com as
misérias de um sistema usurpador de direitos e genocida, alcunhado por Zaffaroni
de “realismo marginal”.
Se perseguem os excedentes sociais que não geram renda e nem
estabilidade pro Estado – são indivíduos tolhidos da oportunidade de experimentar
o estado de inocência desde a abordagem policial. Sobre tais indivíduos já se impõe
uma punição desde a captura – pois, sobre eles há censura, vergonha e a própria
reafirmação das estruturas sedimentadas de poder.

10
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Na Era do Populismo Punitivo em que impera a mentalidade
encarceradora, não estamos lidando com o direito de punir e sim com o poder de
punir, em que a pena é para mostrar a própria eficiência do sistema. A pena
retratada é entendida no sentido amplo e subjetivo. Não significa tão somente a
pena em concreto, mas todo o aparato sistêmico de poder exercido sobre
indivíduos sujeitos a uma provável punição (pena in abstrato).
A inversão do princípio da presunção de inocência se insere neste
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contexto – sob as bases da estrutura pós-moderna de um Direito Penal seletivo,
conforme menciona PAVARINI e GIAMBERARDINO (2018):
O crescimento da "multidão de excluídos, tanto de mercado
de trabalho como dos serviços assistenciais enfraquecidos,
torna cada vez mais impraticável politicamente o projeto de
uma ordem social construída em torno à inclusão. Trata-se da
era do miserável declínio da ideologia reeducativa e da
emergencia
e triunfo das políticas de controle social fundadas
5

na fé na práxis da neutralização seletiva, coerentemente à
linguagem da guerra ao inimigo interno. (PAVARINI e
GIAMBERARDINO, 2018, p. 43).
O aparato penal na forma apresentada se traduz como fabricante de
criminosos, fomentado pelas agências midiáticas detentoras de um discurso
populista que repercute no sistema prisional brasileiro.
A função do princípio da presunção de inocência não é inocentar, mas
selecionar quem será presumidamente taxado como culpado. Por isso, nessa
acepção, durante a persecução penal ninguém deve ser presumidamente inocente,
mas tampouco presumidamente culpado, pois soaria como uma medida estatal
autoritária. Dessa forma, inocente não se pode afirmar; logo, melhor será imputálo[5]como não-culpável. Corroborando com esse pensamento ALEIXO e PENIDO
(2018) mencionam:
Subvertendo a lógica dos direitos e garantias enquanto
protetivos dos sujeitos, opera-se a sua inversão para defender
que mais direitos sejam ceifados, já que o primeiro – a ampla
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defesa – não é implementado em sua integralidade a todos
indistintivamente. (ALEIXO e PENIDO, 2018, p. 121).
E ainda complementam:
Nota-se que o STF assume com veemência o lugar de
sublocador do desejo social falando em nome de uma
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sociedade fichamento presumida para dizer quais direitos
serão retirados dela própria em nome de um bem maior. Não
obstante, essa busca de “escopos metajurídicos” não pode
justificar a violação do princípio acusatório vez que este é o
primeiro

traço

distintivo

entre

modelos

processuais

democráticos e autoritários. (ALEIXO e PENIDO, 2018, p. 145)
Por todas essas razões é preciso entender que o princípio da presunção
de inocência deve ser aplicado em sua integralidade, não devendo se render à
protagonismos judiciais que subvertem o seu valor para robustecer as bases
punitivas estatais, que pressionado (interna e externamente por suas agências de
controle), pugnam por uma avalanche de punições, encarceramentos e justiça
sumária como se remédio de todos os males sociais fossem. O Direito,
principalmente, o Direito Penal, que lida com os valores pungentes dos indivíduos,
deve agir obstinadamente para a promoção humana, devendo conter o direito de
punir e, de forma assecuratória, garantir a realização de direitos.
CONCLUSÃO
A repercussão do fenômeno do populismo punitivo na inversão da
presunção de inocência se traduziu no aniquilamento do estado de inocência dos
indivíduos. A noção de populismo evoca a manipulação ostensiva das massas nãoculpáveis - jamais inocentes! –, até que se prove o contrário.
Não podemos vilipendiar uma garantia constitucional sob o argumento
utilitarista de combate à impunidade. Não há ponderação a se fazer quando o que
se está em jogo é um valor supraindividual que é a presunção de inocência até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim está descrito no
mandamento constitucional e dessa forma é que deve ser cumprindo. Não
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podemos nos eivar de solipsismos judiciais e destruir o sistema acusatório
apregoado pelo Estado Democrático de Direito.
O Direito Penal não é jogo de cartas e não pode ser aplicado por
malabarismos judiciais advindo dos Tribunais Superiores pressionados pelas
agências midiáticas. Antecipar o cumprimento da pena em 2ª instância é confundir
trânsito em julgado com condenação; é tratar como sinônimo ‘inocência’ e ‘nãoculpável’, é subverter a ordem e tornar o poder decisório dos Tribunais
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Superiores inócuo, pretendendo reconhecer que o interesse punitivo é mais
importante que o interesse na liberdade dos indivíduos.
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NOTAS:
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus nº 152752. Relator: Ministro
Edson
Fachin. Notícias
STF. Disponível
em www.stf.jus.br/portal/cm/s/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374437 .
Acesso em 31 de julho de 2019.
[2] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus nº 152752. Relator:
Ministro
Edson
Fachin.Notícias
STF. Disponível
em www.stf.jus.br/portal/cm/s/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374437 .
Acesso em 31 de julho de 2019.
[3] Idem.
[4] Pode parecer redundante, mas é como dizem no brocardo popular: “não se
justifica um erro com outro”. Não podemos inferir que a morosidade da justiça é
um erro capaz de fundamentar a inaplicabilidade do princípio da presunção de
inocência (cometer outro erro).
[5] O sentimento é exatamente esse quando não podemos presumir a
inocentabilidade de alguém – neste caso, apontamos o dedo (com chantilly) para
dizermos que é um não-culpado. Entender a presunção de inocência como
sinônimo de não-culpabilidade é uma atitude canhestra no intuito de mascarar um
sistema carreado de estigmas e etiquetamentos sociais. Dizer que uma pessoa que
sofre uma persecução penal não pode ser considerada inocente, prima face, traduz
um estado autoritário e rudimentar.
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO CIVIL QUE ENVOLVE RELAÇÃO
DE CONSUMO
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Resumo: O trabalho estuda a possibilidade da aplicação do parágrafo 2º do artigo
373 do Código de Processo Civil em ações judiciais que envolvem relações de
consumo, e as consequências da5 aplicação da referida regra a despeito da garantia
constitucional de defesa do consumidor e dos direitos à efetiva prevenção e
reparação de danos, à proteção jurídica e à facilitação da defesa de seus direitos
com a inversão do ônus da prova. É abordada a inversão do ônus da prova no direito
do consumidor, com o exame dos pressupostos legais e do momento processual
adequado para a inversão ope judicis, bem como a responsabilidade pelo
pagamento das custas processuais em decorrência da referida inversão, com o
comentário de decisões judiciais sobre o tema. Também são estudadas as regras de
redistribuição do ônus da prova constantes do Código de Processo Civil,
procedendo-se a uma análise acerca do objeto da prova e dos seus destinatários
na relação processual, além de uma contextualização sobre os critérios de
apreciação da prova já utilizados no Direito Processual Civil, para então enfrentar a
técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, com destaque para o
entendimento jurisprudencial. Por fim, conclui-se pela impossibilidade de aplicação
do parágrafo 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil em ações judiciais que
envolvem relações de consumo, ainda que a inversão do ônus da prova em favor
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do consumidor torne impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do
encargo probatório por parte do fornecedor de produtos ou serviços.
Palavras-chave: Ônus da prova; Direito do Consumidor; Direito Processual Civil.
Abstract: The paper studies the possibility of applying paragraph 2 of article 373 of
the Code of Civil Procedure in lawsuits involving consumer relations, and the
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consequences of applying this rule in spite of the constitutional guarantee of
consumer protection and the rights to effective prevention and reparation of
damages, legal protection and the facilitation of the defense of their rights with the
reversal of the burden of proof. It addresses the reversal of the burden of proof in
consumer law, with the examination of the legal assumptions and the appropriate
procedural moment for the reversal ope judicis, as well as the responsibility for the
payment of the procedural costs as a result of that inversion, with the comment of
judicial decisions proceedings on the subject. The rules of redistribution of the
burden of proof in the Code of Civil Procedure are also studied, with an analysis of
the object of the proof and its addressees in the procedural relationship, as well as
a contextualization on the criteria of appreciation of the proof already used in Civil
Procedural Law, to then face the technique of the dynamic distribution of the
burden of proof, with emphasis on the jurisprudential understanding. Finally, it is
concluded that it is impossible to apply the paragraph 2 of article 373 of the Code
of Civil Procedure in lawsuits involving consumer relations, even if the reversal of
the burden of proof in favor of the consumer renders impossible or excessively
difficult the probative burden on the part of the supplier of products or services.
Keywords: Burden of proof; Consumer Law; Civil Procedural Law.
Sumário: Introdução. 1. Inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor. 1.1
Pressupostos para a inversão do ônus da prova. 1.2 Momento de inversão do ônus
da prova. 1.3 Inversão do ônus da prova e responsabilidade pelas custas
processuais. 2. Redistribuição do ônus da prova no Código de Processo Civil. 2.1
Objeto da prova e seus destinatários. 2.2 Critérios de apreciação da prova. 2.3
Distribuição dinâmica do ônus da prova. 2.4 entendimento jurisprudencial.
Conclusão. Referências Bibliográficas.
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Introdução
A sociedade contemporânea condiciona o exercício da atividade econômica
à promoção da justiça social, da solidariedade e da dignidade humana. Nesse
sentido, Ronaldo Alves de Andrade (2006, p. 1-2) afirma que:
É impossível na pós-modernidade, no Brasil, por expresso
mandamento constitucional, aceitar uma ordem econômica
que não esteja jungida pelos ditames da justiça social, da
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

solidariedade e da dignidade do ser humano.
[...]
A Constituição Federal Brasileira interferiu na exploração da
atividade econômica impondo-lhe limites e objetivos e
estabelecendo-lhe a obrigação de sempre ser exercida de
maneira a preservar a dignidade do ser humano e promover
a justiça social. Portanto, qualquer atividade econômica que
não tenha 5essas finalidades não pode constitucionalmente ser
exercida.

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em
1988, tratou a defesa do consumidor como uma garantia fundamental (artigo 5º,
XXXII) e um dos princípios a serem observados na ordem econômica (artigo 170,
V):
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:
[...]
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
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todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
[...]
V - defesa do consumidor;
Uadi Lammêgo Bulos (2009, p. 513) explica que o constituinte de 1988, no
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que tange às normas de defesa do consumidor, se inspirou na Constituição da
Espanha, de 1978, e na Constituição de Portugal, de 1976, tendo esta última posição
de vanguarda, por ser “o primeiro diploma constitucional a acolher normas de
proteção do consumidor, numa linhagem progressista”.
Para Alexandre de Moraes (2005, p. 286), a elevação da proteção do
consumidor a nível constitucional demonstra o cuidado do legislador constituinte
com a necessária defesa dos direitos daqueles que são hipossuficientes na relação
de consumo:
Tratando-se de novidade constitucional em termos de direitos
individuais, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal
de 1988 demonstra a preocupação do legislador constituinte
com as modernas relações de consumo, e com a necessidade
de

proteção

do

hipossuficiente

economicamente.

A

inexistência de instrumentos eficazes de proteção ao
consumidor, para fazer valer seus direitos mais básicos, como,
por exemplo, a saúde, o transporte, a alimentação, fez sua
defesa ser erigida como um direito individual, de modo a
determinar-se a edição de norma ordinária regulamentando
não só as relações de consumo, mas também os mecanismos
de proteção e efetividade dos direitos do consumidor.
Sob o mesmo ponto de vista, Uadi Lammêgo Bulos (2009, p. 1334) afirma
que o direito à livre iniciativa não pode justificar práticas abusivas em face do
consumidor, que não detém os meios de produção e corresponde à parte mais fraca
da relação consumerista:
Defesa do consumidor (CF, art. 170, V) – ao inscrever a defesa
do consumidor entre os princípios cardiais da ordem
18
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econômica, o constituinte pautou-se no seguinte aspecto: a
liberdade de mercado não permite abusos aos direitos dos
consumidores. Quem não detiver o poder de produzir ou
controlar os meios de produção não se sujeita ao arbítrio
daqueles que o detém. Praticar livremente o exercício da
atividade empresarial não significa anular direitos de pessoas
físicas ou jurídicas, que adquirem ou utilizam produtos ou
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

serviços como destinatários finais. Daí o ordenamento jurídico
amparar a parte mais fraca das relações de consumo,
tutelando interesses dos hipossuficientes. Consumidor é o
usuário ou adquirente de produtos, serviços e bens,
fornecidos por comerciantes ou qualquer pessoa física ou
jurídica, para seu próprio uso, de sua família e daqueles que
se lhe subordinam por uma ligação doméstica ou protetiva.
Nesse aspecto, cumpre mencionar
o julgamento da Questão de Ordem na
5
Ação Direta de Inconstitucionalidade 319[1], através do qual o Supremo Tribunal
Federal, no ano de 1993, decidiu pela necessária conciliação do fundamento da livre
iniciativa e do princípio da livre concorrência com os princípios da defesa do
consumidor e da redução das desigualdades sociais, todos previstos na
Constituição da República.
Para dar aplicabilidade integral às referidas normas constitucionais, e em
cumprimento ao artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias[2],
foi elaborado pelo Congresso Nacional o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
– Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 –, estabelecendo normas de ordem
pública e interesse social voltadas a concretizar a proteção e a defesa do
consumidor.
Através do seu artigo 6º, incisos VI, VII e VIII, o CDC assegura como direitos
básicos do consumidor, na seara do processo civil, a efetiva prevenção e reparação
de danos, a proteção jurídica e a facilitação da defesa de seus direitos,
possibilitando inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
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[...]
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e
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morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;
Ao comentar a regra de inversão do ônus da prova, Rizzato Nunes (2008, p.
773) explica que a decisão do juiz sobre a inversão do ônus da prova nunca será
discricionária, mas sempre dentro da legalidade e baseada em critérios objetivos:
Para entender o sentido do pretendido pela lei consumerista
é preciso primeiro compreender o significado do substantivo
“critério”, bem como do uso da conjunção alternativa ou.
O substantivo “critério” há de ser avaliado pelo valor
semântico comum, que já permite a compreensão de sua
amplitude.
Diga-se inicialmente que agir com critério não tem nada de
subjetivo. “Critério” é aquilo que serve de base de
comparação, julgamento ou apreciação; é o princípio que
permite distinguir o erro da verdade ou, em última instância,
aquilo que permite medir o discernimento ou a prudência de
quem age sob esse parâmetro.
No processo civil, como é sabido, o juiz não age com
discricionariedade (que é medida pela conveniência e
oportunidade da decisão). Age sempre dentro da legalidade,
fundando sua decisão em bases objetivas.
20
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Portanto, deverá o juiz inverter o ônus da prova, a favor do consumidor,
quando for verificada no caso concreto, a seu critério, qualquer hipótese prevista
no citado dispositivo legal, isto é: verossimilhança na alegação ou hipossuficiência
probatória.
Será facultado ao juiz inverter o ônus da prova inclusive quando esta for de
difícil obtenção para o fornecedor, que é a parte mais forte e expert na relação de
consumo, haja vista que a intenção do CDC é facilitar a defesa dos direitos dos
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

consumidores.
Contudo, deve ser ressalvado que não há inversão automática, mas apenas
quando se verificar a hipossuficiência probatória no caso concreto, isto é:

i) Quando a produção da prova for muito difícil ou impossível para o
consumidor;

ii) Quando o consumidor não tiver acesso ao elemento de prova;
iii) Quando for mais fácil ao fornecedor provar o contrário do que foi
alegado pelo consumidor.
Nesse

sentido,

5

mostra-se

esclarecedor

o

julgamento

do

Recurso

Especial 122.505 / SP[3], através do qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no ano de 1998, entendeu que a inversão do ônus da prova não é
automática, pois “depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz
no contexto da ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor”.
A propósito, a Edição nº 39 da Jurisprudência em Teses do STJ[4] fixou
entendimento no sentido de que caberá ao juiz, no caso concreto, decidir
fundamentadamente pela inversão do ônus da prova:
2) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do
CDC, não ocorre ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, é o
juiz que, de forma prudente e fundamentada, aprecia os
aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou
de sua hipossuficiência. (grifo nosso)
Ademais, além da possibilidade de inversão do ônus da prova a critério do
juiz (ope judicis), contemplada no inciso VIII do artigo 6º (tema central do presente
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trabalho), o CDC determina expressamente a inversão automática (ope legis) do
ônus da prova, a favor do consumidor, em três hipóteses, quais sejam:

i) Responsabilidade do fabricante, do construtor, do produtor ou do
importador pelo fato do produto (artigo 12, § 3º):
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
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estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilização e riscos.
[...]
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só
não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

ii) Responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço (artigo 14, § 3º):
Art.

14.

O

fornecedor

de

serviços

responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
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iii) Responsabilidade pela veracidade e correção da publicidade por quem
a patrocina (artigo 38):
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina.
A respeito da inversão ope legis do ônus da prova, cumpre mencionar o
Recurso Especial 1.095.271 / RS[5], julgado em 2013 pela Quarta Turma do STJ, bem
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

como o entendimento fixado na já citada Edição nº 39 da Jurisprudência em Teses
do referido Tribunal:
5) Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do
ônus da prova decorre da lei (ope legis), não se aplicando
o art. 6º, inciso VIII, do CDC. (grifo nosso)
Por sua vez, o Código de Processo Civil (CPC) – Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 – trouxe novas regras acerca
da redistribuição do ônus da prova, através
5
do seu artigo 373, cujos parágrafos 1º e 2º possuem a seguinte redação:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas àimpossibilidade ou

à

excessiva

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil. (grifo nosso)
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Com base na leitura das regras acima citadas, pode-se concluir que a
redistribuição do ônus da prova exige, inicialmente, a reunião dos seguintes
requisitos no caso concreto (CPC, artigo 373, § 1º):

i) Impossibilidade ou excessiva dificuldade para a parte cumprir o seu
encargo probatório nos moldes tradicionais; ou
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ii) Maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
Além disso, a redistribuição do ônus da prova não poderá tornar
impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do encargo pela
parte (CPC, artigo 373, § 2º). Essa última regra proíbe a exigência de prova
insuscetível de ser produzida (prova diabólica), limitando a aplicação da
redistribuição do ônus da prova pelo magistrado.
Destarte, é possível notar que a regra de inversão do ônus da prova prevista
no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigo 6º, VIII) possui menos requisitos
do que a regra de redistribuição do ônus da prova trazida pelo Código de Processo
Civil (CPC, artigo 373, §§ 1º e 2º).
Ademais, o CPC, através do parágrafo 2º do seu artigo 373, veda a
redistribuição do ônus da prova quando a decisão puder ocasionar situação em que
seja impossível ou excessivamente difícil à parte cumprir o encargo probatório.
Contudo, de acordo com o artigo 90 do CDC, aplicam-se às ações judiciais
que envolvem a defesa dos interesses e direitos dos consumidores as normas do
CPC, naquilo que não contrariar as disposições do CDC.
Assim, o presente trabalho se propõe, de modo geral, a realizar uma
abordagem da legislação, da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à regra de
inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, e à regra
de redistribuição do ônus da prova, positivada no Código de Processo Civil, de
modo a comparar os fundamentos e requisitos para a aplicação de cada um dos
sistemas legais, bem como analisar o possível diálogo entre as referidas leis.
Especificamente, o trabalho busca verificar a possibilidade da aplicação do
parágrafo 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil em ações judiciais que
envolvem relações de consumo, bem como as eventuais consequências da
aplicação do referido dispositivo legal ante a garantia constitucional de defesa do
24
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consumidor (CR, artigo 5º, XXXII) e os direitos básicos à efetiva prevenção e
reparação de danos, à proteção jurídica e à facilitação da defesa de seus direitos
com a inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VI, VII e VIII).
Para tanto, o trabalho irá se desenvolver em dois capítulos. O primeiro deles,
centrado na inversão do ônus da prova no direito do consumidor, examinará os
pressupostos legais e o momento processual adequado para a inversão ope

judicis do ônus da prova a favor do consumidor, bem como a responsabilidade pelo
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pagamento das custas processuais em decorrência da referida inversão, sempre
com o comentário de decisões judiciais, verificando a evolução da jurisprudência ao
longo dos anos.
O segundo capítulo, por sua vez, que trata das regras de redistribuição do
ônus da prova constantes do Código de Processo Civil de 2015, procederá a uma
análise acerca do objeto da prova e dos seus destinatários na relação processual,
assim como dos critérios de apreciação da prova já utilizados no Direito Processual
Civil, para então enfrentar de maneira
detida a técnica da distribuição dinâmica do
5

ônus da prova, conferindo destaque ao entendimento jurisprudencial recente sobre
o tema.
1. Inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor
Nas palavras de José Afonso da Silva (2006, p. 92), os princípios
constitucionais representam“ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de
normas”. O referido autor, ao citar Gomes Canotilho e Vital Moreira, prossegue na
sua lição afirmando que os princípios jurídicos são:
[...]

‘núcleos

de

condensações’

nos

quais

confluem valores e bens constitucionais”. [...] os princípios,
que começam por ser a base de normas jurídicas, podem
estar positivamente incorporados, transformando-se em
normas-princípio

e constituindo

preceitos básicos da

organização constitucional.
Sob tal perspectiva, pode-se afirmar que os princípios da dignidade da
pessoa humana (CR, artigo 1º, III), da solidariedade social (CR, artigo 3º, I) e da
isonomia (CR, artigo 5º, caput) são preceitos básicos do fenômeno da
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constitucionalização do Direito Civil, que representa uma etapa do processo de
transição do modelo de Estado liberal para o Estado social, por alterar o conteúdo,
a natureza e a finalidade dos institutos centrais do direito privado.
Nessa toada, como bem observa Uadi Lammêgo Bulos (2009, p. 513), a
elaboração do Código de Defesa do Consumidor se deu com o propósito de
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conferir efetividade aos postulados constitucionais, mediante proteção legal
específica:
Com o advento do Código de Defesa do Consumidor,
implementou-se o desígnio constitucional de se extirparem
os danos causados aos consumidores.
A vida moderna das sociedades de massas, nas quais
o ter substitui, quase sempre, o ser, em que a preocupação
preponderante é o lucro, a riqueza, o aumento do patrimônio,
as relações consumeristas tinham de ter condigna tutela
legislativa, como aliás, obteve.
Assim, em razão da necessidade de assegurar proteção ao consumidor,
considerando a sua posição desfavorável na relação de consumo, foi editada a Lei
nº 8.078/1990, que reconhece expressamente, através do inciso I do seu artigo 4º,
a vulnerabilidade do consumidor.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores,
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:

(Redação

dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo; (grifo nosso)
Ao comentar a regra acima citada, Flávio Tartuce (2014, p. 31-32) ensina que:
Pela leitura do art. 4º, inc. I, do CDC é constatada a clara
intenção do legislador em dotar o consumidor, em todas as
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situações, da condição de vulnerável na relação jurídica de
consumo. De acordo com a realidade da sociedade de
consumo, não há como afastar tal posição desfavorável,
principalmente se forem levadas em conta as revoluções pelas
quais passaram as relações jurídicas e comerciais nas últimas
décadas.

[...]

Diante

da

vulnerabilidade

patente

dos

consumidores, surgiu a necessidade de elaboração de uma lei
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protetiva própria, caso da nossa Lei 8.078/1990.
A vulnerabilidade, portanto, é uma característica inerente à condição de
destinatário final do produto ou do serviço e poderá ser de natureza econômica,
técnica, jurídica, dentre outras. Desse modo, a vulnerabilidade corresponde a um
fenômeno de direito material, sendo todo consumidor vulnerável, em virtude de
disposição legal, considerando a sua fragilidade na relação de consumo.
Segundo o melhor entendimento, a vulnerabilidade do consumidor decorre
de presunção absoluta (iure et5 de iure), não admitindo prova em contrário. A

propósito, cumpre citar o julgamento do Recurso Cível 71000533554[6], pela
Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que
reconheceu, no ano de 2004, a vulnerabilidade absoluta de consumidor de plano
de telefonia móvel, em razão da falta de conhecimento técnico-científico sobre o
serviço contratado.
1.1 Pressupostos para a inversão do ônus da prova
Enfrentado o conceito de vulnerabilidade, cabe analisar os pressupostos
legais para a inversão ope judicis do ônus da prova a favor do consumidor, previstos
no

inciso

VIII

do

artigo

6º

do

CDC: i) averossimilhança da

alegação; ii) a hipossuficiência do consumidor.
A verossimilhança corresponde à plausibilidade das alegações, ou seja, é a
probabilidade de serem verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor. Na lição
de Rizzato Nunes (2008, p. 774), a narrativa do consumidor deverá ser convincente,
de modo que o juiz, após ter contato com os argumentos da parte contrária, possa
aceitar os fatos como verossímeis:
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É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que
naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte
conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema,
deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de
verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela
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contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o
final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base são
“as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos,
terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na
composição do que usualmente é aceito como verossímil.
A respeito do tema, vem a calhar o julgamento proferido pela Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 49.124 / RS[7], realizado no ano de 1994, com destaque para o voto
do Relator, Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que entendeu pela possibilidade em se
determinar que um banco apresentasse cópia do contrato de financiamento objeto
do processo, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor:
Penso, portanto, que essas novas exigências éticas feitas para
a regulação do tráfico comercial e que se estendem para
todos os ramos do Direito, inclusive para o campo processual,
devem orientar o comportamento das partes. Não se trata de
simples preceito moral, porque a sua exigibilidade decorre da
eficácia mediata da Constituição da República, pela teoria da
“Drittewirkung”, segundo a qual as regras asseguradoras dos
direitos fundamentais do cidadão estabelecem enunciados
que devem regular não apenas suas relações com o Estado,
mas orientam todo o campo da autonomia privada, sobre o
qual igualmente incidem.
Portanto, aplicando a regra sobre a inversão do ônus da
prova pela verossimilhança da alegação do autor (o
contrato existe e está arquivado) e pela maior facilidade de o
Banco apresentar cópia do contrato, concluo pelo acerto da
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decisão que denegou o seguimento do recurso especial. (grifo
nosso)
A hipossuficiência, por sua vez, é um conceito fático (e não jurídico), baseado
em uma disparidade verificada no caso concreto, ou seja: corresponde a um
fenômeno de direito processual, fundado na presunção relativa de fragilidade do
consumidor, que poderá ser fática, técnica ou informacional, o que não se confunde
com a situação de pobreza ou de falta de recursos materiais do consumidor, como
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esclarece Flávio Tartuce (2014, p. 35):
Desse modo, o conceito de hipossuficiência vai além do
sentido

literal

das

expressões pobre ou sem

recursos,

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência
consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo
aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer a
disparidade
técnica ou informacional, diante de uma situação
5
de desconhecimento, conforme reconhece a melhor doutrina
e jurisprudência.
No mesmo sentido é a lição de Rizzato Nunes (2008, p. 775), para quem a
hipossuficiência relaciona-se à ideia de desconhecimento técnico e informacional a
respeito das características, das propriedades e do funcionamento dos produtos ou
serviços, o que não guarda relação com a condição econômica do consumidor:
Por

isso,

o

reconhecimento

da

hipossuficiência

do

consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode
ser visto como forma de proteção do ao mais “pobre”. Ou, em
outras palavras, não é por ser “pobre” que deve ser
beneficiado com a inversão do ônus da prova, até porque a
questão da produção é processual, e a condição econômica
do consumidor diz respeito ao direito material.
Para auxiliar na compreensão da hipossuficiência do consumidor, e
considerando, sobretudo, tratar-se de um conceito processual, a ser examinado em
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cada caso concreto, serão comentadas algumas decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), de modo a verificar a evolução da jurisprudência ao longo dos anos.
Inicialmente, pode ser citado o Recurso Especial 81.101 / PR[8], julgado no
ano de 1999 pela Terceira Turma do STJ, que decidiu pelo cabimento da inversão
do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, em uma
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ação de indenização por dano estético decorrente de cirurgia plástica
embelezadora.
Em 2001, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
196.922 / MG[9], a Terceira Turma do STJ entendeu que o consumidor de automóvel
não está obrigado a identificar os defeitos que ocasionaram o mau funcionamento
do veículo, pois tal obrigação é do vendedor.
No julgamento do Recurso Especial 915.599 / SP[10], no ano de 2008, o
mesmo órgão julgador reconheceu que o consumidor é tecnicamente
hipossuficiente para provar a ocorrência de saques indevidos de numerário
depositado em sua conta poupança, merecendo destaque trecho do voto da
Ministra Nacy Andrigui, Relatora do caso:
Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão
o referido inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o
prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao
aspecto da produção de prova técnica. Considerando as
próprias “regras ordinárias de experiências” mencionadas no
CDC, conclui-se que a chamada hipossuficiência técnica
do consumidor, nas hipóteses de ações que versem sobre
a realização de saques não autorizados em contas
bancárias, dificilmente poderá ser afastada, tendo em
vista, principalmente, o total desconhecimento, por parte
do cidadão médio, dos mecanismos de segurança
utilizados pela instituição financeira no controle de seus
procedimentos e ainda das possíveis formas de superação
dessas barreiras a eventuais fraudes. (grifo nosso)
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Portanto, em uma demanda judicial, estando presente um dos requisitos
legais – verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência –,
deverá o juiz determinar a inversão do ônus da prova, de modo a assegurar ao
consumidor os direitos básicos à efetiva prevenção e reparação de danos, à
proteção jurídica e à facilitação da defesa de seus direitos.
Contudo, deve ser frisado que, nessas hipóteses, a inversão do ônus da
prova não é automática, por não ser obrigatória. De início, portanto, prevalece a
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regra geral a respeito do encargo probatório, segundo a qual caberá ao
consumidor, na condição de autor, comprovar os fatos que fundamentam a sua
pretensão.
Assim ensina Fabrício Bolzan (2014, p. 255):
Com efeito, numa eventual lide envolvendo relação de
consumo, permanece, a princípio, a regra do Código de
Processo Civil, isto é, caberá ao consumidor-autor comprovar
os fatos constitutivos
do seu direito. No entanto, como forma
5

de facilitar a sua defesa em juízo, prevê o CDC a possibilidade
da inversão do ônus da prova, a critério do juiz, desde que
presente um desses dois requisitos: verossimilhança das
alegações do consumidor ou hipossuficiência do consumidor.
Nesse sentido, decidiu a Terceira Turma do STJ, em 2002, através do
julgamento do Recurso Especial 241.831 / RJ[11], que a inversão do ônus da prova
baseada no inciso VIII do artigo 6º do CDC “não é obrigatória, mas regra de
julgamento, ope judicis, desde que o consumidor seja hipossuficiente ou seja
verossímil sua alegação”.
Também cumpre mencionar o Recurso Especial 909.653 / RS[12], julgado no
ano de 2008, quando a Segunda Turma do STJ decidiu que a aplicação da regra de
inversão do onus probandi não é automática, pois depende da circunstância
concreta apurada pelo magistrado.
Em 2010, a Terceira Turma do STJ negou provimento ao Recurso Especial
1.021.261 / RS[13], entendendo ser incabível a inversão do ônus da prova no caso
concreto, por ausência de verossimilhança e de hipossuficiência (econômica, técnica
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ou jurídica) por parte do consumidor, mostrando-se esclarecedor o voto da
Relatora, Ministra Nancy Andrighi:
No que diz respeito à inversão do ônus da prova, ainda
que se repute que se trata de regra de julgamento, como
sustenta o recorrente, a inversão tem lugar apenas nas
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hipóteses em que seja necessário fazê-lo, para a solução
da lide. E essa necessidade se apura mediante um critério
de verossimilhança ou de hipossuficiênica (art. 6º, VIII, do
CDC).
No processo em julgamento, não há, nem uma coisa, nem
outra. [...]. Não há, portanto, verossimilhança.
A hipossuficiência, por sua vez, também não se verifica,
seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista
técnico ou jurídico. A matéria em discussão - compra de um
automóvel de luxo - já afasta por si só qualquer discussão
quanto à hipossuficiência econômica. A hipossuficiência
técnica, por sua vez, que também pode ser abordada sob o
ponto de vista do acesso à informação, converge para a
matéria tratada acima, quando se falou da verossimilhança:
não é razoável supor que alguém que já possui um automóvel
de luxo e que pretende trocá-lo por outro, com alto dispêndio
financeiro, não se informe ao menos quanto aos modelos
disponíveis. Por fim, no que diz respeito à hipossuficiência
jurídica, extrai-se do acórdão recorrido que “o autor, que não

se qualifica na inicial, certamente é pessoa de instrução
superior, pois adquiriu o veículo mediante consórcio da
AJURIS”.
Não há, portanto, por qualquer ótica que se analise a questão,
motivo algum para reforma do que restou decidido. A
negativa de inversão do ônus da prova restou bem
colocada. (grifo nosso)
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Por fim, para encerrar a análise do presente tópico, é importante ressalvar
que a inversão do ônus da prova poderá se dar tanto nas ações individuais como
nas ações coletivas, porquanto os legitimados para a defesa dos direitos
transindividuais[14] são substitutos processuais dos consumidores, isto é, atuam
em nome próprio na defesa de interesses titularizados pela coletividade de
consumidores, com vistas à concretização da garantia fundamental insculpida no
inciso XXXII do artigo 5º da Constituição da República.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Tal entendimento é defendido, dentre outros doutrinadores, por Ronaldo
Alves de Andrade (2006, p. 513), que se posiciona deste modo:
A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de
consumo, pode ser declarada nas ações individuais e nas
ações coletivas, não havendo qualquer disposição legal
que a impeça. Por isso, não concordamos com o
posicionamento defendido por Cândido Dinamarco no
sentido de5 não ser cabível a inversão quando o autor for o
Ministério Público, por não ser ele hipossuficiente. É de ser

lembrado que o Ministério Público é mero substituto
processual, pois a autora é a massa de consumidores. (grifo
nosso)
A propósito, podem ser citados dois acórdãos do ano de 2011, nos quais o
Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a questão, endossando a tese ora
examinada.
Através do julgamento, do Recurso Especial 1.253.672 / RS[15], a Segunda
Turma do STJ entendeu que “o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista,
faz jus à inversão do ônus da prova”, considerando que a regra do inciso VIII do
artigo 6º do CDC tem por fim concretizar a tutela processual dos direitos difusos,
coletivos ou individuais homogêneos dos consumidores, não importando quem
figure como autor ou réu na respectiva ação judicial.
No mesmo sentido se deu o julgamento do Recurso Especial 951.785 /
RS[16], proferido pela Quarta Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe
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Salomão, que, em seu voto, tratou do assunto sob o viés da ampla facilitação da
defesa dos direitos dos consumidores:
[...] A inversão do ônus da prova em benefício do consumidor,
prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, insere-se no
ordenamento jurídico como instrumento vocacionado à
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realização da própria opção constitucional da proteção ao
consumidor pelo Estado (art. 5º, inciso XXXII, CF/88), em cuja
positivação infraconstitucional hospeda-se a máxima da
"facilitação da defesa de seus direitos".
Por outro lado, não é menos verdade que a tutela de direitos
coletivos revela-se também como mecanismo profícuo aos
objetivos a que se propôs o constituinte originário e o
legislador infraconstitucional, de asseguração da menor
onerosidade na defesa dos interesses do consumidor.
Nesse passo, por força do art. 21 da Lei n.º 7.347/85, é de se
considerar, seguramente, que o Capítulo II do Título III do CDC
e a Lei das Ações Civis Públicas formam, em conjunto, um
microssistema próprio do processo coletivo de defesa dos
direitos do consumidor, devendo ser, portanto, interpretados
sistematicamente.
Com efeito, os mecanismos de proteção do consumidor e
de facilitação de sua defesa devem ser analisados de
forma ampla, de modo que sejam estendidos também às
ações coletivas e não somente à ação individual proposta
pelo próprio consumidor.
Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser
facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova
- "poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo" (art. 81 do CDC).
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[...] É bem de ver que o próprio Código de Defesa usa o termo
"consumidor" de forma plurívoca, ora se referindo ao
indivíduo, ora se referindo a uma coletividade de indivíduos,
ainda que indetermináveis, como é o caso do art. 29, ao
apregoar que se equiparam a consumidores "todas as pessoas
determináveis ou não" expostas às práticas previstas nos
capítulos V e VI.
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Nesse passo, o termo "consumidor", previsto no art. 6º do
CDC, não pode ser entendido simplesmente como a "parte
processual", senão como "parte material" da relação jurídica
extraprocessual, vale dizer, a parte envolvida na relação
jurídica de direito material consumerista, na verdade o
destinatário do propósito protetivo da norma.
E, por essa ótica, a inversão do ônus probatório continua
a ser, ainda
que em ações civis públicas ajuizadas pelo
5

Ministério Público, instrumento benfazejo à facilitação da
defesa dessa coletividade de indivíduos a que o Código
chamou "consumidor"[...]. (grifo nosso)
1.2 Momento de inversão do ônus da prova
Não há consenso acerca do momento ideal para que o magistrado decida
pela inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Por não existir norma legal
específica disciplinando a questão, é possível encontrar diferentes posicionamentos
na doutrina e na jurisprudência, que ora entendem tratar-se de regra de
julgamento, e ora tratar-se de regra de instrução processual.
Felipe Peixoto Braga Netto (2014, p. 411) entende que a inversão do encargo
probatório é regra de julgamento, podendo o magistrado aplicá-la na sentença ou
em qualquer fase do procedimento:
[...] para os que perfilham o entendimento de que se trata de
regra de julgamento, o juiz estaria livre para inverter o ônus
da prova a qualquer momento processual, até mesmo na
sentença. O CDC, na verdade, não fixa limite para que a
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inversão se dê. Cremos nesse sentido, que a inversão do ônus
da prova é regra de julgamento.
Para Cecília Matos Sustovich (1993, p. 236-237), a inversão do onus

probandi também constitui técnica de julgamento a ser aplicada na decisão do
processo, que pode ser determinada, “se e quando o julgador estiver em dúvida”,
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depois do oferecimento da prova e da sua valoração pelo juiz:
A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o
objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das
dificuldades próprias de reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em
alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria
o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de
distribuição do ônus da prova.
[...]
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser
determinada senão após o oferecimento e valorização da prova, se e quando
o julgador estiver em dúvida. É indispensável caso forme sua convicção, nada
impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se
utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear
sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que
embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem
de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do
consumidor. (grifo nosso)
Essa tese prevaleceu na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
conforme evidenciado pelo julgamento do Recurso Especial 422.778 / SP[17], no
ano de 2007, com destaque para o voto-vista da Ministra Nancy Andrigui (Relatora
para o acórdão), segundo o qual a inversão do ônus da prova no momento do
julgamento da causa não ofende as garantias constitucionais do devido processo
legal e da ampla defesa:
[...] quanto ao momento da aplicação da regra de inversão do

ônus da prova, o Prof. Kazuo Watanabe defende que essa
inversão se deva dar no “julgamento da causa”, sob o
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fundamento de que "as regras de distribuição do ônus da

prova são regras de juízo e orientam o juiz, quando há um
'non liquet' em matéria de fato, a respeito da solução a ser
dada à causa" (op. cit., p. 735); concluindo que "somente após
a instrução do feito, no momento da valoração das provas,
estará ao juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de
'non liquet', sendo caso ou não, conseqüentemente, de
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

inversão do ônus da prova. Dizê-lo em momento anterior será
o mesmo que proceder ao prejulgamento da causa, o que é
de todo inadmissível" (op. cit., p. 736).
[...]
Portanto, estou convicta de que não houve violação ao art. 6.°,
VIII,

do

CDC,

porquanto

o

Tribunal a

quo aplicou-o

corretamente no julgamento da apelação, diante do
reconhecimento
da verossimilhança das alegações do
5
consumidor [...].

Em sentido oposto, no julgamento do Recurso Especial 881.651 / BA[18],
também realizado em 2007, a Quarta Turma do STJ decidiu que a inversão do ônus
da prova deve se dar antes do fim da instrução processual, sendo inadmissível a
aplicação de tal regra no momento de proferir a sentença. Destarte, a decisão
anulou o processo originário desde o julgamento de primeiro grau, determinando
o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase probatória.
Para José Geraldo Brito Filomeno (2005, p. 373), a inversão do encargo
probatório deve ser decretada no início da demanda, de modo a não surpreender
o réu, que terá a oportunidade de produzir provas contra as alegações do autor:
Temos para nós que a solução mais adequada no que tange
ao momento da decretação do ônus da prova será initio

litis, até para que o réu não seja surpreendido caso isso se
desse ao ensejo do despacho saneador, quando se determina
que as partes especifiquem as provas, ou, o que é muito pior,
quando da conclusão dos autos para sentença, quando o
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magistrado da causa tem dúvidas, ou então teria de julgar a
ação improcedente por ausência de provas.
Na ação movida pelo Ministério Público de Osasco, por
exemplo, em decorrência do tristemente célebre acidente
ocorrido no “Plaza Shopping Center” daquela localidade, em
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que mais de quatro dezenas de pessoas morreram, e centenas
ficaram feridas ou perderam bens materiais (Processo nº
1.959/96, 5ª Vara Cível da Comarca de Osasco), o Juízo agiu
dessa forma, o que permitiu aos responsáveis que pudessem
produzir prova contra a alegação ao órgão ministerial autor,
no sentido de que a explosão lá ocorrida se deveu a um
vazamento de gás, em face de má instalação de seus dutos,
circunstância essa, contudo, que não se verificou, porque
flagrante seu nexo causal com os danos pessoais e materiais
ocorridos.
Rizzato Nunes (2008, p. 778), por sua vez, entende que o momento
compreendido entre a petição inicial e a decisão de saneamento é a fase processual
mais adequada para a decisão sobre a inversão do ônus da prova, evitando assim
que as partes sejam surpreendidas:
Então, novamente o raciocínio é de singela lógica: é preciso
que o juiz se manifeste no processo para saber se a
hipossuficiência foi reconhecida.
E, já que assim é, o momento processual mais adequado para
a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre
o pedido inicial e o saneador. Na maior parte dos casos a fase
processual posterior à contestação e na qual se prepara fase
instrutória, indo até o saneador, ou neste, será o melhor
momento.
Segundo Roberta Densa (2012, p. 42), a inversão do ônus da prova deve ser
decretada pelo juiz em momento processual anterior à sentença, “para que o
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fornecedor tenha a oportunidade de fazer a prova em juízo, em absoluto respeito
ao princípio do devido processo legal consagrado na Constituição Federal”.
Diante de tal divergência, em 2011, a Segunda Seção do STJ unificou a sua
jurisprudência, decidindo, através do julgamento do Recurso Especial 802.832 /
MG[19], que a inversão ope judicis do ônus da prova, por influenciar no
comportamento processual das partes, não pode ser determinada na fase de
julgamento da causa, seja pelo juiz ou pelo tribunal de segunda instância,
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devendo ocorrer na fase de saneamento do processo, preferencialmente, ou
ao menos de modo a oportunizar a apresentação de provas pela parte que
suportará o encargo probatório.
A respeito dessa relevante decisão, é válido transcrever um trecho do voto
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do caso:
Assim, a inversão ope judicis do ônus da prova deve
ocorrer preferencialmente no despacho saneador, ocasião
em que o juiz
“decidirá as questões processuais pendentes
5

e determinará as provas a serem produzidas, designando
audiência de instrução e julgamento” (art. 331, §§ 2º e 3º,
do CPC).
Desse modo, confere-se maior certeza às partes acerca
dos seus encargos processuais, evitando-se a insegurança.
Com estas considerações, pedindo vênia aos eminentes
Colegas que perfilham orientação contrária, esposo o
entendimento sufragado pela Quarta Turma deste Tribunal
(v.g¸ REsp 881.651/BA e REsp 720.930/RS, QUARTA TURMA),
votando por negar provimento ao recurso especial para
manter o acórdão que desconstituiu a sentença que
determinara, nela própria, a inversão do ônus da prova.
Deverão os autos retornar ao juízo de primeiro grau para que,
mantido o seu entendimento acerca da necessidade de
inversão do ônus da prova, reabra a oportunidade para
indicação de provas e realize a fase de instrução do processo.
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Em síntese, nego provimento ao recurso especial.
É o voto. (grifo nosso)
Por fim, cumpre ressaltar que a necessidade ou não da inversão do ônus da
prova deve ser feita pelas instâncias ordinárias, por pressupor a análise, de acordo
com as regras ordinárias da experiência, da verossimilhança dos fatos narrados pelo
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consumidor e da sua condição de hipossuficiente no caso concreto, o que demanda
exame fático-probatório dos autos e é incabível na instância especial.
Nesse sentido, podem ser citadas decisões da Quarta Turma do STJ, tais
como o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.406.869 / RS[20], julgado
em 2011, e o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em
Recurso Especial 655.042 / SC[21], julgado em 2015.
1.3 Inversão do ônus da prova e responsabilidade pelas custas processuais
A decisão judicial que inverte o ônus da prova a favor do consumidor (com
base na verossimilhança das suas alegações ou em sua hipossuficiência) não possui
a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo
consumidor, ainda que este seja beneficiário de assistência judiciária gratuita.
Esse entendimento foi adotado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no ano de 2009, no julgamento do Recurso Especial 1.063.639 / MS[22], sob
a relatoria do Ministro Castro Meira, que em seu voto assim se manifestou:
A recorrente se insurge contra a decisão do Tribunal a quo no
sentido de que, a despeito do disposto nos arts. 19 e 33 do
CPC, mesmo que a perícia tenha sido provocada pela autora,
os honorários do perito devem ser atribuídos à empresa ré,
face à condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência
técnica do consumidor.
Merece guarida a insurgência da recorrente, pois o acórdão
recorrido dissentiu do entendimento preconizado nesta
Corte.
Com efeito, em casos como o dos autos, tem-se decidido
que o deferimento da inversão do ônus da prova não tem
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o condão de obrigar o fornecedor a custear a prova
requerida pelo consumidor.
[...]
O fato de a autora, ora recorrida, ser beneficiária da
assistência judiciária gratuita não modifica o desfecho do
presente julgamento, pois, consoante já se decidiu, a
inversão do ônus da prova não gera a obrigação de
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custear as despesas com a perícia. (grifo nosso)
Desse modo, a inversão do ônus da prova não gera a obrigatoriedade de,
por exemplo, o fornecedor do produto ou do serviço suportar as despesas da
realização de uma perícia. Entretanto, caso o fornecedor não queira arcar com o
encargo econômico da prova, assumirá as consequências da não realização da
perícia, a serem sopesadas quando do julgamento da demanda, ou então deverá
comprovar as suas alegações por outro meio probatório em direito admitido.
Nesse diapasão, já decidiu
a Quarta Turma do STJ, em 2011, através do
5

Agravo Regimental na Medida Cautelar 17.695 / PR[23], com destaque para trecho
do voto da Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti:
São, pois, diversas as questões decididas. No primeiro agravo
de instrumento rejeitou-se a pretensão, deduzida em ação
cautelar de produção antecipada de prova, de obrigar o réu a

custear a perícia requerida pelo autor. No agravo ora em
questão se cuida da própria ação principal de indenização, na
qual foi decidido que haveria inversão do ônus da prova.
Logo, a Fiat não é obrigada a custear a perícia, mas se não
o fizer poderá vir a sofrer as consequências desta omissão,
caso o conjunto probatório não permita a conclusão pela
improcedência do pedido sem a prova questionada.
Caberá a ela custear a perícia ou defender-se de outra
forma, produzindo outros tipos de prova, e assumindo o
risco da avaliação judicial a respeito das consequências de
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sua inação, em face da análise das provas colhidas ao final
da instrução.
[...]
Fica evidente, dessa forma, que somente a Fiat pode atuar
para a redução dos custos da perícia, fornecendo os
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documentos necessários à realização da perícia que estão em
seu poder, com a consequente redução dos custos do
trabalho, tendo a oportunidade, com isso, de demonstrar
serem inverídicas as alegações do autor, para quem, de outra
parte, é impossível acessar dados que estão em poder da
montadora.
Portanto, em uma demanda judicial que tenha como objeto uma relação de
consumo, quando for deferida a inversão do ônus da prova a favor do consumidor
e houver a necessidade de realização de perícia, caberá ao fornecedor uma das três
opções a seguir apontadas:

i) Suportar as custas da perícia, a despeito de não estar obrigado;
ii) Não suportar as custas da perícia, mas arcar com as eventuais
consequências desta omissão;

iii) Fundamentar a sua defesa mediante a produção de outros tipos de prova.
De acordo com Rizzato Nunes (2008, p. 779), tal sistemática serve para tornar
efetiva a regra de inversão do ônus da prova, que restaria esvaziada caso o ônus
econômico não fosse transferido para a parte responsável por suportar o ônus
probatório:
Uma vez determinada a inversão, o ônus econômico da produção da prova
tem de ser da parte sobre a qual recai o ônus processual. Caso contrário, estar-seia dando com uma mão e tirando com a outra.
Se a norma prevê que o ônus da prova pode ser invertido,
então automaticamente vai junto para a outra parte a
obrigação de proporcionar os meios para sua produção, sob
pena de – obviamente – arcar com o ônus de sua não
produção.
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2. Redistribuição do ônus da prova no Código de Processo Civil
O Direito contemporâneo tem como uma das suas características o
fenômeno de constitucionalização do Direito Processual, que pode ser
compreendido sob duas dimensões: i) a incorporação de normas processuais pelos
textos constitucionais; ii) o exame das normas processuais infraconstitucionais
como instrumentos voltados à concretização das disposições constitucionais.
Nesse sentido, vejamos a lição de Fredie Didier Jr. (2015, p. 46-47):
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Primeiramente, há a incorporação aos textos constitucionais
de normas processuais, inclusive como direitos fundamentais.
Praticamente todas as constituições ocidentais posteriores à
Segunda Grande Guerra consagram expressamente direitos
fundamentais processuais. Os tratados internacionais de
direitos humanos também o fazem (Convenção Europeia de
Direitos do Homem e o Pacto de São José da Costa Rica são
dois exemplos
paradigmáticos). Os principais exemplos são
5

o direito fundamental ao processo devido e todos os seus
corolários (contraditório, juiz natural, proibição de prova ilícita
etc.) [...].
De outro lado, a doutrina passa a examinar as normas
processuais infraconstitucionais como concretizadoras das
disposições constitucionais, valendo-se, para tanto, do
repertório teórico desenvolvido pelos constitucionalistas.
Intensifica-se cada vez mais o diálogo entre processualistas e
constitucionalistas, com avanços de parte a parte. O
aprimoramento da jurisdição constitucional, em cujo processo
se permite a intervenção do amicus curiae [...] e a realização
de audiências públicas, talvez seja o exemplo mais conhecido.
A influência da constitucionalização do Direito Processual pode ser
vislumbrada na Exposição de Motivos apresentada pela Comissão de Juristas
responsável pela elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil
(2010, p. 21), segundo a qual o sistema processual deve propiciar “à sociedade o
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reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada
um dos jurisdicionados”, para que assim possa se harmonizar com as “garantias
constitucionais de um Estado Democrático de Direito”.
Por sua vez, o Código de Processo Civil (CPC) – Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 –, em seu artigo 1º, assevera que:
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Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código.
Ao examinar o referido dispositivo, que condiciona a compreensão de todas
as normas processuais aos preceitos da Constituição, Fredie Didier Jr. (2015, p. 47)
esclarece que:
O artigo enuncia a norma elementar de um sistema
constitucional: as normas jurídicas derivam da Constituição e
devem estar em conformidade com ela. Essa norma decorre
do sistema de controle de constitucionalidade estabelecido
pela Constituição Federal.
Embora se trate de uma obviedade, é pedagógico e oportuno
o alerta de que as normas de direito processual civil não
podem ser compreendidas sem o confronto com o texto
constitucional, sobretudo no caso brasileiro, que possui um
vasto sistema de normas constitucionais processuais, todas
orbitando em torno do princípio do devido processo legal,
também de natureza constitucional.
Ele é claramente uma tomada de posição do legislador no
sentido

de

reconhecimento

da

força

normativa

da

Constituição.
E isso não é pouca coisa.
Sob tal premissa, o CPC prevê a redistribuição do ônus da prova como
um instrumento de tutela dos direitos fundamentais, considerando que a atividade
jurisdicional não se resume à função de julgar, mas compreende a ideia de
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pacificação de litígios com justiça, na realização de um processo democrático, como
bem explana Humberto Theodoro Júnior (2017, p. 918-919):
Justamente em direção oposta ao “garantismo”, o instituto da
carga dinâmica da prova ressalta as características do
processo democrático sob uma perspectiva cooperacionista e
publicística, prestigiada pela “compreensão do processo
como instrumento de tutela dos direitos fundamentais”. Ao
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juiz, nessa concepção constitucional, atribui-se “um papel
mais importante na direção do processo, conferindo-lhe uma
soma de poderes bastante ampla, na busca da verdade”, de
sorte a reconhecer-lhe a função não apenas de julgar, mas de
pacificar os litígios “com justiça”. E para que tal objetivo se
torne realizável, o direito processual civil de nosso tempo
torna dever de todos os sujeitos processuais, principalmente
partes e juiz,
o de colaborar efetivamente para o atingimento
5
desse escopo.

Delimitado o panorama inicial – a redistribuição do ônus da prova como
um instrumento do processo civil contemporâneo – faz-se necessária, contudo,
antes de adentrar no tema principal deste capítulo, uma breve digressão acerca do
objeto da prova, dos seus destinatários, e dos critérios para a sua valoração, o que
será feito nos tópicos seguintes.
2.1 Objeto da prova e seus destinatários
As Ordenações Filipinas do Século XVII, que exerceram considerável
influência no ordenamento jurídico brasileiro, determinavam, no Título LXIII do seu
Livro III, que os julgadores decidissem com base na verdade provada e sabida
através dos processos:
Para que se abbreviem as demandas com guarda do direito e
justiça das partes, mandamos que os julgadores julguem, e
determinem os feitos segundo a verdade, que pelos
processos for provada e sabida, ou per confissão da parte, não
julgando mais do pedido pelo autor [...]. (sic)
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Na atualidade, a noção de prova continua estreitamente relacionada ao
descobrimento da verdade, como pode se extrair do conceito cunhado por
Alexandre Freitas Câmara (2017, p. 227), que define a prova como “todo elemento
trazido ao processo para contribuir com a formação do convencimento do juiz a
respeito da veracidade das alegações concernentes aos fatos da causa”.
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A propósito, o artigo 378 do Código de Processo Civil (CPC) é claro ao
determinar que “[n]inguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário
para o descobrimento da verdade”, mostrando-se, assim, pertinente a definição de
prova como elemento voltado à demonstração da verdade de fatos alegados em
ações judicias, segundo Ronaldo Alves de Andrade (2006, p. 510):
Em resumo, podemos dizer que prova é qualquer elemento
material ou imaterial que se preste a provar algum fato que
fundamenta o pedido colocado em demanda judicial. A
finalidade da prova é demonstrar a veracidade dos fatos
alegados pelas partes. Essa verdade pode ser real ou formal,
ou seja, aquilo que ficar demonstrado no processo.
Para instrumentalizar as garantias constitucionais[24] fundamentais do
acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da
proibição das provas ilícitas, o CPC estabelece que:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente
na convicção do juiz.
Destarte, o artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015 prevê
expressamente o princípio da atipicidade dos meios de prova (já constante do
Código de 1973[25]), em conformidade com a garantia constitucional ao
contraditório, admitindo todos os meios de prova, estejam ou não previstos na
legislação, contanto que sejam moralmente legítimos.
Na lição de Antonio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e
Ada Pellegrini Grinover (2004, p. 349), a “prova constitui, pois, o instrumento por
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meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência
dos fatos controvertidos no processo”.
Nesse sentido, a prova terá como objeto a formação da convicção do
julgador sobre fatos controvertidos, porquanto, nos termos do artigo 374 do CPC,
“[n]ão dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.
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Portanto, considerando que a prova possibilita o convencimento do juiz, é
inegável que este é o seu destinatário direto, cabendo ao magistrado “de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito”, indeferindo “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias” (CPC, artigo 370).
Por sua vez, as partes e os demais interessados são os destinatários
indiretos das provas produzidas em um processo. Tal entendimento, condizente
com o princípio da cooperação,5 segundo o qual “os sujeitos do processo devem

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva” (CPC, artigo 6º) é manifestado pelo Enunciado 50 do Fórum Permanente
de Processualistas Civis, nos seguintes termos:
(art. 369; art. 370, caput) Os destinatários da prova são
aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou
demais interessados, não sendo a única função influir
eficazmente

na

convicção

do

juiz. (Grupo:

Direito

Probatório)[26]
2.2 Critérios de apreciação da prova
A respeito da apreciação da prova pelo julgador, faz-se necessário, a título
de contextualização, mencionar a existência de três critérios (tradicionalmente
apontados pela doutrina) já adotados pelo Direito Processual Civil: i) prova
legal; ii) íntima convicção; iii) livre convencimento motivado.
Pelo critério da prova legal, o valor a ser atribuído a cada meio de prova é
fixado previamente pela lei. Apesar de ultrapassado e, em regra, não ser aplicado
no ordenamento jurídico brasileiro, é possível ver exemplos desse critério no que

47

www.conteudojuridico.com.br

tange à obrigatoriedade da prova escrita em determinadas hipóteses, conforme o
artigo 444 do Código de Processo Civil de 2015[27] e o artigo 646 do Código Civil
de 2002[28].
O critério da íntima convicção, por sua vez, permite o julgamento do
processo com base na total liberdade do juiz para avaliar as provas, que decide de
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acordo com a sua consciência (secundum conscientiam) e nem sequer precisa
fundamentar a sua decisão.
Não há nenhuma hipótese de aplicação desse critério no processo civil
brasileiro, haja vista a sua manifesta obsolescência; contudo, de maneira mitigada,
é possível ver a sua influência no Tribunal do Júri, considerando que os jurados, nos
termos do Código de Processo Penal, decidem de acordo com a sua “consciência e
os ditames da justiça” [29].
Já pelo critério do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), o
magistrado firma livremente o seu convencimento, porém dentro de critérios
racionais que devem ser indicados na decisão. Esse sistema foi adotado
expressamente pelo artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973:
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que Ihe formaram o convencimento. (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
Ao

discorrer

sobre

o

livre

convencimento

do

julgador,

José

Frederico Marques (2003, p. 495) explica que:
Primeiramente, só existem para o juiz os fatos e provas
constantes do processo:quod non est in actis, non est in

mundo. Não lhe é permitido, portanto, invocar fatos e
acontecimentos (salvo se notórios) de que tenha ciência fora
dos autos, nem tampouco decidir por íntima convicção.
A regra imperante, como postulado básico do processo civil
brasileiro, é a de que o juiz a tudo decidirá com livre
convicção, tendo por base a prova dos autos.
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No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015,
não se mostra adequado o critério do “livre” convencimento motivado, que confere
ao juiz certo grau de discricionariedade, sendo, portanto, incompatível com o
Estado Democrático de Direito.
Por isso, o artigo 371 do atual Código rompe com a antiga sistemática ao
estabelecer que o juiz “apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
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seu convencimento”.
Ademais, ao estabelecer um contraditório dinâmico, que veda a prolação de
“decisão surpresa”, o CPC determina que o magistrado não poderá julgar “com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
(artigo 10).
Desse modo, é possível afirmar que o critério atual a ser aplicado no processo
civil é o da valoração democrática
da prova, através do qual o juiz fundamenta as
5
razões do seu convencimento de maneira discursiva, “construindo em contraditório
seu conhecimento a respeito dos fatos da causa”, como ensina Alexandre Freitas
Câmara (2017, p. 234-235):
Incumbe ao juiz, ao proferir a decisão, apresentar uma
valoração discursiva da prova, justificando seu convencimento
acerca da veracidade das alegações, e indicando os motivos
pelos quais acolhe ou rejeita cada elemento do conjunto
probatório.
[..]
Pois incumbe ao juiz, ao proferir decisão de mérito, indicar os
fundamentos pelos quais justifica seu convencimento,
formando através da análise das provas produzidas no
processo, construindo em contraditório seu conhecimento a
respeito dos fatos da causa. É o que se pode chamar
de valoração democrática da prova. Exige-se, pois, uma
fundamentação que demonstre, discursivamente, como o juiz
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chegou às suas conclusões acerca da apreciação da prova, a
fim de se demonstrar que a decisão proferida é a decisão
correta para o caso concreto em exame, sem que isto resulte
de discricionariedade ou voluntarismo judicial.
2.3 Distribuição dinâmica do ônus da prova
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A distribuição do ônus da prova relaciona-se à ideia de que, em um processo,
as partes possuem o encargo de provar as suas alegações, de modo a criar no juiz
a convicção necessária para um julgamento favorável ao seu pedido.
Ao tratar sobre o ônus probatório a ser suportado pelas partes de uma ação
judicial, Cândido Rangel Dinamarco (2005, p. 247-248) chama a atenção para o fato
de que a atividade probatória é de suma importância para o desfecho da lide, vez
que poderá conduzir ao acolhimento ou à rejeição da pretensão levada a juízo:
Depois, é de suma importância o ônus da prova, que também
varia de intensidade conforme a natureza do litígio e
consequente maior ou menor disponibilidade das faculdades
e chances processuais. Onde mais se sente o princípio
dispositivo, mais presente está o peso desse ônus e as
consequências praticamente causativas daomissão da prova,
no sentido de que, para o juiz, “fato não provado é fato
inexistente” (regra de julgamento) e, uma vez finda a
instrução, as afirmações, omissões e negativas referentes aos
fatos de relevância para o julgamento serão interpretadas e
confrontadas

à

luz

do

resultado

da

experiência

probatória. Odireito à prova é de primeira importância
para a efetividade da garantia constitucional da ação e da
defesa e, correlativamente, o seu não-exercício, nos casos
de maior disponibilidade e na medida da disponibilidade
do

direito

substancial

consequências

mais

em

graves

cada

caso,

quanto

ao

conduz

a

resultado

substancial do processo. (grifo nosso)
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Segundo Humberto Theodoro Júnior (2017, p. 903-904), a regulamentação
do ônus da prova está ligada ao princípio da cooperação, ao processo democrático
e à busca pela verdade, para o alcance de uma prestação jurisdicional efetiva e justa:
A regulamentação do ônus da prova é parcela importante do
sistema democrático de prestação jurisdicional, baseado no
princípio da cooperação, que preconiza a efetiva participação
de todos os sujeitos do processo na formação do provimento
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judicial (NCPC, art. 6º). A busca da verdade, porque sem ela
não se logra a justa composição do litígio, assume a qualidade
de dever de todos os participantes do processo democrático
que aspira à qualificação de processo justo. A norma
distribuidora da carga probatória, portanto, atua na
promoção e estímulo de um maior diálogo e cooperação,
sempre direcionada a alcançar uma prestação jurisdicional
efetiva e justa.
5

Com clareza, Antonio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e
Ada Pellegrini Grinover (2004, p. 351) ensinam que:
A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na
premissa de que, visando à vitória na causa, cabe à parte
desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma
atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar
favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegata et

probata

partium e

nãosecundum

propriam

suam

conscientiam – e daí o encargo, que as partes têm no
processo, não só de alegar, como também de provar (encargo
= ônus).
Portanto, considerando que ônus é sinônimo de encargo, oportuno ressalvar,
por outro lado, que os conceitos de ônus, dever e obrigação não se confundem,
conforme esclarece William Santos Ferreira (WAMBIER, 2016, p. 1127):
Ônus difere do dever em que não há escolha e sua
inobservância leva a uma sanção. Também não se confunde
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com a obrigação, em que a realização de um ato, que
beneficia outrem, caso não seja realizado, admite a sua
exigibilidade.
Quanto à distribuição do encargo probatório, esta poderá se dar de maneira
estática (fixa) ou dinâmica, como bem esclarece Luiz Guilherme Marinoni (2015, p.
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395):
No plano da atribuição do ônus da prova, pode-se ter uma
distribuição fixa do ônus da prova ou uma distribuição
dinâmica. A atribuição fixa do ônus da prova ocorre quando a
legislação desde logo afirma, a priori e abstratamente, a
quem cumpre provar determinada espécie de alegação. É o
que está no art. 373, caput, CPC. De outro lado, o ônus da
prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do
caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade
de armas entre os litigantes e às especificidades do direito
material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do
art. 373, § 1º, CPC.
A distribuição estática (ou fixa) ocorre quando a lei previamente determina
quem deverá provar determinada alegação, tal como se depreende do caput do
artigo 373 do CPC, segundo o qual “[o] ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
É possível afirmar que a distribuição estática do ônus da prova, que é a regra
geral a ser observada, corresponde, sobretudo, a uma técnica de julgamento do
processo, capaz de evitar o non liquet, isto é, que o juiz deixe de proferir julgamento
por ausência de provas.
De outra banda, há a distribuição dinâmica do ônus da prova, que possui
previsão expressa no CPC (artigo 373, § 1º) e é aplicada pelo julgador, a depender
das características apresentadas pela demanda, com o objetivo de assegurar a
igualdade entre as partes, conferindo-lhes paridade de armas, e funcionando como
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um estímulo ao esclarecimento das questões fáticas controvertidas, em auxílio à
busca pela justiça no caso concreto.
Vale frisar que a distribuição dinâmica do onus probandi se apresenta em
harmonia com o artigo 7º do CPC, que garante a isonomia substancial no processo,
porquanto tal dispositivo assegura “às partes paridade de tratamento em relação
ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus,
aos deveres e à aplicação de sanções processuais”.
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Alexandre Freitas Câmara (2017, p. 14) explica que a garantia de conferir às
partes de uma demanda paridade de armas, decorrente do princípio da isonomia,
tem na distribuição dinâmica do ônus da prova uma de suas manifestações:
A paridade de armas garantida pelo princípio da isonomia
implica dizer que no processo deve haver equilíbrio de forças
entre as partes, de modo a evitar que uma delas se sagre
vencedora no processo por ser mais forte do que a outra.
Assim, no 5caso de partes que tenham forças equilibradas,
deve o tratamento a elas dispensado ser igual. De ouro lado,
porem, partes desequilibradas não podem ser tratadas
igualmente, exigindo-se um tratamento diferenciado
como forma de equilibrar as forças entre elas. É isso que
justifica, por exemplo, a concessão do benefício da
gratuidade de justiça aos que não podem arcar com o custo
do processo (arts. 98 e seguintes); a distribuição dinâmica
do ônus da prova nos casos em que haja dificuldade
excessiva, impossibilidade de sua produção ou maior
facilidade na obtenção da prova do fato contrário (art.
373, § 1º); do benefício do prazo em dobro para os entes
públicos (art. 183) etc. (grifo nosso)
A distribuição dinâmica do encargo probatório corresponde a uma técnica
de instrução, que conta com previsão legal expressa no Código de Processo Civil:
Art. 373 [...]
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§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
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que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que
lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil.
A leitura dos dispositivos acima transcritos revela, inicialmente, a existência
de três pressupostos para a aplicação da regra de distribuição dinâmica, quais
sejam: i) a decisão deverá ser fundamentada; ii)o momento processual para a
decisão deverá ser adequado; iii) a decisão não poderá implicar em prova diabólica
reversa.

i) A necessária fundamentação da decisão que redistribui o ônus da prova
decorre da necessária motivação de toda decisão judicial, prevista no inciso IX do
artigo 93 da Constituição da República[30], bem como no caput do artigo 11 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade”.
Acerca dessa questão, William Santos Ferreira (WAMBIER, 2016, p. 1135)
afirma que a distribuição dinâmica não permite que o magistrado julgue baseado
em impressões ou em sua sensibilidade:
Do mesmo modo, o escopo da distribuição dinâmica não
pode autorizar julgamentos por impressões, sensibilidade
sem prova, mas sim, excepcionalmente e presentes os
requisitos

legais,

distribuir

diferentemente quebrando conforto preestabelecido que é a
distribuição estática e levando aquele que efetivamente esteja
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em melhores condições em relação ao fato probando para
colaborar, pois do contrário o non liquet lhe atingiria.
Assim, cada fato a ser provado deve ser especificado pelo julgador, com a
demonstração das razões que justificam a dinamização do encargo probatório, não
se admitindo decisões genéricas, pois tal medida, notadamente excepcional, há de
ser utilizada apenas residualmente, com moderação.

ii) Quanto ao momento da redistribuição, o juiz poderá escolher qualquer
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fase processual antes do julgamento, contanto que possibilite à parte se
desincumbir do ônus da prova. Isso porque o CPC, ao prever a aplicação de um
contraditório dinâmico, veda, sob pena de nulidade, a prolação de decisão surpresa,
nos termos do seu artigo 10:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.
5

No entanto, é inegável que a decisão de saneamento e de organização do
processo se apresenta como o momento mais oportuno para a distribuição do ônus
da prova, devendo o juiz, caso a demanda se mostre complexa do ponto de vista
fático ou jurídico, “designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as
partes a integrar ou esclarecer suas alegações” (CPC, artigo 357, III, c/c § 3º).

iii) A redistribuição do onus probandi não poderá impor à parte a produção
de prova diabólica reversa, o que se verifica quando a “desincumbência do encargo
pela parte” é “impossível ou excessivamente difícil” (CPC, artigo 373, § 2º), sob pena
de negar as garantias constitucionais de acesso à jurisdição, devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (CR, artigo 5º, XXXV, LIV e LV).
Sobre essa questão, Fredie Didier Jr. (2016, p. 141), citando o posicionamento
de Eduardo Cambi, exemplifica que a inversão do ônus da prova a favor do
consumidor, de modo amplo e indeterminado, a respeito de todas as alegações que
o favorecem, impõe ao fornecedor uma prova “negativa absoluta ou indefinida” o
que corresponde a uma prova diabólica:
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[...] o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato
ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente; deve
evitar a inversão do onus probandi para todos os fatos que
beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada,
pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de
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provar negativa absoluta ou indefinida, o que é imposição
diabólica.
Por fim, quanto à possibilidade de impugnar a distribuição dinâmica do ônus
da prova feita pelo juiz, caberá agravo de instrumento em face da decisão
interlocutória que versar sobre a redistribuição do ônus da prova, conforme
previsão do inciso XI do artigo 1.015 do CPC.
Em tais hipóteses, segundo o Enunciado 72 da I Jornada de Direito Processual
Civil, promovida em 2017 pelo Conselho da Justiça Federal, será “admissível a
interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que
rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a defere”.
2.4 Entendimento jurisprudencial
Mesmo antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o
Superior Tribunal de Justiça, com base em interpretação sistemática da legislação e
em garantias constitucionais, já admitia a aplicação da distribuição dinâmica do
ônus da prova.
Como exemplo desse entendimento, pode ser citado o julgamento do
Recurso Especial 1.286.704 / SP[31], julgado em 2013 pela Terceira Turma do STJ,
merecendo citação parte do voto da Ministra Nancy Andrigui:
[...] Mesmo que a prova não incumbisse exclusivamente às rés,
pode-se falar, no mínimo, em distribuição dinâmica do ônus
da prova, que tem por fundamento aprobatio diabolica, isto
é, a prova de difícil ou impossível realização para uma das
partes, e que se presta a contornar a teoria de carga estática
da prova, adotada pelo art. 333 do CPC, que nem sempre
decompõe da melhor forma o onus probandi, por assentar-se
em regras rígidas e objetivas. Com base na teoria da
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distribuição dinâmica, o ônus da prova recai sobre quem
tiver melhores condições de produzi-la, conforme as
circunstâncias fáticas de cada caso.
[...] Embora não tenha sido expressamente contemplada no
CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação
processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla
legitimidade à aplicação dessa teoria, levando-se em
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consideração, sobretudo, os princípios da isonomia (arts. 5º,
caput, da CF, e 125, I, do CPC), do devido processo legal (art.
5º, XIV, da CF), do acesso à justiça (art, 5º XXXV, da CF) e da
solidariedade (art. 339 do CPC), bem como os poderes
instrutórios do Juiz (art. 355 do CPC). (grifo nosso)
No ano de 2016 (já após o início da vigência do atual CPC), o mesmo órgão
julgador entendeu, através do julgamento do Recurso Especial 1.560.728 / MG[32],
pela possibilidade da inversão 5do ônus da prova nas demandas propostas por
condomínios contra construtoras/incorporadoras de imóveis, em defesa dos
interesses de condôminos, seja com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ou com
fundamento na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova tratada pelo artigo
373, § 1º, do CPC.
Ainda em 2016, a Segunda Turma do STJ deu provimento ao Recurso Especial
1.605.703 / SP[33], entendendo ser cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova
para uma concessionária de serviço público suportar o encargo de comprovar a
ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, considerando que a empresa
dispõe dos devidos meios para comprovar tal alegação.
A respeito do mencionado julgamento, é válida a leitura de trecho do voto
do Ministro Herman Benjamin, Relator do caso:
Por outro lado, uma vez negado o fato que se alega, o
sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever
será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso
da carga da prova de quem se encontra em evidente
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debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição
será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que
se evite a diabolização da prova - aquela entendida como
impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como
a prova de fato negativo.
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[...]
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do
fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ora, na
hipótese dos autos ganha relevo o elemento temporal, pois a
relação aqui analisada é de trato sucessivo, tendo a
concessionária todo o histórico de consumo ao longo do
tempo. Já dispõe, portanto, de um elemento de controle para,
na medida do possível, buscar determinar a data de uma
possível fraude, a fim de evitar a sua continuidade.
Isso é de vital importância para que não se transmude um fato
possivelmente determinável no tempo em indeterminável, o
que afastaria a incidência da carga dinâmica da prova, na
medida em que retira da parte a possibilidade de sua
produção, pelo decurso do tempo, tornando-a verdadeira
prova diabólica.
Frise-se que a empresa concessionária, além de todos os
dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe
de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona
os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no
medidor. (grifo nosso)
No ano de 2017, a Terceira Turma do STJ negou provimento ao Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 906.083 / RJ[34], concluindo pela
inviabilidade de ser proceder à revisão de dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor para analisar eventuais requisitos autorizadores da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em razão de tal análise demandar a reapreciação do
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conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado na instância especial, por
força do Enunciado nº 7 da Súmula do STJ[35].
A Quarta Turma do STJ, também em 2017, deu provimento ao Recurso
Especial 1.201.672 / MS[36], decidindo, entre outras matérias, pela distribuição
dinâmica do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor frente a
uma instituição financeira administradora de cartão de crédito, merecendo
destaque trecho do voto do Relator do caso, Ministro Lázaro Guimarães
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(Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região):
Tal conclusão não destoa da jurisprudência desta Corte de
Justiça, segundo a qual, embora, em regra, o ônus da prova
incumba a quem alega a existência do direito ou do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, há casos
em que o julgador, interpretando sistematicamente a
legislação processual, verifica que o referido ônus deve
recair sobre
aquele que tem melhores condições de
5

produzir a prova, aplicando, com isso, a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova. Foi o que ocorreu
no caso dos autos, em que a relação jurídica era estabelecida
entre o consumidor que contratou cartão de crédito e a
instituição

financeira,

inevitavelmente,

de

maneira

encontrava-se

que

em

o

primeiro,

situação

de

hipossuficiência e o segundo, autor da ação de cobrança,
possuía maiores condições de trazer o contrato aos autos, até
mesmo para embasar a cobrança da taxa de juros
remuneratórios contratada. (grifo nosso)
No ano de 2018, a Segunda Turma do STJ, através do julgamento do Agravo
Interno no Recurso Especial 1.708.006 / TO[37], concluiu que o juiz, por ser o
destinatário das provas, tem a incumbência de determinar a produção dos meios
probatórios que entender necessários para a formação do seu convencimento, com
base no artigo 370 do CPC, podendo, inclusive, determinar a distribuição dinâmica
do ônus da prova, prevista no artigo 373 do CPC.
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Nesse mesmo ano, a Terceira Turma do STJ negou provimento ao Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1.293.126 / DF[38], decidindo que “não há
preclusão consumativa quando a parte deixa de interpor recurso contra a decisão
que inverte o ônus da prova em seu favor”, por inexistir sucumbência em tal
hipótese, independentemente da fundamentação adotada no julgamento, seja com
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base no CDC (artigo 6º, VIII) ou no CPC (artigo 373, § 1º).
Ademais, o referido aresto enfatizou que não há que se falar em
preclusão pro judicato em matéria probatória quando surge, no mesmo processo,
por provocação da parte recorrente, um novo provimento jurisdicional do
tribunal ad quem a respeito da inversão do ônus da prova.
Conclusão
Na parte inicial do presente trabalho, foi desenvolvida uma abordagem
acerca da inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor, desde os
pressupostos legais e o momento processual para a inversão ope judicis do ônus
da prova, até a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em
decorrência da referida inversão, sendo possível apontar como principais
conclusões sobre os pontos abordados:

i) Em uma demanda judicial, estando presente a verossimilhança das
alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, deverá o juiz determinar a
inversão do ônus da prova a favor do consumidor, assegurando-lhe os direitos
básicos à efetiva prevenção e reparação de danos, à proteção jurídica e àfacilitação
da defesa de seus direitos.

ii) A inversão ope judicis do ônus da prova não pode ser determinada no
julgamento da causa, e sim na fase de saneamento do processo, ou ao menos em
um momento que possibilite a apresentação de provas pelo fornecedor, que
suportará o encargo probatório.

iii) A inversão do ônus da prova não obriga o fornecedor a suportar o ônus
econômico da produção das provas requeridas pelo consumidor. No entanto, caso
não arque com as custas, o fornecedor assumirá as consequências da sua omissão,
a serem avaliadas quando do julgamento da causa, ou então deverá fundamentar
a sua defesa em outros meios de prova.
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Na segunda parte do trabalho, foram tratadas as regras de redistribuição do
ônus da prova constantes do CPC, mediante: uma análise sobre o objeto da prova
e os seus destinatários na relação processual; a contextualização sobre os critérios
de apreciação da prova no Direito Processual Civil; e, por fim, uma pesquisa sobre
a visão do tema segundo a jurisprudência recente.
Podem ser apontadas as seguintes conclusões:

i) A prova tem como objeto a formação da convicção do juiz sobre fatos
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controvertidos, sendo este o seu destinatário direto, ao passo que as partes e os
demais interessados são os destinatários indiretosda prova.

ii) O atual critério a ser aplicado no processo civil é o da valoração
democrática da prova, segundo o qual o juiz, aplicando o contraditório dinâmico,
constrói o seu conhecimento sobre os fatos da causa, fundamentando as razões do
seu convencimento de maneira discursiva.

iii) A distribuição dinâmica do ônus da prova, a depender das características
apresentadas pela demanda, será
aplicada pelo juiz com vistas a: assegurar a
5
igualdade entre as partes, conferindo-lhes paridade de armas (isonomia
substancial); e estimular o esclarecimento de questões fáticas controvertidas, em
auxílio à busca pela justiça no caso concreto (busca da verdade), em conformidade
com o princípio da cooperação e com um processo democrático voltado ao alcance
de uma prestação jurisdicional efetiva e justa.

iv) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base em
interpretação sistemática do ordenamento jurídico, admite a inversão do ônus da
prova no processo civil que envolve relação de consumo, seja com base nas regras
do Código de Processo Civil ou nas regras do Código de Defesa do Consumidor,
determinando que o onus probandi recaia sobre quem tiver melhores condições de
produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.
Apontadas as conclusões acima, faz-se necessário verificar a solução para o
problema apresentado no presente trabalho, isto é: se o parágrafo 2º do artigo 373
do CPC poderá ser invocado em uma ação judicial, para um fornecedor de produtos
ou serviços impugnar o pedido de inversão do ônus da prova em favor do
consumidor, por alegar que eventual decisão nesse sentido tornaria impossível ou
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excessivamente difícil a desincumbência do encargo probatório por parte do
fornecedor.
Segundo Eliana Calmon (2000, p. 13), o Código de Defesa do Consumidor é
uma lei condizente com o patamar de cidadania almejado pela sociedade, pois se
harmoniza com os princípios da boa-fé, da lealdade, da cooperação, do equilíbrio
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e da harmonia das relações:
É imperioso que se conduza a sociedade a um patamar de cidadania, dando a ela
condições de acesso aos direitos outorgados.
Ora, na medida em que o Estado deixa livre a contratação, que segue as regras de
mercado, é preciso que se tenham presentes as regras éticas de responsabilidade,
a fim de que não se volte às iniqüidades já vividas na época do lassez fair lassez

passé.
O Código de Defesa do Consumidor é diploma legislativo que já se amolda aos
novos postulados, inscritos como princípios éticos, tais como, boa-fé,
lealdade, cooperação, equilíbrio e harmonia das relações.
Temos, já na atualidade, o início de uma nova tendência legislativa, em que a
preocupação maior é com a harmonia das relações. (grifo nosso)
Para Cândido Rangel Dinamarco (2005, p. 36-38), o Código de Defesa do
Consumidor explicita garantias constitucionais, tais como a igualdade substancial,
a inafastabilidade do controle jurisdicional, a ampla defesa e o contraditório e o
devido processo legal, conduzindo a um processo judicial acessível, ágil,
simplificado e aberto à participação efetiva dos sujeitos interessados:
Por isso é que o processo nos Estados ocidentais de hoje,
marcados pelo cunho social de legalista, há de oferecer
também em si mesmo a garantia da legalidade processual
(seria estranho o juiz, órgão estatal, agir com arbítrio no
exercício da sua função de controlador da legalidade) e ser
dotado de meios aptos a promover a igualdade e garantir a
liberdade. A maneira como diante da escala axiológica da
sociedade contemporânea são interpretadas as garantias
constitucionais de igualdade substancial entre as pessoas (e
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entre as partes), da inafastabilidade do controle jurisdicional,
da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal
– todos eles endereçados à efetividade do processo em sua
função de instrumento a serviço da ordem constitucional e
legal –, conduz à existência de um processo acessível a todos
e a todas as suas causas (por mais humildes que sejam
aqueles e menor expressão econômica tenham estas), ágil e
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simplificado, aberto à participação efetiva dos sujeitos
interessados e contando com a atenta vigilância do juiz sobre
a instrução e sua interferência até ao ponto em que não atinja
a própria liberdade dos litigantes. A Lei dos Juizados

Especiais e o Código de Defesa do Consumidor são
ilustrações desses reflexos processuais das opções sóciopolíticas contidas na ordem constitucional: o novo

processo 5que institui (não mero procedimento novo)
apresenta um conjunto de ideias que constitui resposta
adequada e moderna às exigências contidas nos princípios
constitucionais do processo (processo acessível, aberto,
gratuito em primeiro grau de jurisdição, ágil simples e
concentrado, permeável a um grau elevadíssimo de
participação das partes e do juiz). E a Lei da Ação Civil

Pública, disciplinando a legitimatio do Ministério Público e
associações para demandas de proteção judiciária ao
consumidor, patrimônio paisagístico e ambiental, etc., é outro
reflexo da ordem constitucional vigente, sensível à relevância
sócio-cultural de valores dessa ordem e à necessidade de
oferecer efetivas garantias de sua preservação e fruição geral
(inafastabilidade do controle jurisdicional em relação aos
interesses difusos; v. também art. 129, inc. III). (grifo nosso)
Nesse contexto, o direito à inversão do ônus da prova deve ser
compreendido como uma medida voltada à facilitação da defesa do consumidor,
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capaz de equilibrar a relação processual, considerando a posição de superioridade
do fornecedor, que geralmente tem o poderio econômico e, especialmente, domina
a tecnologia e as informações acerca da fabricação do produto ou da prestação do
serviço e dos seus defeitos.
Sob esse enfoque, vale citar a posicionamento de Humberto Theodoro
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Júnior (2017, p. 920):
No caso, por exemplo, das relações de consumo, o
consumidor (um não profissional) tem sempre dificuldade na
demonstração da causa do defeito do produto ou do serviço,
enquanto o fornecedor (um profissional) detém todo o
conhecimento técnico a respeito da estrutura e do
funcionamento do bem ou serviço fornecido. A causa e os
efeitos do acidente de consumo não são, objetivamente,
indemonstráveis. O consumidor é que não se acha em
situação de comprová-los adequadamente.
Contudo, mais uma vez cabe ressalvar que a inversão do ônus da prova
jamais será decidida com base no ponto de vista puramente econômico, pois a falta
de recursos materiais não é capaz de garantir, por si só, decisão judicial favorável,
como bem pontua William Santos Ferreira (WAMBIER, 2016, p. 1132):
A questão exclusivamente econômica não justifica a
distribuição dinâmica do ônus da prova, a solução da
desigualdade econômica tem mecanismos próprios de
reequilíbrio e que se voltam para a assistência jurídica integral
garantida constitucionalmente e a ser prestada pelo Estado
(art.

5.º,

LXXIV,

da

CF),

o

que

é

uma

solução

pelo instrumento e não pelo momento de julgamento.
Hipossuficiência econômica no estado democrático não pode
ser franqueadora isolada de decisão de mérito favorável sem
prova.
Ademais, a inversão do ônus da prova deverá recair sobre fatos específicos,
referindo-se o juiz de maneira expressa, de modo a evitar uma inversão ampla e
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indeterminada a favor do consumidor, que impõe ao fornecedor uma prova
“negativa absoluta ou indefinida, o que é imposição diabólica” (DIDIER JR., 2016, p.
146-147).
Em outras palavras, a inversão do onus probandi jamais poderá ocasionar o
enriquecimento sem causa do consumidor, ou qualquer vantagem indevida, mas
tão somente possibilitar a obtenção do equilíbrio processual entre as partes, como
bem coloca Humberto Theodoro Júnior (2017, p. 923):
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O expediente da inversão do ônus da prova tem de ser
utilizado com equidade e moderação, dentro da busca de
harmonização dos interesses em conflito nas relações de
consumo. Dessa maneira, tem de ser visto como “instrumento
para a obtenção do equilíbrio processual entre as partes, não
tendo por fim causar indevida vantagem, a ponto de se
conduzir o consumidor ao enriquecimento sem causa, vedado
pelo art. 884
do Código Civil”.
5

Por fim, em que pesem todas as similitudes verificadas entre as regras de
inversão do ônus da prova a favor do consumidor e a distribuição dinâmica do ônus
da prova no processo civil, a conclusão que se impõe é no sentido de que as duas
situações são distintas.
Isso porque o CDC trata o tema sob o viés da garantia fundamental da
proteção do consumidor, facilitando a defesa dos seus direitos, ao passo que o CPC
visa, sobretudo, à cooperação das partes e a busca da verdade, no interesse do
processo, conforme se posiciona Bruno Miragem (2016):
Há moderação desta regra de distribuição do ônus da prova
no § 2º do artigo 373 do novo CPC, ao dispor que “a decisão
prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que
a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.” Toma-se clara referência na norma à
restrição de que se imponha a qualquer das partes a
obrigação de produção da denominada prova diabólica.
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O CDC trata do tema desde a perspectiva tutelar do
consumidor. Suas normas especiais visam assegurar a
efetividade da proteção do consumidor. [...] Pergunta-se
então: haveria limitação imposta à inversão do ônus da
prova pelo juiz, com fundamento nas regras do novo CPC,
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que possa tornar inefetiva a tutela dos direitos dos
consumidores definidos em lei? Quer parecer que as
situações do artigo 373, §2º do CPC/2015, e do artigo 6º,
VIII, do CDC, são substancialmente distintas. A limitação à
imposição do encargo de produzir prova impossível ou
excessivamente difícil relaciona-se com a regra de
distribuição pelo juiz no interesse do processo e visando à
cooperação das partes com a busca da verdade (artigo 378
do novo CPC). Neste cenário, a impossibilidade ou
dificuldade extrema de produção da prova não devem
prejudicar a parte, mediante definição de critério para
distribuição do ônus da prova. Situação distinta é a de
inversão que realiza direito subjetivo de uma das partes, caso
daquela que beneficia o consumidor em ações das quais seja
parte. No primeiro caso, a distribuição do ônus da prova se dá
no interesse do processo, no segundo, no interesse na
realização de um direito fundamental de proteção. As
situações não parecem se confundir. (grifo nosso)
Portanto, conclui-se que não é possível a aplicação do parágrafo 2º do
artigo 373 do Código de Processo Civil em ações judiciais que envolvem
relações de consumo, ainda que a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor torne impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do
encargo probatório por parte do fornecedor de produtos ou serviços.
Tal impossibilidade se justifica porque a aplicação do mencionado
dispositivo legal representaria uma violação à garantia constitucional de defesa do
consumidor pelo Estado (CR, artigo 5º, XXXII) e a direitos básicos do consumidor,
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tais como a efetiva prevenção e reparação de danos, a proteção jurídica e
a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova (CDC,
artigo 6º, VI, VII e VIII).
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RESUMO: O presente artigo tem como título os vícios nos negócios jurídicos no
direito brasileiro, em que pese a ilegitimidade dos contratos de adesão entre
particulares, e possui como enfoque demonstrar como os ditos contratos são
eivados de cláusulas abusivas e ilegais, pois em que grande parte das vezes, ferem
direitos e garantias dos consumidores que estão consagrados na Constituição
5

Federal de 1988. Imperioso destacar que as sociedades atuais eminentemente são
pautadas pelo consumo, onde diariamente pessoas adquirem produtos ou serviços
de forma interna ou externa nos estabelecimentos comerciais, onde de forma
ilegítima os fornecedores utilizam de uma série de disposições contratuais para
lesarem a parte mais hipossuficiente da relação de consumo que é o consumidor.
Assim, no cenário atual e histórico, o consumidor não tem a possibilidade de discutir
essas cláusulas, em que pese antes de seu aceite, visto que as condições negociais
são impostos de maneira unilateral pelo fornecedor, ou seja, em um contrato de
adesão. Dessa forma, o presente trabalho demonstra que os ditos contratos de
adesão são ilegais, tendo em vista, que o consumidor não possui a possibilidade de
discutir determinadas cláusulas do mesmo, onde o fornecedor não aceita qualquer
tipo de discussão destas cláusulas.
Palavras-chave: Direito do consumidor. Contrato unilateral. Contrato de adesão.
Consumidor. Fornecedor. Ilegitimidade. Ilegalidade.
ABSTRACT: This article has as its title the defects in legal business in Brazilian law,
in spite of the illegitimacy of adhesion contracts between individuals, and its focus
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is to demonstrate how these contracts are riddled with abusive and illegal clauses,
since in most of the sometimes injure the rights and guarantees of consumers that
are enshrined in the Federal Constitution of 1988. It is important to emphasize that
current societies are eminently consumer-driven, where people daily purchase
products or services internally or externally in commercial establishments, where
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illegitimately. Suppliers use a series of contractual provisions to damage the most
likely part of the consumer's relationship. Thus, in the current and historical scenario,
the consumer does not have the possibility to discuss these clauses, even before
their acceptance, since the negotiating conditions are unilaterally imposed by the
supplier, that is, in an adhesion contract. Thus, the present work demonstrates that
these adhesion contracts are illegal, considering that the consumer does not have
the possibility to discuss certain clauses thereof, where the supplier does not accept
any discussion of these clauses.
keywords: Consumer law. Unilateral contract. Adhesion contract. Consumer.
Provider. Illegitimacy. Illegality.
SUMÁRIO: 1 – Introdução. 2 – Desenvolvimento. 2.1 – Aspectos gerais sobre os
contratos no ordenamento jurídico brasileiro. 2.2 – Conceito de Contratos no Direito
brasileiro. 2.3 – A função social do Direito nas relações contratuais. 3 – Principiologia
dos contratos. 3.1 – Princípio da dignidade da pessoa humana. 3.2 – Princípio da
autonomia da vontade. 3.3 – Princípio da autonomia da vontade. 3.4 – Princípio da
força obrigatória dos contratos. 3.5 – Princípio da função social do contrato. 4 –
Noções gerais do Contrato de Adesão. 4.1 – Conceito e natureza jurídica dos
Contratos de Adesão. 4.2 – A atuação do Código de Defesa do Consumidor nos
Contratos de Adesão. 4.3 – As cláusulas e práticas contratuais abusivas na seara
consumerista. 5 – Considerações finais. 6 - Referências Bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo e possui como recorte epistemológico
demonstrar e analisar os contratos de adesão e as suas cláusulas abusivas e
restritivas de direito, e como o atual sistema contratual brasileiro trata estes
contratos, em uma perspectiva individual e quanto aos contratos de massa.
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Tendo em vista que as sociedades sempre, desde o seu princípio sempre
foi pautada pelo consumo e pelo capitalista, o mesmo principalmente consumerista
buscou das celeridade nas contratações entre as partes, e uma dessas inovações foi
o contrato de adesão, que no início foi utilizado como meio negocial, porém de
franco debate, entretanto, no passar dos anos foi restringido e se tornou inegociável
às suas cláusulas, gerando assim um grande problema para a sociedade
contemporânea, quanto às aquisições e contratações de produtos e serviços.
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O contrato de adesão é um documento particular de contratação na qual
as suas cláusulas contratuais são escritas por uma das partes, na grande maioria das
vezes pelo fornecedor dos serviços ou produtos, onde o contratante não possui o
poder de alterá-las.
É importante informar que os contratos de adesão possuem validade, até
mesmo porque os mesmos são aprovados por uma autoridade competente, a
exemplo os contratos de energia elétrica, de telefonia, dentre outros, entretanto o
que é imperioso destacar é que os
contratos de adesão já são predeterminados, ou
5
seja, os mesmos já estão prontos no momento da contratação pelo consumidor, e
assim, o contratante ou o aderente não consegue negociar as cláusulas que estão
constantes naquele documento, sendo na maioria das vezes essas cláusulas
suprimem direitos e garantias dos seus aderentes ou contratantes.
Em que pese o direito contratual brasileiro possuir diversos princípios
contratuais que protegem os contratos e os seus aderentes, como a função social
do contrato, a boa-fé objetiva, em muitas das vezes os fornecedores ou uma das
partes do contrato suprimem diversos direitos da outra parte, demonstrando assim
a ilegalidade, ilegitimidade, e a má-fé dos contratados.
Nesse prisma, é possível perceber o quão importante é o poder judiciário
nessas questões, visto que caso uma das partes se sinta lesada, a mesma poderá
discutir o contrato por inteiro ou somente as cláusulas que entende como abusivas
e restritivas de direito.
Dessa forma, no direito civil e consumerista brasileiro, os contratos de
adesão são amplamente debatidos na seara judicial, onde a parte que se sente
lesada, procura demonstrar que aquele determinado contrato é totalmente nulo,
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ou então possível diversas cláusulas abusivas, onde o contraditório e a ampla defesa
são dadas às partes, e assim, o princípio da boa-fé objetiva e negocial, além do
princípio da dignidade da pessoa humana será reconhecido e assim colocado em
primeiro plano naquele determinado litígio.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Aspectos gerais sobre os contratos no ordenamento jurídico brasileiro
Em que pese ao ponto de partida dos direitos dos contratos, a doutrina
universal em sua maioria dispõe que o mesmo é fruto dos jusnaturalismo e da
inserção do capitalismo na seara pública, onde o berço das disposições contratuais
se dá em Roma.
No Direito Romano clássico, ainda não existia as disposições que temos
atualmente quanto aos contratos, tão pouco esta nomenclatura, mas existia a
terminologia convenções, tendo que a mesma era recebida como gênero, onde se
subdividiam em contratos e pactos.
Os contratos naquela época possuíam uma solenidade mais, um rigor
formalista maior, onde eram protegidas por uma actio[1], onde qualquer das partes
que descumprisse o contrato, as mesmas poderiam proteger os seus direitos com
uma ação, tendo em vista o descumprimento do contrato.
Dessa forma, é possível confirmar o entendimento histórico dos contratos,
conforme determina em sua doutrina os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald:
No caminhar da história, o Direito Romano clássico estruturou
o contrato sobre a base de um acordo de vontades a respeito
de um mesmo ponto. Ali, tal como nas sociedades antigas, a
convenção por si só não tinha o poder criador de obrigações.
Para o romano, o contrato só seria possível com a existência
de elemento material, uma exteriorização de forma,
fundamental na gênese da própria obligatio. (FARIAS;
ROSENVALD, p. 52).
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No que se refere aos pactos na sociedade Romana, os mesmos não
possuíam rigor algum, bem como não era protegida pela actio. Assim, a sociedades
antigas possuíam duas opções para que as convenções fossem regidas, ou era pelos
contratos, que possuíam uma natureza rígida e formal, ou pelos pactos, que tinham
a natureza informal.
Na evolução dos contratos, já no Direito pós-classico foi conferida a
proteção via actio a alguns pactos mais utilizados como a compra e venda e
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locação. Já no Direito Medieval houve uma atenuação do formalismo em virtude do
crescimento da economia mercantil, pois o contrato começou a ver visto como um
entrave nas relações entre os particulares, tendo em vista do crescimento e
surgimento de novas cidades e comércios.
No Código Francês do século XIX, o contrato é um instrumento para
aquisição direta da propriedade, e, por si só é suficiente para essa aquisição. Assim,
o contrato possuía natureza de lei, sendo que no próprio artigo 1.134 do dito
código, é possível perceber a importância
do dito instituto jurídico.
5
Dessa forma, é possível entender sobre os contratos:

Na segunda metade do século XIX e, sobretudo, no século XX,
aparecem reações contra a concepção individualista e liberal
da teoria dos contratos: a) os abusos da liberdade contratual
são denunciados por pensadores socialistas como Comte,
Saint-Simon e Karl Marx, que se insurgem contra a ausência
total de proteção dos fracos. Surgem leis regulamentando as
relações de grupos a grupos, como as convenções coletivas
de trabalho; b) não apenas no direito social, mesmo o
indivíduo isolado vê a sua liberdade cada vez mais limitada
por contrato de adesão e cláusulas contratuais gerais.
(FARIAS; ROSENVALD, p. 52).
Pode-se assim citar a concepção tão bem difundida na seara do Direito
contratual, que é o Contrato Social do filósofo Jean-Jacques Rousseau[2], que
possuía como centro o princípio da autonomia da vontade, sendo este principio até
a atualidade utilizado no direito contemporâneo.
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O contrato social estabelecia direitos e garantias individuais, onde este
filósofo propõe que os homens façam uma espécie de contrato social, que defenda
a liberdade, se baseando no consenso, garantindo-se o direito de cada cidadão.
Nesse contrato também estabelecia condições essenciais de liberdade natural, da
forma de governo, da eleição dos governantes e das suas convenções, onde a
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soberania do povo deveria ser indivisível, tendo como princípio a vontade geral.
Assim, é possível de forma analógica veicular a ideia central da obra do
autor Suíço, à ideia dos contratos, tendo em vista que os contratos são feitos de
acordo com a vontade das partes, de forma espontânea, livre, ou seja, uma
declaração de vontade.
Dessa forma, pode-se perceber de forma histórica o desenho da concepção
dos contratos, visto é atualmente, principalmente pela globalização, internet,
relações contratuais mais afloradas, são de grande importância, entretanto, como
toda regra existe uma exceção, os mesmos contratos que são benéficos para a
sociedade, onde legitimam relações entre particulares, e até mesmo entes públicos,
podem ser maléficos, como é o caso dos contratos de adesão, que são contratos
esculpidos de forma unilateral e sem oportunidade de revisão por uma das partes,
sendo que na maioria delas, é o consumidor que se encontra desprotegido em um
ambiente de total ilegalidade contratual.
2.2 Conceito de contratos no Direito brasileiro
O contrato é um acordo de promessas, ou um acordo de vontades, que
gera um efeito jurídico, assim, perfaz uma relação jurídica entre as partes, onde se
uma das partes não cumpri o que ora está exposto no contrato, a mesma poderá
ser penalidade juridicamente. Assim, o contrato nada mais é que uma espécie de
negócio jurídico, onde todo negócio jurídico é fonte de obrigações, assim é
pressuposto de manifestação de vontade.
Assim, os autores os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
(2012, p. 74) conceituam que o contrato é negócio jurídico bilateral derivado da
união de dois negócios jurídicos unilaterais: proposta e aceitação. Quando aludimos
a duas vontades, falamos de duas partes e não duas pessoas.
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Nesse mesmo sentido, o autor Pablo Stolze (2017, p. 385) dispõe que o
contrato é um negócio 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.
Desta feita, pode-se perceber que se não há manifestação ou autonomia
de vontade entre as partes, não há que se falar em contrato.
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Para o autor De Plácido e Silva (2013, p. 377) expressa em sua obra que a
palavra contrato é derivada do latim contractus, de contrahere, possui o sentido de
ajuste, convenção, pacto, transação. E assim conclui:
O contrato, pois, ocorre quando as partes contratantes,
reciprocamente, ou uma delas assume a obrigação de dar,
fazer ou não fazer alguma coisa. Evidencia-se, por isso, que o
contrato tem por efeito principal a criação de obrigações, que
são assumidas
pelas partes contratantes (consentimento)
5
mostra-se elemento de valia para a sua feitura. Inicialmente,
o contrato se manifesta na vontade de uma das partes
contratantes, que, mediante uma proposta, solicita a
manifestação da vontade de outra parte, que a pode aceitar
ou pode contrapropor (contraproposta). (SILVA, 2013, p. 377).
Logo, podemos falar também sobre a função social do contrato, que está
positivada no artigo 421 do Código Civil brasileiro, que versa que a liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Assim,
a função social do contrato atinge a liberdade contratual, significando que os
contratantes deverão observar as regras quanto ao conteúdo e o objeto que se
deseja contratar.
Desta feita, a função social do contrato está baseada na prevalência dos
valores coletivos, frente aos valores individuais, tendo com ideia de finalidade e
propósito social a circulação de riquezas e obtenção de fins comuns.
Nesse sentido, a ideia fundamental existente por trás da função social do
contrato é a limitação da autonomia da vontade, quando tal autonomia esteja em
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confronto com o interesse social, visto que os contratos não é mais um ambiente
de ajustes de apenas e tão somente de interesses das partes, pois o contrato não
pode causar prejuízos à coletividade ou a terceiros, devendo, então, cumprir uma
função social, a exemplo, a não violação do meio ambiente, do direito do
consumidor, e assim por diante.
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Portanto, os contratos devem possuir como esteio a boa-fé objetiva, o
princípio da função social, e a vontade legítima e verdadeira das partes.
2.3 A função social do Direito nas relações contratuais
O Direito na sua essência busca atender o que de fato é o seu objetivo, que
é a função social, no que concerne a fatos, parcelas, valores e propósitos sociais.
O autor Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis de Almeida (2012, p.
518), versam que o Direito pertence ao domínio do mundo da vida (Ledenswelt),
enquanto reunião de personalidade, sociedade e cultura. É dentro dele, portanto,
que se deve perceber e acolher a definição de Direito.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 3º versa que
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária.
Para tanto, o autor Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis de
Almeida (2012, p. 525), propõem que o Direito adquire, historicamente, a feição que
se lhe atribui.
Dissertando sobre a função social do Direito, os mesmos expõem em sua
obra:
Por isso, não é um fenômeno estável sofre mudanças, em seu
conceito, na visão que se tem dele, no conjunto de suas
práticas concretas, e também na sua função social. O Direito,
nesse sentido, se aprimora, ou se empobrece, conforme o
estado da evolução social. Por isso, em formas sociais
retrogradas, também se terá uma redução social da
significação do Direito, e, em sociedades estruturadas em
torno de premissas de liberdade, igualdade, solidariedade e
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formação humana, como reflexo, ter-se-á no Direito a
expressão das conquistas de patamares morais de correlação
indivíduo-indivíduo, indivíduo-grupo, grupo-indivíduo. Por
isso, as grades sociais definem muito de como o Direito se
configura a cada contexto. (BITTAR;ALMEIDA, 2012, p. 525).
Dessa forma, Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis de Almeida
(2012, p. 526) colocam que enquanto ferramenta, o Direito serve, e, enquanto sua
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utilidade é garantida, sua fungibilidade o torna um instrumento a mais na sociedade
bipolar, de produtores e consumidores.
O Direito nitidamente nesse contexto está para a figura da Justiça, bem como
a Justiça está para o Direito, visto que ambos devem ser tratados como um.
Nessa medida em sua obra Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis
de Almeida (2012, p. 452), entendem que pensar a justiça como John Rawls é pensar
em refletir acerca do justo e do injusto das instituições. Qual seria a melhor forma
de administrar a justiça de todos
senão por meio das instituições sociais. Não se
5

quer tratar do fenômeno na esfera da ética de cada indivíduo, da ação humana
individualmente tomada, das concepções plúrimas que se possam produzir sobre a
justiça, o que não deixa de ser considerado relevante, quer-se, pelo contrário,
disseminar a ideia de que justiça das instituições é que beneficia ou prejudica a
comunidade que a elas se encontram vinculadas.
Já, a Constituição da Argentina promulgada em 1853, passou por diversas
emendas, sendo que em 1994 foi amplamente reformada. Nesse sentido, a
Constituição do dito país versa amplamente sobre os direitos e deveres da
população, bem como a função do Direito, como meio social.
Portanto, o autor Kildare Gonçalves Carvalho (2013, p. 36), versa que o
preâmbulo da Constituição Argentina expressa o objetivo de se constituir união
nacional, realizar a justiça, consolidar a paz interior, prover a defesa comum,
promover o bem-estar geral e assegurar a todos os benefícios da liberdade,
invocando-se Deus como fonte de toda razão e justiça.
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3 PRINCIPIOLOGIA DOS CONTRATOS
Como todos os ramos do Direito são moldados por princípios, o ramo do
Direito Contratual não é diferente, visto a sua relevância para a vida social e
comunitária.
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De Plácido e Silva (2013, p. 1097) em sua obra expõe que princípio é
também a expressão que designa a espécie de norma jurídica cujo conteúdo é
genérico, contrapondo-se à regra ou ao preceito, que é a norma mais
individualizada.
Nesse mesmo sentido, o mesmo doutrinador conclui:
Notadamente no plural, princípios significam as normas
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como
base, como alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios
revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para
servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando,
assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica.
Desse modo, exprimem sentido mais relevante que o da
própria norma ou regra jurídica. Mostram-se a própria razão
fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-se em
perfeitos axiomas. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de
elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do
Direito. (SILVA, p. 1097).
Portanto, os princípios pressupõem as bases das leis de um determinado
ordenamento, tendo por composição estruturas e características específicas de
preceitos fundamentais para a prática e sistematização de um correto ordenamento
jurídico.
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3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
Como todos os ramos do Direito são moldados por princípios, o ramo do
Direito Contratual não é diferente, visto a sua relevância para a vida social e
comunitária.
O princípio da dignidade da pessoa humana perfaz todos os ramos do
direito, pois é uma cláusula geral para qualquer relação, negocio, transação, pois
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versa de um direito intrínseco ao homem, que é a vida digna.
Historicamente um dos grandes expositores quanto à matéria da dignidade
da pessoa humana é o autor Immanuel Kant, que versa sobre o tema dentro da
metafísica dos costumes, onde disserta que o homem possui o direito legítimo ao
respeito de terceiros, bem como, o mesmo deve respeitar estes perante a
sociedade. Assim, a dignidade está intrínseca ao homem, sendo a mesma o
acessório do direito principal que é os direitos humanos.
De Plácido e Silva (2013,
5 p. 1097) em sua obra expõe que princípio é
também a expressão que designa a espécie de norma jurídica cujo conteúdo é
genérico, contrapondo-se à regra ou ao preceito, que é a norma mais
individualizada.
Nesse mesmo sentido, o mesmo doutrinador conclui:
Notadamente no plural, princípios significam as normas
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como
base, como alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios
revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para
servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando,
assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica.
Desse modo, exprimem sentido mais relevante que o da
própria norma ou regra jurídica. Mostram-se a própria razão
fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-se em
perfeitos axiomas. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de
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elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do
Direito. (SILVA, p. 1097).
Portanto, os princípios pressupõem as bases das leis de um determinado
ordenamento, tendo por composição estruturas e características específicas de
preceitos fundamentais para a prática e sistematização de um correto ordenamento
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jurídico.
Em que pese o princípio da dignidade da pessoa humana, o mesmo é
amplamente discutido em diversas obras doutrinárias, como um dos princípios mais
relevantes para os seres humanos. É relevante versar que há direitos que pertencem
aos humanos, simplesmente pelo fato de serem humanos, e o dito princípio é um
desses.
Entende-se, dessa forma por dignidade a qualidade moral no determinado
ser visto que o mesmo deve ser respeitado como tal.
Para o doutrinador Kildare Gonçalves Carvalho (2013, p. 30) a dignidade da
pessoa humana, que a Constituição de 1988 inscreve como fundamento do Estado,
significa não só um reconhecimento do valor do homem em sua dimensão de
liberdade, como também de que o próprio Estado se constrói com base nesse
princípio.
Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana é base de inteira
importância na Constituição brasileira, bem como na Declaração Universal de
Direitos Humanos, visto da sua inerência à humanidade.
Nesse sentido, é possui de forma analógica fazer um contraponto com o
imperativo categórico de Immanuel Kant, pois o ser humano jamais deve ser visto
ou usado como meio para atingir outras finalidades, se não como fim de si mesmo.
A doutrina majoritária consagra o entendimento de que o princípio da
dignidade da pessoa humana possui quatro pontos de aplicação prática, onde o
primeiro versa sobre a intangibilidade da vida humana, relacionado a defesa e
proteção da vida humana, a exemplo a eutanásia e o aborto, o segundo versa sobre
a integridade física e psíquica do indivíduo, podendo citar como exemplo o respeito
ao corpo, honra, a imagem, a privacidade, e a vedação de qualquer tratamento
desumano e degradante.
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A terceira forma de aplicação refere-se às condições mínimas para o
exercício da vida, o que implica ao direito ao salário em pecúnia, moradia, e a
vedação a onerosidade excessiva dos contratos. A quarta e última aplicação do dito
princípio se dá pelo respeito a convivência social igualitária, o que implica
basicamente a proteção daquelas pessoas que se encontram em uma situação de
maior vulnerabilidade, como as crianças, os idosos, os consumidores, dentre outros.
O doutrinador Immanuel Kant, já versava que no mundo social existem dois
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tipos de valores, o preço e a dignidade, sendo que analisando esta tipologia é
possível entender que as coisas possuem preços, porém os seres humanos possuem
dignidade.
Assim, percebe-se o quão importante é o dito princípio na regulação da
vida social e particular da sociedade, tendo em vista o seu poder regulatório e
protetivo para o ser humano, bem como de toda a humanidade.
Em que pese a dignidade da pessoa humana, o doutrinador brasileiro
Kildare Gonçalves Carvalho dispõe
em sua obra:
5
A

dignidade

da

pessoa

humana

significa

ser

ela,

diferentemente das coisas, um ser que deve ser tratado e
considerado como um fim em si mesmo, e não para a
obtenção de algum resultado. A dignidade da pessoa humana
decorre do fato de que, por ser racional, a pessoa é capaz de
viver em condições de autonomia e de guiar-se pelas leis que
ela própria edita: todo homem tem dignidade e não tem
preço, como as coisas, já que é marcado, pela sua própria
natureza, como fim em si mesmo, não sendo algo que pode
servir de meio, o que limita, consequentemente, o seu arbítrio,
consoante o pensamento kantiano. (CARVALHO, 2013, p. 30).
A autora Flavia Bahia (2015, p. 117) expõe que o dito princípio é um dos
mais fáceis de ser compreendido, mas, sem dúvidas, um dos mais difíceis de
conceituar, visto que o mesmo é carregado de sentimentos pessoais e interpessoais.
Assim, versa também a Declaração Universal dos Direitos Humanos:
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Todos os seres humanos 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.
(ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).
Dessa forma, pode-se entender que o princípio da dignidade da pessoa
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humana tem como objetivo ultrapassar o status somente de um simples ser social,
no que se refere ao ser humana, mas sim de alcançar um status de proteção,
igualdade, defesa e de não degradação da pessoa humana, tendo em vista a sua
notória importância humanitária, e isso se reflete no âmbito contratual, em que
nenhuma das partes deverá ser lesada por uma cláusula, ou um contrato que possui
vícios jurídicos.
3.2 Princípio da autonomia da vontade
É impossível falar em contrato ou vínculo contratual sem citar a autonomia
da vontade, sendo esse o principal liame entre o vínculo contratual entre as partes.
Os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012, p. 142)
expõem que na órbita do direito, a autonomia da vontade, fruto do voluntarismo
dos oitocentos, concebia o vínculo contratual como resultado de simples fusão
entre manifestações de vontade. A autonomia do querer era o único fundamento
da vinculatividade. A autonomia clássica era absoluta, como valor em si,
abstratamente conferida a todos.
Laerte Marrone de Castro Sampaio (2004, p. 09) disserta que a concepção
clássica de contrato era centrada no princípio da autonomia da vontade. Entendiase que as artes tinham o poder de estabelecer todo o conteúdo do contrato. A
vontade individual, como fonte produtora de efeitos contratuais, era praticamente
absoluta, encontrando obstáculo apenas na ordem pública e nos bons costumes.
É possível então entender que a autonomia da vontade se rege pelo poder
das partes em transigir de forma livre os termos que estarão constantes naquele
contrato, onde se dá pela liberalidade, pela opção de contratar ou não determinada
produto ou serviço, o fato diverso, sempre se pautando pela boa-fé na relação
contratual.
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Assim, a base de um contrato inicialmente é regida pela vontade entre as
partes, onde a vontade perfaz à autonomia, e que essa última é dada com a
liberalidade de contratar e ser contratado.
3.3 Princípio da força obrigatória dos contratos
O dito princípio também é uma das bases das relações contratuais, que
também é conhecido como pacta sunt servanda[3], que possui como conceituação
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textual de que os acordos, ou os pactos entre as partes devem ser cumpridos, ou
também que o contrato faz lei entre as partes.
Nesse sentido, o autor Pablo Stolze (2017, p. 394) disserta que o princípio
da força obrigatória, denominado classicamente pacta sunt servanda, traduz a
natural cogência que deve emanar do contrato, a fim de que se lhe possa
reconhecer utilidade econômica e social, pois de nada valeria o negócio, se o acordo
firmado entre os contraentes não tivesse força obrigatória.
Assim, Cristiano Chaves 5de Farias e Nelson Rosenvald destacam:
Tendo o contrato como fundamento a vontade intersubjetiva,
em princípio, ninguém é obrigado a se vincular, mas, se o
individuo assim o fizer, o contrato deverá ser cumprido em
todos os seus termos. (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 154).
É fato que sem a dita força obrigatória dos contratos, muitas relações
advindas da contratualidade seriam no decorrer da vigência do contrato
descumpridas, gerando assim uma enorme insegurança jurídica, no que se refere
às obrigações dos contratos.
3.4 Princípio da boa-fé objetiva
É fato que a ética e a boa-fé deveriam presumir qualquer tipo de situação
e conduta no mundo real, visto da sua importância nas relações interpessoais. Nas
relações contratuais, o princípio da boa-fé deveria ser o principal aspecto da
relação, visto da sua importância para ambas às partes.
É perfeitamente possível traçar um paralelo com a autonomia da vontade e
boa-fé objetiva nas relações contratuais, pois ambas são alicerçadas na confiança,
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e a boa-fé objetiva nada mais é que a confiança de uma parte na outra, no sentido
que esta não irá lesar a outra por uma própria vontade.
Assim, em sua obra o autor Laerte Marrone de Castro Sampaio expõe em
sua obra:
Na primeira referência, inserida no título relativo à política
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nacional das relações de consumo, a boa-fé objetiva aparece
como princípio orientador da interpretação, de molde que
viabilize os valores nos quais se funda a ordem econômica
(art. 170 da Constituição Federal). Num segundo momento
(art. 51, IV), a boa-fé é chamada para servir como medida da
abusividade das cláusulas contratuais, permitindo ao juiz
interferir no pactuado entre as partes, a fim de garantir o
equilíbrio contratual. (SAMPAIO, 2004, p. 41-42).
No que tange em específico ao princípio da boa-fé, o autor José Cairo
Junior (2016, p. 104), discorre que o princípio da boa-fé norteia diversos ramos do
Direito, mas todo e qualquer Direito que se dedique principalmente à regulação das
obrigações, sejam elas derivadas dos negócios jurídicos, do ato ilícito ou do abuso
de direito.
O doutrinador Ricardo Resende disserta em sua obra:
Segundo este princípio, tanto o empregado, quanto o
empregador devem agir, em sua relação, pautados pela
lealdade e boa-fé. Em que pese ter sido encartado por Plá
Rodriguez como princípio especial trabalhista, a maioria da
doutrina brasileira se posiciona no sentido de que este é um
princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos da
ciência jurídica. Este entendimento restou cristalizado pelo
artigo 422 do Código Civil de 2002, o qual dispõe que os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade
e boa-fé. (RESENDE, 2014, p. 21).
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Neste mesmo sentido, o autor De Plácido e Silva (2013, p. 225) que a boafé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a
pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na
conformidade do direito, consequentemente protegida pelos preceitos legais.
Assim, o autor José Junior (2016, p. 104), versa que a boa-fé tem como
pressuposto a existência de uma obrigação e de um direito correlatos, dentro de
uma relação jurídica, e deriva da máxima romana neminem laedere, ou seja, da
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intenção de não lesar ninguém.
Então, é possível entender que o próprio texto da Constituição da República
Federativa do Brasil possui como diretriz a boa-fé como princípio social, tendo em
vista que em seu artigo 3º, I, expõe que a sociedade deve ser livre, justa e solidária.
Nessa linha, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald (2012, p. 170) destacam que a boa-fé funciona como modelo capaz de
nortear o teor geral da colaboração intersubjetiva, devendo o princípio ser
articulado de forma coordenada5 às outras normas integrantes do ordenamento, a
fim de lograr adequada concreção.

Dessa forma, pode-se entender que deve haver uma reciprocidade mútua
entre as partes da relação contratual, no que se refere aos bons costumes e boa-fé,
pois inexiste uma boa relação contratual, tendo como pressuposto à desconfiança
e a má-fé.
3.5 Princípio da função social do contrato
Em que se pese a função social do contrato no âmbito do direito brasileiro,
a mesma se refere a qual destinação, para qual fim aquele determinado contrato
está sendo feito, cumulando ainda que o mesmo acarretará algum tipo de dano
naquela sociedade.
Nesse sentido, o doutrinador Paulo Lôbo (2011, p. 67) expõe que o princípio
da função social determina que os interesses individuais das partes do contrato
sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se
apresentem.
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Portanto, é imperioso destacar que os contratos entre as partes não podem
prejudicar a coletividade, caso contrário, o mesmo não atende ao dito princípio,
visto que os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses individuais
entre as partes.
Desta feita, o próprio Código Civil pátrio reza em seu texto normativo:
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Artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e
nos limites da função social do contrato. (BRASIL, 2002).
Assim, o presente princípio disciplina que os interesses individuais entre as
partes, estejam estritamente em conformidade com os interesses coletivos e sociais,
tendo em vista que o contrato particular não pode ferir regras e objetivos da
coletividade.
4 NOÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO
O contrato de adesão é um documento na qual as cláusulas expostas são
escritas por uma das partes, na grande maioria das vezes pelo fornecedor dos
serviços ou produtos, onde o contratante não possui o poder de alterá-las.
É importante informar que os contratos de adesão possuem validade, até
mesmo porque os mesmos são aprovados por uma autoridade competente, a
exemplo os contratos de energia elétrica, de telefonia, dentre outros, o que é
imperioso destacar é que os contratos de adesão já são predeterminados, ou seja,
os mesmo já estão prontos no momento da contratação do consumidor, e assim, o
contratante não consegue negociar as cláusulas que estão constantes naquele
documento, sendo na maioria das vezes cláusulas que suprimem direitos e
garantias dos seus consumidores, ou seja, dos contratantes.
Dessa forma, os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
destacam em sua obra:
De fato, um dos contratantes não possui a liberdade de
estipulação do conteúdo das cláusulas, restando-lhe apenas a
liberdade de aceitar ou não a contratação (take it or leaveit).
A qualificação de um contrato como paritário ou de adesão
dependerá, portanto, da perquirição se o conteúdo das
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cláusulas pode ser atribuído a ambas as partes ou se nasceu
de uma prévia imposição inegociável de um dos contraentes.
Isto evidencia que os contratos de adesão não se distinguem
dos modelos clássicos de contrato pelo seu tipo, mas pela sua
forma. (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 299).
4.1 Conceito e natureza jurídica dos contratos de adesão
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O contrato de adesão nada mais é que um documento feito de forma
unilateral, ou seja, feito de forma exclusiva entre as partes, onde a outra parte
daquela relação contratual não pode efetuar nenhuma alteração, somente aceitar o
dito contrato. Este tipo de contrato é o espelho atual da sociedade capitalista e
consumista, onde os fornecedores de produtos e serviços não se preocupam com
o indivíduo de forma isolada, e sim, na coletividade, mas contratações em massa.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012, p. 298) destacam que
o conceito de contrato, fundado
5 na condição de paridade entre sujeitos que
definem o conteúdo normativo da regulação de seus interesses, há muito não
guarda conexão com a realidade do mercado.
Assim, pode-se conceituar o contrato de adesão como um contrato que é
celebrado entre particulares, sendo definido de maneira unilateral, onde uma das
partes possui a opção de somente aderir e concordar com as cláusulas, não sendo
possível que essa altere qualquer disposição constante naquele documento.
No direito brasileiro, os contratos de adesão estão disciplinados tanto no
Código de Defesa do Consumidor, como no Código Civil. No que tange ao CDC[4],
o mesmo dispõe:
Artigo 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.
Nesse sentido, diversos doutrinador a exemplo César Fiuza e Giordano Bruno
Soares Roberto conceituam o contrato de adesão:
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Contrato de adesão é aquele que se celebra pela aceitação de
umas das partes de cláusulas contratuais gerais propostas
pela outra, a fim de constituir a totalidade ou ao menos a
porção substancial do conteúdo de sua relação jurídica.
Explicando, tem-se, em primeiro lugar, que o instituto é um
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contrato, pois o vínculo jurídico é criado pelo acordo de
vontades, ainda que uma seja total ou parcialmente
preestabelecida. (FIUZA; ROBERTO, 2002, p. 68).
Então, é possível perceber a forma que é concebido um contrato de adesão,
onde somente uma das partes impõem as regras, não sendo possível alterá-las,
somente aceitá-las.
Já na visão do autor Markus Samuel Leite Norat (2013, p. 309) o contrato de
adesão é, portanto, o oposto do contrato de comum acordo, que é aquele contrato
realizado mediante a negociação das cláusulas pelas partes (contrat de gré à gré).
Paulo Lôbo (2011, p. 184) destaca em sua obra sobre contratos, que os
contratos de adesão as regras de intepretação dos contratos paritários são
totalmente inaplicáveis. As regras de interpretação dos contratos são inadequadas
em virtude das condições gerais serem unilateralmente predispostas ou utilizadas
por uma das partes, não permitem negociação ou acordo, independerem de
consentimento e terem natureza abstrata e geral.
Quanto à natureza jurídica dos contratos de adesão, a doutrina informa que
a mesma é contratual, vista da relação de contratação e aceite entre as partes.
Assim, pode-se concluir que o contrato de adesão é um contrato
extremamente temerário, onde a sua confecção se dá mediante as condições e
possibilidades que uma das partes dará a outra, sem que essa tenha a oportunidade
de indagar qualquer alteração, tendo em vista que todas as cláusulas já são
preestabelecidas.
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4.2 A atuação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de adesão
O Código de Defesa do Consumidor atua como protetor dos consumidores,
no que tange às relações consumeristas, e isso se dá tendo em vista que o
consumidor é a parte mais hipossuficiente da relação contratual.
É fato e conforme tudo o que ora foi disciplinado, os contratos de adesão
são feitos de forma unilateral e não cabe discursão quanto às suas cláusulas,
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cabendo a outra parte o mero fato de dar o seu aceite ou rejeitá-lo.
Acontece que a grande maioria dos produtos e serviços que possuem
contratos de adesão, os mesmos são essenciais para vida humana e em sociedade,
a exemplo, os contratos de energia elétrica, de abastecimento de água, de aquisição
de equipamentos domiciliares e diversos outros, e assim, cabe o consumidor
somente aceitar, não podendo discutir as cláusulas constantes nesse documento, a
não ser na seara judicial, onde estão sendo discutidas as ditas cláusulas abusivas ou
de restrição de direitos.

5

Com os presentes normativos jurídicos, é fato que o direito brasileiro
positivou a proteção do consumidor, tanto em um texto específico que é o CDC,
como no Código Civil, e ainda a própria Constituição Federal em seu artigo 5º
protegeu em seu texto o consumidor, pois é sabido que o mesmo é a parte que
pode sofrer maiores abusos em uma relação contratual.
4.3 As cláusulas e práticas contratuais abusivas na seara consumerista
Em que pese que o Direito do Consumidor é regido entre partes e por via de
contratos de compra e venda, locação, prestação de serviços, dentre outros, estes
mesmos contratos, conforme já tratado e quando se referem à contratos de adesão,
os mesmos são eivados de cláusulas abusivas e ilegais, onde uma das partes tenta
de forma maliciosa restringir os direitos e garantias de outras.
Dessa forma, o autor César Fiuza e Giordano Bruno Soares Roberto (2002, p.
63) expõe que nos contratos de adesão não é possível a negociação do conteúdo
substancial da obrigação, enquanto nos demais há possibilidade de debate de
cláusulas.
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Tendo em vista que os contratos de adesão são confeccionados somente por
uma das partes, ou seja, pelo fornecedor ou pelo prestador dos serviços, aquele que
efetivamente o construí irá incluir as cláusulas que o mesmo entender que são
viáveis para aquele negócio, entretanto, essas ditas cláusulas podem ser abusivas e
restritivas de direito, lesando assim o direito da outra parte.
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Quanto às cláusulas abusivas nos contratos de adesão, Paulo Lôbo dispõe:
Consideram-se abusivas as cláusulas de contrato de consumo
ou as condições gerais dos contratos que atribuem vantagens
excessivas ao fornecedor ou predisponente, acarretando em
contrapartida demasiada onerosidade ao consumidor ou
aderente e desarrazoado desequilíbrio contratual. Por meio
delas, o fornecedor ou o predisponente, abusando da
atividade que exercem e da debilidade jurídica do aderente
ou consumidor, estabelece conteúdo contratual iníquo, com
sacrifício do razoável equilíbrio das prestações. (LÔBO, 2011,
p. 135).
Nesse esteio, o Código Civil de 2002 brasileiro buscou positivar a proteção e
elevar o grau dos abusos contratuais às cláusulas abusivas e restritivas de direito
dos contratos de adesão. Assim, versa o dito código:
Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.
Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas
que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito
resultante da natureza do negócio.
Pode-se assim entender que é possível a apreciação pelo judiciário das
cláusulas que uma das partes entender como nula ou invalidade, visto que o direito
brasileiro consagrou essa proteção tanto no CDC, como no CC.
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O autor Paulo Lôbo (2011, p. 137) acerta ao dizer que o direito brasileiro
cominou às cláusulas abusivas o grau mais elevado de invalidade (nulidade), porque
o regime de proteção do aderente e do consumidor independe de sua iniciativa,
pois de interesse geral.
Atualmente no Brasil existe uma grande quantidade de processos que estão
tramitando tanto na Justiça Comum, como nos Juizados Especiais Cíveis, onde as
partes tendo em vista da sua autonomia tentam demonstrar os grandes absurdos
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que determinados contratos de adesão possuem, principalmente os contratos de
massa, onde determinados contratados possuem modelos predeterminados de
contratos para atender a coletividade.
Um caso prático que trata de cláusulas abusivas são os contratos de plano
de saúde, a nível Brasil, onde o plano de saúde limita no tempo a internação
hospitalar do segurado. Assim, o Tribunal de Justiça brasileiro de pronunciou por
meio da orientação jurisprudencial 302 que versa:
Súmula 302
Enunciado - É abusiva a cláusula contratual de
5
plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar
do segurado. (BRASIL, 2004).
Imperioso destacar que tanto o contrato de adesão pode ser inteiramente
nulo ou invalidado pela justiça, ou somente às cláusulas que estão sendo apreciadas
pelo judiciário, sendo assim adotado o princípio da conservação do negócio
jurídico.
O próprio CDC em seu artigo 39º, de forma exemplificativa dispôs sobre a
vedação aos fornecedores de produtos e serviços a alguns tipos de cláusulas
abusivas, como constar em seus contratos cláusulas de vantagem excessiva, venda
casada, elevar preços de produtos e serviços sem justo motivo, dentre outros.
Assim, é possível que mesmo que um consumidor ou contratante seja
manifestamente lesado via algum contrato que fora celebrado, o mesmo poderá se
valer do judiciário para requerer a nulidade total ou parcial daquele contrato.
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5 CONCLUSÃO
Constatamos durante o desenvolvimento deste artigo o quão complexo e
importante são os vícios nos contratos jurídicos brasileiros, e em específico os vícios
que norteiam os contratos de adesão e as cláusulas abusivas e restritivas de direito.
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O contrato é umas das melhores formas de resguardar um direito quanto à
uma possível negociação entre particulares, mas estes mesmos contratos podem
ser eivados de irregulares, a exemplo prazos irreais de entrega de mercadoria e
serviços, preços exorbitantes e inúmeros outros abusos, e nesse sentido os
contratos de adesão ganharam notoriedade no direito brasileiro, visto que
atualmente no Brasil, o judiciário a todos os anos recebem inúmeros processos que
tratam de revisões de contratos, no que tange ao seu conteúdo.
Os contratos de adesão são utilizados em sua grande maioria na seara
consumerista, onde o dito contrato já possui cláusulas predeterminadas, onde as
mesmas não foram discutidas entre o contratado e o aderente ou contratante, onde
o mesmo somente poderá dar o seu aceite ou o rejeitá-lo.
Tendo em vista que alguns produtos ou prestações de serviços que são
indispensáveis para uma vida sadia e digna no Brasil, a exemplo as prestações de
serviços de água, energia elétrica, compra e venda de eletrodomésticos, os mesmos
não podem ser discutidos entre as partes, cabendo apenas ao consumidor de forma
obrigatória o aceite no seu inteiro teor daquele contrato determinado.
Assim, pode-se perceber a gravidade da situação, visto que o consumidor
no ato da contratação não pode sequer discutir ou dispôs de algo constante
naquele contrato que entende ser ilegítimo ou desnecessário, não sendo respeitado
os princípios da ampla defesa e do contraditório, e assim os contratados abusam
das cláusulas abusivas e restritivas de direito no corpo contratual daquele
documento.
Portanto, o Código de Defesa do Consumidor, bem como o Código Civil
pátrio cumulado com o judiciário possuem uma grande importância para proteger
os direitos e garantias dos contratantes, pois os contratos de adesão em sua grande
maioria restringem direitos e garantias dos consumidores, visto que é a parte mais
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hipossuficiente da relação empresário e consumidor, e que possui menores
entendimentos jurídicos dos dispositivos de lei.
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NOTAS:
[1] Palavra do latim que tem o significado de ação, atividade, atuação.
[2] Importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. É
considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor
do romantismo.
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[3] Pacta sunt servanda é uma expressão do latim conceituada como os "acordos
devem ser mantidos” ou "os pactos assumidos devem ser respeitados".
[4] Sigla para Código de Defesa do Consumidor no direito brasileiro
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RESUMO: A partir da definição do termo histórico ‘populismo’ pretende-se analisar
os desdobramentos da terminologia no Direito Penal, com enfoque no 'populismo
penal’ e ‘populismo punitivo’, no contexto pós-moderno, trazendo as repercussões
do fenômeno na esfera da atividade policial.
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ABSTRACT: From the definition of the historical term 'populism', this paper
analyses its terminology in Criminal Law, focusing on 'criminal populism' and
'punitive populism' on postmodern context, bringing up its repercussions on police
activity.
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INTRODUÇÃO
O populismo como um fenômeno a alcançar as massas sociais, ao longo
da história e a medida que sua aplicabilidade ganhou notório destaque nas
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sociedades, começou a ter desdobramentos e redefinições a abarcar outros ramos,
dentre eles o sistema penal.
Com base nesse pressuposto fenomenológico, a análise da atuação
policial – como agência executiva estatal – merece especial relevo, pois se insere
num contexto de perpetuação de um sistema penal de base classista e seletista.
1. AS PLÚRIMAS DESIGNAÇÕES DO TERMO POPULISMO
O termo populismo nos conduz a uma chave explicativa para os diversos
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desdobramentos no contexto histórico social. De forma geral, trata-se de um
conjunto de práticas de convencimento e clamor popular[1] desenhado e imposto a
certas camadas sociais com o objetivo de coesão social naqueles setores a quem o
populismo é dirigido, visando legitimar e anuir determinadas ações advindas do
Poder.
2.
1. O conceito histórico-social do Populismo
As práticas populistas se iniciaram no Brasil após a crise de 1929[2], na
5
Era Vargas, tendo ainda como outros
expoentes políticos Jânio Quadros e Juscelino

Kubitscheck. Contudo, o termo se disseminou no Brasil entre os anos 60 e 70 a partir
da sociologia.
Basicamente podemos definir populismo como conjunto de práticas
políticas baseada no carisma do líder nas relações com a massa votante. É um jogo
eleitoral baseado na barganha, com interesses individuais e coletivos na rede do
clientelismo[3].
O

historiador

Weffort

(1978)

sustenta

que

“o

populismo

é,

essencialmente, a exaltação do poder público, é o próprio Estado colocando-se por
meio do líder, em contato direto com os indivíduos reunidos na massa”. (WEFFORT,
1978, p. 28). Ou seja, populismo é um estilo de governo que se opera por meio da
manipulação das massas, malgrado Weffort (1978) salienta que
“[...] populismo é algo mais complicado que a mera
manipulação, e sua complexidade política não faz mais que
ressaltar a complexidade das condições históricas em que se
forma. Ele foi um modo determinado e concreto de
manipulação das classes populares, mas foi também um
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modo de expressão de suas insatisfações. Representou, ao
mesmo tempo, uma forma de estruturação do poder para os
grupos dominantes e a principal forma de expressão política
da emergência popular no processo de desenvolvimento
industrial e urbano. Foi um dos mecanismos pelo qual os
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grupos dominantes exerceram seu domínio, mas foi também
umas das maneiras pelo qual esse domínio encontrava-se
potencialmente ameaçado. Esse estilo de governo e de
comportamento político é essencialmente ambíguo e, por
certo, deve muito à ambiguidade pessoal desses políticos
divididos entre o amor ao povo e o amor ao poder".
(WEFFORT, 1978, p. 71).
Nesse cenário, surgiram desdobramentos do conceito inicialmente
disseminado pela sociologia para outros ramos, dentre eles o Direito, especialmente
no âmbito do Direito Penal.
3.
2. Populismo Penal
O Populismo penal tem sido reconhecido por práticas espetaculares de
protagonismo judicial[4], normalmente instrumentalizadas pela mídia e com o
consenso popular para legitimar suas ações, invertendo a ordem e a importância
dos atores processuais.
É uma prática que de sobremaneira enfraquece a democracia e macula
a efetivação das garantias fundamentais dos indivíduos. O constitucionalista Lenio
Streck afirma que quando a política passa a funcionar como se fosse vale-tudo, por
meio de uma guerra generalizada, instrumentalizando o Direito de acordo com os
interesses pessoais e objetivos ideológicos de cada um, a democracia é colocada
em premente risco, inclusive do próprio rompimento do pacto constitucional
(STRECK, 2019).
As decisões judiciais assim proferidas não se revestem de legitimidade
pelo simples fato de atender aos anseios populares; não estamos tratando de
um balcão de negócios. Os juristas devem respeitar o devido processo legal e
entender que processo não deve ser vislumbrado como duelo entre as partes como
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entendia Carnelutti[5], mas como pleno exercício dialético entre os sujeitos do
processo. O Estado de Direito não pode ser violado por meio de cinismos
ideológicos em que a realidade social imposta pela mídia e pelas agências
executivas se sobreponha a realidade normativa, ganhando uma roupagem
assistencialista dos anseios populares que são meras massas de manobra do
próprio sistema.
Aliás, citando Streck (2019) novamente indaga-se:
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[...] se o clamor social ou a ‘realidade social’ valem mais do
que a Constituição, por qual razão precisamos de uma
Constituição?

E

se

os

anseios

sociais

podem

ser

‘compreendidos’ e/ou ‘traduzidos’ pelo Judiciário, por qual
razão precisamos de parlamento? E quando o clamor social se
voltar contra o próprio Judiciário? (STRECK, 2019, p.57)
Por outro lado, também é possível identificar no populismo penal a
produção – quase industrial, de 5leis que são fabricadas de acordo com a demanda
midiática ou mesmo por fomento de programas policialescos sempre dispostos a

atacar o sistema penal como se sua engrenagem se revestisse numa equação
algorítmica[6] de reação, desmerecendo todas as conjecturas sociais na qual
estamos imersos na contemporaneidade.
4.
3. Populismo Punitivo
Por outro lado, e não sendo contraditório, o populismo punitivo é um
recorte no conceito geral de populismo penal para inseri-lo no contexto da
execução penal. Para que a engrenagem desse movimento funcione também farse-á necessário molas propulsoras como a política, a mídia e as agências executivas
para fundamentar o discurso punitivista apregoado por Salo de Carvalho (2015):
“[...] com a proliferação do discurso punitivista nas esferas do
jurídico e da política, tem-se, de forma trágica, a ineficácia da
Constituição Penal de garantias em detrimento da plena
efetividade

da

Constituição

Penal

criminalizadora

e

punitivista". (CARVALHO, 2015, p.188)

105

www.conteudojuridico.com.br

O raciocínio jurídico da contemporaneidade ou pós-modernidade
permeiam um imaginário populista punitivista cuja equação processual penal se
traduz nos seguintes termos: identifica-se o culpado e depois busca-se as narrativas
(pós-verdades)

para

cobrir

o gap entre

o

fato

e

a

versão

construída

finalisticamente[7]. Crime se combate com o cumprimento de leis, respeitando
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direitos e garantias dos cidadãos. Crime não se combate por apelo midiático,
fantasmagórico, ou por meio de alegoria punitivista apregoada pelos detentores de
poder dispostos a estigmatizar e etiquetar quem não se subsume aos ditames
mercadológicos (o excedente do proletariado da era capitalista). Nesse sentido,
Máximo Sozzo (2009) narra que o incremento do castigo legal se transformou na
receita fundamental para as estratégias de controle do delito, alimentado pelas
práticas discursivas e rigidez das políticas criminais. Dessa forma, segundo SOZZO,
ascende-se o fenômeno do populismo punitivo:
[...] El “populismo punitivo” apela recurrentemente a
metáforas bélicas – la “guerra contra el delito” – que
evidentemente, en Argentina tienen unas particulares
resonancias en nuestro contexto cultural y politico, en función
de las experiencias políticas autoritarias de las dictaduras
militares recientes que, en buena medida, implementaron una
“militarización” de las estrategias de control del delito.[...] La
guerrra como metáfora abriga uma percepción dicotómica y
maniqueista, en la que existen dos bandos, la resolución de su
enfrentamiento

solo

puede

ser

consecuencia

de

la

neutralización o eliminación de uno de ellos.[8] (SOZZO, 2009,
p.43)
Não se cria medos, inimigos ou estados de urgência para perseguir e
punir ninguém. A história já nos mostra que já perseguimos tuberculose, leprosos,
bruxas, hereges, protestantes, judeus, índios, escravos, árabes, terroristas, drogados,
negros, gays e todos os biotipos que não se enquadram nos ditames do
– welfare state. O Estado comprometido pela difusão de uma guerra inexistente
com o fito de ampliar e ratificar a verticalização do poder, nos moldes em que
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ZAFARRONI[9] teorizou, cria temor à sociedade de que algo está muito errado está
acontecendo e que merece o controle Estatal.
5. OS DESDOBRAMENTOS DO POPULISMO PUNITIVO NA ATIVIDADE POLICIAL
A criminalidade é uma realidade socialmente construída. O sistema
penal, por meio das suas agências executivas, é imbuído da função de conter o
progresso criminoso – principalmente por meio da atividade policial.
O populismo opera no sentido de fazer acreditar que o antídoto contra
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a criminalidade é mais prisões e punições. Pavarini e Giamberardino (2018), por
exemplo, sugerem que a demanda social por mais punição está relacionada com a
reivindicação pela certeza e efetividade das penas, embora o que se verifica é
exatamente o oposto: “a inefetividade e incerteza da reação punitiva são notas
estruturais e permanentes do sistema de justiça penal”. (PAVARINI e
GIAMBERARDINO, 2018, p.57). Neste caso, é como se as agências policiais
funcionassem como a patafísica[10] da redução da criminalidade.
O grande problema em torno das políticas populistas para enfrentar a
5

criminalidade é lidar com a cifra negra, já que os casos oficialmente reprimidos
pelas autoridades públicas não são compatíveis com a realidade de crimes
praticados (infinitamente superior). O resultado disso é um sistema penal seletista
e classista. É seletista porque as agências executivas selecionam a categoria ou o
status do sujeito a quem se quer perseguir – homem pobre e negro. Mas também
é classicista porque estratifica a sociedade em camadas sociais diferenciando o
status dos sujeitos por meio da oferta de oportunidades: estudo, emprego, família,
renda e poder. Essa é a função marginalizante do sistema que reproduz as
desigualdades e obstaculiza a mobilidade social no momento que engessa a
sociedade por meio de classes e mecanismos de segregação para exercer
controle.
A atividade policial é precípua em executar o fim que lhe é
proposto/imposto: abordar e perseguir os segregados – censurar e reprimir
socialmente todos aqueles institucionalmente marginalizados.
É a busca pelos inimigos internos fomentados pelo Estado que se faz
acreditar ser o gerenciador de conflitos por meio do confronto – algo no mínimo
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paradoxal! O antagonismo ainda persiste se pensarmos num sistema pósescravagista, produtor de ideologias libertárias, mas por outro lado, que impõe cada
vez mais políticas de restrição de liberdade, coerção e controle.
Mbembe (2018) diz que
“A movimentação permanente, a revalidação e a propagação
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da tópica do perigo e da ameaça – e, consequentemente, o
estímulo a uma cultura do medo – fazem parte dos motores
do liberalismo". (MBEMBE, 2018, p. 147).
Isto posto, a consequência da tradução desse medo propagado é a
coerção cada vez mais destemida sobre os indivíduos por meio das agências de
controle impregnadas por uma mentalidade opressora que abarca níveis raciais,
econômicos e sociais. É a caça a ralé estrutural[11] para compor o sistema prisional
marcado pela desigualdade da sociedade periférica.
Por que o Estado está apto a garantir a ordem social por meio da ameaça
de um mal? É legítima a reação punitiva a partir de um esquema de prestação de
contas pos-factum[12]?
Zaffaroni entende que a prevenção geral negativa[13] é imoral, pois usa
de uma pessoa (sua dor) como meio para atemorizar as outras. E ainda que a
prevenção geral positiva[14] seria uma exploração do prejuízo alheio que não produz
valores éticos ou morais (ZAFFARONI, 2004, p.155). O que se verifica é um ceticismo
total em relação ao sistema penal, pois as penas não cumprem qualquer função de
utilidade, as agências executivas atuam se escusando do cumprimento de garantias,
colapsando todo o sistema penal – inclusive com a inflação carcerária –, em voga.
As penas não podem ser um instrumento de solução dos problemas
sociais, pois a pena é o problema fisiológico do próprio sistema. Denigre o
individuo, retirando toda tutela Estatal vigente de proteção para que lhe seja
atribuído uma sanção que não cumpre nenhuma utilidade a não ser a própria
deterioração social daquele sujeito despido de amparo. Ou seja, a dogmática
tradicional sobre o tema apregoa que a missão do Direito Penal é a tutela de bens
jurídicos. Quando o agente pratica um crime, violando o bem jurídico tutelado da
vítima e, consequentemente o Estado lhe impõe uma pena, quantos bens jurídicos
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daquele agente são violados? No mínimo podemos citar: liberdade, intimidade,
integridade, dignidade e por vezes a própria vida. E qual tutela estatal a favor desse
agente? Para um individuo que comete crime não há bens jurídicos a serem
protegidos? O Estado retribui o mal (do crime) com o mal da pena? PAVARINI e
GIAMBERARDINO (2018) inferem que:
[...] a referência a partir da qual determinar a pena merecida é
o senso comum das pessoas, ou seja, quer-se realizar a
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dosimetria da pena ‘em concreto’ como sendo aquela
considerada como justa pela opinião pública. A referência ao
conceito demerecimento não é mais um componente da
perspectiva de limitação do poder discricionário na aplicação
da pena, e sim de sua vinculação ao alarme social." (PAVARINI
E GIAMBERARDINO, 2018, p.138 e 139).
Com o populismo punitivo fomenta-se o processo de criminalização
estatal, com a criação sistemática
de tipos penais (criminalização primária), por
5
meio da aplicabilidade desenfreada de leis introduzidas no ordenamento jurídico

(criminalização secundária) – através das agências executivas, destacando o poder
policial operacional e militar que vigoram no sentido ostensivo na busca aos
indivíduos que desviam sua conduta na sociedade com o objetivo de puni-los. Por
fim, ainda temos a criminalização terciária que opera sobre o ingresso do indivíduo
no sistema prisional. Zaffaroni (1996) esclarece que o processo de criminalização
como um processo deteriorante que atua sobre os segmentos carentes da
população se assemelha ao processo de policização, tão pouco falado, mas
igualmente deteriorante na medida em que as agências militarizadas são integradas
por pessoas pertencentes ao mesmo segmento carente da população onde estão
inseridas, ora vitima, ora o criminalizado (ZAFFARONI, 1996, p. 138).
Nesse aspecto, pela questão aventada, Zaffaroni (1996) entende que: “O
policizado sofre uma grave perda de identidade – como não poderia deixar de ser
– e, por conseguinte, elevado grau de deteriorização [...]”. (ZAFFARONI, 1996, p.139).
Em síntese sustenta que:
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[...] poderíamos definir a policização como o processo de
deterioração ao qual se submetem pessoas dos setores
carentes da população que se incorporam às agencias
militarizadas do sistema penal e que consiste em deteriorar
sua identidade original e substituí-la por uma identidade
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artificial, funcional ao exercício de poder da agência.
(ZAFFARONI, 1996, p. 141).
A difusão do autoritarismo punitivo com o auxílio da globalização é
propagada em escalas astronômicas em tempos modernos – poder punitivo virou
produto mercadológico. Antigamente, a massa votante trocava votos por
dentadura ou saco de cimento – um verdadeiro escambo eleitoral. Hoje,
infelizmente, pessoas votam naqueles candidatos com a maior atribuição para
punir, como se o poder punitivo fosse o produto de prateleira mais desejado pela
sociedade.
Vivemos em tempos em que as pessoas atordoadas pelo medo
divulgado replicam informações em bloco sem senso crítico algum, gerando mais
temor e legitimando os ‘estados de exceção’ que a partir daí são criados para
regulamentar a neutralização de indivíduos em sociedade.
O poder punitivo – alimentado pela comunicação em massa, é exercido
por meio de amplas medidas[15] que se pretendem como salvadoras de todo mal, e
muitas vezes, como se pena formal fossem, - criando presunções de periculosidade
para a destemida atuação policial. Nesse sentido, Salo de Carvalho (2013) propõe
que:
Frente a dura realidade do controle social punitivo
contemporâneo e às consequentes dificuldades em se
propor reais alternativas às sanções penais - alternativas que
não sejam incorporadas pela lógica prisional e imediatamente
transformadas em aditivos –, a perspectiva redutora parece
ser uma estratégia viável para evitar o imobilismo e salvar o
máximo de vidas possíveis dentre aquelas sequestradas pela
máquina carcerária. (CARVALHO, 2013, p. 159).
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CONCLUSÃO
A explanação da ideia do populismo punitivo na sociedade pós-moderna
que de forma ideológica luta pelo aniquilamento social por meio do
encarceramento em massa é uma medida das mais desastrosas que se traduz na
singularidade excludente e perversa. A afirmação de toda a ideologia midiática
pulsante se dá através das agências executivas estatais que por meio da ação
repressiva e controladora fazem a separação ontológica dos sujeitos em classes:
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aqueles economicamente úteis para o Estado e os seres humanos de segunda classe
presumidamente sujeitos a prisão por se traduzirem como um excedente social não
rentável às pretensões econômico-sociais.
Com isso, cria-se um manancial de excluídos, um estoque de presos que
transbordam nas celas dos presídios brasileiros. Nesse sentido, usurpa-se desse
contingente as garantias, proteções e direitos, em prol da efetividade e utilidade de
um sistema que já nasceu falido, pois seu foco não é defender pessoas e sim
instrumentalizar expectativas. A punição
é para mostrar eficiência estatal, não é para
5
ressocializar ou integrar ninguém.

Acreditamos que os excluídos sociais são os novos escravos do mundo
pós-moderno, alicerçados de mobilidade porque sobre eles impõe-se uma pena,
impera o estigma e por meio dessa identificação recairá todo o sistema punitivo,
conforme preconiza Jessé de Souza:
“[...] ralé brasileira: composta pelos negros recém-libertos e
por mulatos e mestiços de toda ordem para quem a nova
condição era apenas uma nova forma de degradação. A
submersão na lavoura de subsistência ou a formação das
favelas nas grandes cidades passam a ser o destino reservado
pelo seu abandono. Temos aqui a constituição de uma
configuração de classes que marcaria a modernização seletiva
e desigual brasileira a partir de então.” (SOUZA, 2017, p. 77)
E ainda explica:
[...] a elite do dinheiro, que detém o capital econômico e, por
conta disso, manda na economia, passa a mandar de modo
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indireto também no mundo social e político pela construção,
colonizada pelo dinheiro e opinião pública. A elite econômica
precisa transvestir seus interesses de proprietário em suposto
interesse geral para garantir controle da reprodução social,
mantendo seus privilégios. (SOUZA, 2017, p. 114)
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A mídia é o alto-falante estatal que replica discursos de poder às massas
votantes no intuito de segregar os desinteressantes sociais. Com isso, temos em
voga o populismo punitivo repercutindo no enrijecimento desordenado dos
comportamentos dos agentes policiais que no exercício do poder repressivo
traduzem uma nítida patologia social (ZAFFARONI, 1996, p. 138 e 139).
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NOTAS:
A aparente redundância se faz necessária para demonstrar o estratagema de
convencimento social resultante de mecanismos populistas.
[2] Também cunhada de 'Grande Depressão’ foi um período de acentuada recessão
econômica mundial iniciada em 1929 com a quebra da bolsa de Nova Iorque,
resultando em altas taxas de desemprego e colapso de todo o sistema econômico
mundial, culminando na 2ª Grande Guerra Mundial em 1939.
[3] Clientelismo é o conjunto de relações sociais hierarquizadas por meio de amarras
sociais entre as classes privilegiadas sobre as classes desfavorecidas.
[4] Recentemente vislumbrou-se a prática populista perpetrada pelo Juiz Sérgio
Moro na Operação Lava-Jato, em que várias situações vislumbrou-se o afastamento
de garantias individuais em prol do espetáculo judiciário, como por exemplo, no
caso envolvendo a Ex- Presidente Dilma Roussef e o Ex- Presidente Luis Inácio Lula
da Silva com a divulgação de gravações telefônicas num telejornal em horário
nobre; conduções coercitivas espetacularizadas pela mídia em tempo real, etc.
[5] CARNELLUTI, Francesco. As misérias
5
do processo penal. Capinas/SP, 2009, Russell
Editores.
[6] Sequência finita de regra, raciocínios e operações que, aplicada a um número
finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. HOUAISS
(2004).
[7] STRECK, Lenio Luiz. Porque precisamos falar sobre Direito e Moral. Florianópolis
(SC), 2019. Ed. Tirant lo blanch. p.144.
[8] Tradução livre: [...] O Populismo punitivo apela recorrentemente a metáforas
bélicas – a “guerra contra o delito””- que evidentemente na Argentina tem umas
particularidades num contexto cultural e político, em função das expectativas
políticas autoritárias das ditaduras militares recente que acaba ressoando que, em
boa medida, implementam uma “militarização” das estratégias de controle do
delito. [...] A guerra como metáfora abriga uma percepção dicotômica e maniqueísta
de que existem dois lados e a solução para seu enfrentamento só pode ser
consequência da neutralização ou eliminação de um dos lados.
[9] ZAFFARONI, Eugene Raul. La cuestión criminal. Buenos Aires, 2013, Planeta.
[10] Traduzida como a ciência de soluções imaginárias, operando na desconstrução
do real e na reconstrução do absurdo.
[11] A ralé estrutural basicamente é composta por homens jovens, pobres, negros e
analfabetos. Tais dados podem ser visivelmente demonstrados por PAVARINI e
GIAMBERARDINO no capítulo 5 do livro Penalogia e Execução Penal quando tratam
sobre os dados da criminalidade punida no Brasil; v. PAVARINI, Massimo e
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GIAMBERARDINO, André. Curso de Penalogia e execução penal. Florianópolis (SC),
2018. p.91 e ss.
[12] Expliquemos melhor: até que ponto haverá a justa medida da pena a ser aplicada
ao sujeito que praticou o crime se as agências reativas àquela ação só agiram após
o acontecimento dos fatos. Até que ponto conseguiremos demonstrar a justeza
entre a pena e os fatos praticados? O que temos no sistema penal são experimentos
de reconstrução, por meio atos procedimentais e, posteriormente processuais,
daqueles fatos que foram narrados e nunca revividos no tempo.
[13] O poder do Estado em intimidar as pessoas para que não se sintam motivados
a praticarem a conduta ilícita.
[14] A pena como um meio de se produzir valores éticos e morais na sociedade. É a
confiança no Direito e na sua aplicação.
[15] As medidas cautelares, v. art. 319 do Código de Processo Penal, por exemplo,
funcionam como medidas equivalentes a punição para o fim de assegurar o
mecanismo de aplicação da própria punição. Além disso, de forma exemplificativa
temos outras medidas com a pretensão de salvadoras de um 'mal’, exercidas pelas
agências executivas: prisão preventiva, prisão temporária, conduções coercitivas,
abordagens policiais, a excrescência de concessão de mandados de busca e
apreensão representado pela Polícia Militar e concedido pelo Poder Judiciário,
dentre outras medidas extrasistêmicas no afã da persecução penal.
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Resumo: Este trabalho acadêmico visa delinear uma visão atual do instituto do
estágio probatório na Administração Pública, cotejando os elementos definidos na
Constituição Federal de 1988 (CF/88) com problemáticas práticas, inerentes à zona
cinzenta que permeia a estabilidade funcional no serviço público. Para o melhor
enquadramento do tema, questões doutrinárias relacionadas ao conceito, as
dimensões, os requisitos, a aplicabilidade e eficiência do estágio probatório serão
objeto do presente artigo. A análise da capacidade técnica e da aptidão funcional
dos servidores será realizada sob a ótica estritamente jurídica, de forma a não
5

prejudicar os administrados em razão de limitações não albergadas pela reserva
legal. Nesta sonda, a partir desses substratos teóricos, identificaremos a
repercussão que um vindouro aprimoramento na avaliação de estágio probatório
trará ao equilíbrio fiscal do país, de sorte que a máquina pública possa ter
instrumentos hábeis a excluir os servidores que recebem importâncias mensais da
Administração, mas que não prestam o serviço público esperado.
Palavras chaves: Servidor público, estágio probatório, estabilidade, equilíbrio
fiscal.
Abstract: This academic work aims to outline a current view of the institute of the
probationary stage in Public Administration, comparing the elements defined in the
1988 Federal Constitution (CF/88) with problematic practices, inherent to the gray
zone that permeates functional stability in the public service. For the best framing
of the theme, doctrinal questions related to the concept, dimensions, requirements,
applicability and efficiency of the probationary stage will be object of the present
article. The analysis of the technical capacity and the functional aptitude of the
servers will be carried out from the strictly legal point of view, so as not to prejudice
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those managed due to limitations not covered by the legal reserve. In this probe,
from these theoretical substrates, we will identify the repercussion that a future
improvement in the evaluation of probationary stage will bring to the fiscal balance
of the country, so that the public machine may have skillful tools to exclude the
servers that receive monthly amounts from the Administration, but which do not
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provide the expected public service.
Keywords: Public servant, probationary stage, stability, fiscal balance;
Sumário: 1. Introdução; 2. Aspectos jurídicos do estágio probatório. 3. "Aptidão" e
"Capacidade" para a confirmação do estágio probatório. 4. Da possibilidade de
requisição de servidor durante o estágio probatório. 5. Conclusão. 6. Referências
bibliográficas.

1. Introdução.
O orçamento público, como consabido, é limitado, e, fincado nesta premissa,
economistas afirmam que a restrição de gasto com pessoal (segunda maior despesa
do Governo Federal, atrás apenas da previdência) é medida que se impõe, sob pena,
inclusive, de faltar orçamento para saldar tempestivamente as despesas correntes
do funcionalismo.[1]
Neste sentido, a correção de certas distorções na engrenagem da máquina
pública – quaisquer que sejam os ideais políticos dominantes - é medida pujante,
porquanto viabilizará o fôlego necessário para a realização dos investimentos
necessários ao crescimento econômico e social do país.
Veja-se que, diante da despesa rubricada na Lei Orçamentária Anual destinado
à manutenção do funcionalismo público, observamos, de logo, uma intensa (e
necessária) discussão, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, acerca dos
normativos que regulam o regime jurídico dos servidores públicos, notadamente
dos dispositivos que tratam da eficiência, remuneração, estabilidade e estágio
probatório dos servidores.
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De acordo com a proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional pelo
Governo Federal[2], as despesas com servidores públicos em 2019 chegará ao
montante aproximado de R$ 326 bilhões (incluindo inclui as despesas com
servidores ativos, inativos e pensionistas dos poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública). Esta quantia corresponde
a 22,6% do Orçamento — ou seja, a cada R$ 5 gastos pela União, R$ 1 vai para
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

salários do funcionalismo.
Pautada nestes números alarmantes, a equipe técnica do novo Ministério da
Economia[3], tem indicado, reiteradamente, como salutar a imediata limitação das
despesas com pessoal, isto é, aquela“considerada pelo somatório dos gastos do

ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas”.[4]
Uma das discussões mais hodiernas acerca dos custos com pessoal tem
relação com a rápida estabilização dos servidores nos cargos públicos. É que a
ineficiência dos meios de controle utilizados no estágio probatório transforma o
5

Estado – em certa medida – numa estrutura (caríssima) improdutivos e desidiosos.
Reflexo disto é a permanência no funcionalismo de servidores descompromissados,
fato que, ao fim e ao cabo, imobiliza avultante parte do orçamento público.
Destarte, a exclusão de agentes inaptos do serviço público – ainda que durante
a aferição da aptidão funcional-, exige que a Administração observe procedimentos
administrativos mínimos, sendo vedadas a exoneração ou a demissão sem o
correspondente inquérito administrativo e demais formalidades legais de apuração
da capacidade laboral do servidor.[5]
O resultado desta equação, incontestavelmente, traz custos imensuráveis ao
erário, razão porque as questões jurídicas que circundam o estágio probatório
merecem especial análise neste artigo.
2. Aspectos jurídicos do estágio probatório.
Em síntese, o estágio probatório configura o período em que o servidor é
observado e submetido a sucessivas avaliações, a fim de ser aferida a sua aptidão
para o exercício do cargo público. Ou seja, durante um certo tempo de sua trajetória
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no serviço público, por expressa imposição constitucional, o servidor terá a sua
aptidão funcional permanentemente examinada pela Administração.
A aprovação do servidor pela comissão especial de desempenho é requisito
essencial para a aquisição da estabilidade no serviço público. Forte no propósito
deste mecanismo constitucional de controle, Di Pietro assinalou que o estágio
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probatório “tem por finalidade apurar se o servidor apresenta condições para o

exercício do cargo, referentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência.”.[6]
O período de estágio probatório, pois, se destina a verificar a aptidão para o
exercício do cargo, a adaptação às regras do serviço público, o respeito às normas
da instituição, bem como a correta postura do servidor. Ou seja, o servidor precisa
ser acompanhado de perto pelo Administrador, dia a dia, com vistas a cumprir
a accountability que lhe é constitucionalmente exigida para o exercício da função.
Somente após sua confirmação, findos os três anos de avaliação, é que seria
razoável admitir a promoção na carreira, do contrário poderia ocorrer, por exemplo,
de determinado servidor ser promovido a uma nova categoria e depois exonerado
por inaptidão, o que se revela um comportamento contraditório (“venire contra

factum proprium”) por parte da Administração.
Merece nota, neste ponto, o fato de que o estágio probatório deve
acompanhar o prazo para aquisição de estabilidade no serviço público (três anos),
porquanto embora estabilidade e estágio probatório sejam institutos jurídicos
distintos, não há como dissociá-los.
A estabilidade, portanto, se dá no serviço público, o estágio probatório,
conforme asseverado, é um período avaliativo que se realiza para fins de
demonstração da aptidão do servidor para o exercício do cargo, sendo obrigatório,
inclusive, nos casos em que o servidor já é estável no serviço público.
Tal entendimento está sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores (STF:
AI 754.82/DF, STA 310/SC; STJ: AgRg no MS 14.396, RMS 23.689/RS, MS 12.523), e
nos órgãos da Administração Pública Federal, consoante se extrai do Parecer n° AC17.[7]
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Sabe-se que Constituição Federal (CF/88), quando da sua promulgação,
estabeleceu no art. 41 que a estabilidade do servidor público ocorreria após dois
anos de efetivo exercício no cargo - normativo reproduzido inicialmente no art. 21
da Lei 8.112/90.
Todavia, a Emenda Constitucional 19/98 alterou o art. 41 da CF/88, fixando o
prazo de três anos para a aquisição da estabilidade, nos seguintes termos:
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Art. 41/CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público. (...)
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.
Para Oliveira[8], as referidas modificações trazidas pela EC 19/98 (ampliação
5
do período de estágio probatório
e imposição da avaliação especial de

desempenho) “vai ao encontro do princípio da eficiência inserida pela referida

Emenda no art. 37, caput, da CRFB.”.
Já Bandeira de Mello, divergindo frontalmente da juridicidade do § 4º incluído
pela EC 19/98[9], afirmou: “Sem embargo, ao nosso ver – repita-se – tal

possibilidade de perda de cargo do servidor estável, prevista neste § 4º do art. 169
introduzido pelo “Emendão”, não é comportada pelos limites a que uma emenda
constitucional tem que se submeter.”.
Fato é que, numa análise sistêmica dos dispositivos constitucionais vigentes,
extraímos quatro requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para a
obtenção da estabilidade: (i) aprovação em concurso público; (ii) o cargo deve ser
de provimento efetivo; (iii) três anos de efetivo exercício; (iv) aprovação em
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
No âmbito Federal, quanto ao estágio probatório, a Lei 8.112/90 assim
normatizou o texto constitucional:
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"Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante
o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
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I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V- responsabilidade. (...)
A ideia dos críticos remete a ilação de que a iterativa ausência de filtros
eficazes para confirmação estágio probatório – pressuposto constitucional para a
aquisição da estabilidade – fomenta a inevitável permanência da esmagadora
maioria dos servidores nos quadros da Administração, sem que haja a necessária
exclusão dos servidores improdutivos ou inaptos[10].
A esse respeito, Sudano defende, coerentemente, que “O estágio probatório

encontra-se muito distante desses sistemas de gestão de desempenho
discutidos atualmente, embora incorpore muitas das críticas elencadas nos
problemas e dificuldades de implementação de um processo de avaliação de
desempenho”.[11]
Em endosso, Carvalho Filho tece servas críticas ao estágio probatório:
Lamentavelmente, o estágio probatório até agora só existiu
na teoria, pois que, ressalvadas raríssimas exceções, jamais
conseguiu verificar qualquer sistema de comprovação
adotado pela Administração que permitisse concluir por uma
avaliação honesta e efetiva sobre os requisitos para o
desempenho dos cargos públicos. Como é lógico, acabam
ultrapassando esse período servidores ineptos, desidiosos e
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desinteressados,

que,

em

consequência,

adquirem

estabilidade e ficam praticamente insuscetíveis de qualquer
forma de exclusão. Talvez aqui esteja um dos males do
sistema de estabilidade funcional, fato que tem estimulado os
legisladores a mitiga-lo ou simplesmente erradica-lo dos
quadros das garantias do servidor.[12]
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Na prática, é-nos consabido que estas avaliações são vistas em geral como
fontes de atritos, insatisfações e frustrações para aqueles que a concebem e
aplicam, bem como para aqueles que são alvos de sua aplicação[13]
Há, inclusive, uma proposta do Governo Federal no sentido de se reformular
a forma de exame do estágio probatório. A ideia visa fixar um sistema com regras
mais rígidas para a estabilização dos servidores, impondo aos novos integrantes da
Administração Pública a comprovação de que possuem capacidade (em sentido
amplo) para desempenhar o múnus público de forma mais efetiva e producente.[14]
5

3. "Aptidão" e "Capacidade" para a confirmação do estágio probatório.
Uma das questões levantadas tormentosas sobre o estágio probatório diz
respeito à possibilidade de se reprovar servidor público na fase avaliativa, dada a
sua inaptidão física ou mental para o exercício do cargo, lastreando-se na presença
dos vocábulos "aptidão" e "capacidade", estampados no art. 20 da Lei 8.112/90.
Ou seja, seria possível que o servidor público seja reprovado no estágio
probatório por motivo de doença que o tenha mantido afastado das suas atividades
funcionais por período integral ou parcial do respectivo estágio probatório. Para
solucionar a questão, importante, de início, que façamos uma análise sistêmica dos
institutos.
Vê-se, então, perfunctoriamente, quais foram as balizas dispostas pelo
legislador para avaliar a capacidade do servidor: assiduidade, disciplina, capacidade
de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
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Ato contínuo, adentremos à gênese da questão inicialmente indagada, qual
seja, se o servidor público que não compareceu ao local de trabalho, em virtude de
licença para tratamento da própria saúde, poderá ser reprovado no estágio
probatório em razão do não cumprimento dos atributos de aptidão e capacidade,
insertos no art. 20, caput, do estatuto federal.
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Fazendo uma análise pendular das normas dispostas, vislumbro, em um
primeiro momento, a existência de duas premissas que poderiam sustentar, na
hipótese trabalhada, a tese da possibilidade de reprovação do servidor em estágio
probatório.
A primeira, de que os termos "aptidão" e "capacidade", insertos no caput do
art. 20 da Lei 8.112/90, denotariam a possibilidade de a Administração Pública
averiguar, mesmo durante o transcurso do estágio probatório, a sanidade física e
mental do servidor, nos termos do art. 5º, VI da Lei 8.112/90.
A segunda, de que a Administração Pública teria o poder-dever de reprovar o
servidor no estágio probatório, independente da interpretação dada aos termos
"aptidão" e "capacidade", sob o fundamento de que os incisos I e II, do art. 20 da
Lei 8.112/90 exigiriam do servidor a observância ao fator da "assiduidade”.
Portanto, estando o servidor afastado do exercício das funções por motivo de
saúde pessoal - hipótese não elencada no § 5º do art. 20 do Estatuto dos Servidores, haveria irresistível descumprimento dos fatores exigidos nos incisos I e II do
diploma em referência. Entrementes, como se demonstrará adiante, nenhuma das
duas premissas prospera.
Isso porque, quanto à primeira premissa, tenho que a admissão do servidor
deve ser feita antes do ingresso no cargo público. Não há respaldo jurídico para se
fundamentar um "bis in idem" na avaliação de saúde do servidor, visto que os
requisitos de aptidão e capacidade física/mental são exigidos tão somente para o
ingresso no serviço público, como rezam os arts. 5º, VI e 14 da Lei 8. 112/90, in
verbis:
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Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo
público:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
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IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental;(...)
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto
5 física e mentalmente para o exercício do cargo."
Observe-se que o legislador criou o exame admissional com o corolário de
avaliar a saúde do servidor antes do seu ingresso no serviço público, evitando, com
isso, que pessoas entrassem nos quadros da Administração com graves doenças
preexistentes que as impossibilitassem de exercer suas funções, impedindo, ao fim
e ao cabo, a própria falência do sistema, resultante do pagamento desmedido de
aposentadorias e pensões. Esse foi o intuito do texto esculpido nos artigos 5º e 14º
do estatuto federal.
Diversamente, a ideia de que os termos "aptidão" e "capacidade", contidos no
caput do art. 20 da Lei 8.112/90, dariam ao administrador o poder de avaliar a saúde
do servidor e exonerá-lo - nos casos de doença superveniente à posse - durante
todo o período do estágio probatório, constitui uma interpretação legislativa
equivocada, que restringe direitos dos administrados sem amparo legal.
É dizer, a aptidão física e mental passaria, hermeneuticamente, a ser um
requisito para a aprovação no estágio probatório.
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É curial fixar, destarte, que o estágio probatório é sim o período de avaliação
da aptidão e capacidade do servidor para o desempenho do cargo. Todavia, a
capacidade que se exige neste período é uma capacidade técnica/funcional,
relacionada ao desempenho, à produtividade e à eficiência do servidor no exercício
de sua função.
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Em outras palavras, esta linha de pensamento espelha a missão de
concretização

da

atividade gerencial

das funções

públicas.

A

doutrina

administrativista nos mostra que partir do momento em que houve a transformação
do modelo de "Estado Social" para o "Estado Regulador", a Administração passou
a se ocupar de funções gerenciais, deslocando o foco do princípio da legalidade
para enfatizar o controle de resultado a ser obtido, com o cumprimento de metas
e emprego eficaz do dinheiro público, aumentando a qualidade dos serviços
prestados pelo Estado.
A Administração Pública gerencial busca o atingimento de metas com a
eficiência necessária, sendo a criação do estágio probatório um dos mecanismos
instituídos para avaliar - após a investidura no cargo-, a comprovação da
capacidade e da aptidão do servidor para o desempenho das atividades que lhes
são exigidas.
Neste sentido, a Lei 8.112/90, ao versar sobre a aptidão e a capacidade do
servidor no exercício de suas funções, não fez menção à avaliação de saúde. Vejase que o próprio normativo define o que se busca avaliar com os termos
"capacidade" e "aptidão": assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,
produtividade e responsabilidade do servidor.
Não pode o administrador, portanto, lançar mão de equivocada hermenêutica
para restringir direitos dos administrados. A sanidade física e mental do servidor é
aferida, por expressa disposição legal, em momento específico: antes da investidura
no cargo público (art. 5º VI, da Lei 8.112/90) - e não no momento de avaliação do
estágio probatório (Art. 20 da Lei 8.112/90).
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Inexistindo dispositivo legal que justifique o ato administrativo a ser emanado,
impossibilitado estará o ente político de encampar esta linha interpretativa. Não há
falar, pelo todo exposto, na plausibilidade jurídica da primeira premissa trabalhada.
Em relação à segunda premissa (de que a Administração Pública teria o poderdever de reprovar o servidor no estágio probatório), em que pese a licença para
tratamento da própria saúde não estar taxativamente elencada no art. 20, § 5º do
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estatuto federal, esta ausência de subsunção, por si só, não justifica a exoneração
do servidor no estágio probatório.
A uma, porque o período de afastamento para tratamento da própria saúde é
considerado como de efetivo exercício (art. 102, VIII, "b" da Lei 8.112/90); A duas,
porquanto o servidor que goza de licença para o tratamento da própria saúde não
comparece ao local de trabalho em razão da própria enfermidade, com a chancela
da Administração (concessão da licença), afastando qualquer aplicação analógica
que indique possível violação ao requisito da assiduidade, previsto no art. 20, I, da
5

Lei 8.112/90.

O entendimento alhures reflete-se na inteligência do art. 102, VIII, "b", da Lei
8.112/90:
"Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos
em virtude de:
(...)
VIII - licença:
(...)
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço
público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;"
Portanto, o período de afastamento para o tratamento da própria saúde conta
como tempo de efetivo exercício, não impedindo a estabilização do servidor no
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cargo, desde que observadas as regras avaliativas de desempenho. Veja-se, não
obstante, a mais recente e pacífica posição do STJ sobre o tema, em diametral
convergência com o entendimento aqui exposto:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO.
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CONTRARIEDADE

A

DISPOSITIVO

DA

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 12.016/2009. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONJUNTO

SÚMULA

284/STF.

FÁTICO-PROBATÓRIO.

REEXAME

DO

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. (...) O fundamento do ato demissório é de falta
de assiduidade e de higidez física, pois há debilidade
permanente conforme os laudos do Instituto Médico Legal
(fls. 355 e 358). Esses fundamentos, contudo, não são
suficientes

a

ensejar

a

demissão

do

impetrante.

O

afastamento para tratamento de saúde não pode ser
considerado como falta para nenhum efeito, nem sequer para
o de reconhecimento de não comparecimento ao trabalho, de
forma que não pode ser considerada inassiduidade do
servidor. (...) .".
(STJ -REsp Nº 1.691.998 - SP, Rel. Min. Herbman Benjamin,
Publicado em 03/10/2017). Grifos nossos.
Em resumo: a ausência do servidor, no caso previsto no art. 102, VIII, "b", da
Lei 8.112/90, é justificada e conta como efetivo exercício, não havendo respaldo
legal para punir o colaborador acometido de enfermidade durante o estágio
probatório, sob o frágil argumento de que as faltas contabilizadas durante a licença
ensejariam sua inassiduidade.
4. Da possibilidade de requisição de servidor durante o estágio probatório.
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Como é consabido, o estágio probatório configura o período em que o
servidor é observado e submetido a sucessivas avaliações, a fim de ser aferida a sua
aptidão para o exercício do cargo. Ou seja, durante um certo tempo de sua trajetória
no serviço público, por expressa imposição constitucional, o servidor terá a sua
aptidão funcional permanentemente examinada pela Administração.
A Constituição Federal (CF/88), quando da sua promulgação, estabeleceu no
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art. 41 que a estabilidade do servidor público ocorreria após dois anos de efetivo
exercício no cargo - normativo reproduzido inicialmente no art. 21 da Lei 8.112/90.
"Art. 41/CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público. (...) § 4º Como condição por
comissão instituída para essa finalidade. ". Para a aquisição da
estabilidade,

é

obrigatória

a

avaliação

especial

de

desempenho
5

A requisição é que a transferência do exercício do servidor/empregado, sem
alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração ou salário
permanentes, mormente nos casos em que houver ausência de servidores
suficientes ou para a prática de atividade especializada no órgão de destino.
A requisição deve ser encarada como um procedimento de índole excepcional,
já que não é, em si, uma forma de provimento (seja originário ou derivado) em
cargo público. Ao revés, trata-se de instituto jurídico que se presta a atender
situações específicas, marcadas pelo signo da excepcionalidade, sempre com o
escopo de viabilizar a continuidade na prestação dos serviços públicos pelo órgão
requisitante, que, por contingências inerentes ao próprio cotidiano da
Administração Pública.
Como

todo

ato

administrativo,

deve

observância

aos

postulados

constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição
Federal), pelo que sua utilização pressupõe a consecução de resultados positivos
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para o serviço público e satisfatórios das necessidades da comunidade e de seus
membros.
No âmbito da Administração Pública Federal, o Decreto n° 9.144/17, que
revogou explicitamente o Decreto n° 4.050/01, dispôs sobre as cessões e as
requisições de pessoal em que a administração pública federal, direta e indireta,
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seja parte.
Não obstante, há uma multiplicidade de diplomas normativos que tratam da
requisição, ex vi da Lei n. 9.007, de 17 de março de 1995 (Presidência da República);
Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011 (CADE); Lei nº 8.682, de 14 de julho de 1993
(Advocacia-Geral da União –; Lei nº 9.020, de 30 de março de 1995 (DefensoriaPública da União), etc.
Ao observarmos, num primeiro momento, que a requisição garante a
manutenção dos direitos inerentes ao cargo ocupado pelo servidor, concluímos em
seguida que existe uma insofismável preocupação do legislador em manter todos
os efeitos da vida funcional do servidor requisitado, enfatizando ainda que deve ser
considerado como efetivo exercício no cargo ocupado no órgão de origem.
Neste sentido, reza o § 3º, do art. 20 da Lei n. 8.112/90, que o servidor em
estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão
ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação,
e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de
Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
Contudo, em razão dos princípios gerais que regem a interpretação e a
aplicação do direito, os órgãos consultivos da Administração Pública tem-se
posicionado no sentido de aplicação das leis especiais em detrimento das gerais, o
que possibilitaria a viabilidade de outras exceções em relação à cessão/requisição
de servidor em estágio probatório.
Corroborando com o entendimento aqui empossado, o Parecer Vinculante
GQ-162/AGU (de caráter normativo e munido de força vinculante a todos os órgãos
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e entidades da Administração Federal) afirma que o estágio probatório não seria
fator impeditivo da requisição ou cessão de servidor:
"A exegese dos arts. 20 da Lei n. 8.112 e 47 da Lei
Complementar n. 73, combinado com o art. 5º da Lei n. 8.682,
conduz ao resultado, indubitavelmente mais razoável e
consentâneo com o interesse da Administração, de que
ou

cedido

para

esta

Advocacia-Geral

independentemente

das

atribuições

a

da
serem
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servidor submetido a estágio probatório pode ser requisitado
União,
nela

desempenhadas.".[15]
Acrescente-se, ainda, nesta linha interpretativa, que não pode o administrador
lançar mão de equivocada hermenêutica para restringir direitos dos administrados,
porquanto a inexistência de normativo que vede a requisição de servidor público
durante o estágio probatório, afasta o direito do ente ou órgão requisitado de
5

encampar uma conduta proibitiva de atuação.
Ou seja, há juridicidade na requisição de servidores que estejam em
cumprimento do estágio probatório, independentemente da função a ser ocupada
e quaisquer que sejam as atribuições desempenhadas no órgão de destino. O
estágio probatório não representa motivo proibitivo da requisição de servidores
públicos, seja pela inexistência de normativo proibitivo da liberação, seja pelo fato
de que a requisição conta-se para todos os efeitos da vida funcional do servidor,
nos termos descritos pelo Parecer Vinculante GQ-162/AGU.
5. Conclusão.
Vimos neste artigo questões específicas a respeito ao estágio probatório no
serviço público. Perpassamos inicialmente pela ideia de que os termos "aptidão" e
"capacidade", insertos no caput do art. 20 da Lei 8.112/90, não conferem à
Administração Pública o poder de condicionar a aprovação em estágio probatório
à confirmação da atual sanidade física e mental do servidor, sendo o exame
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admissional o momento específico para a avaliação médica (arts. 5º, VI e 14 da Lei
8112/90).
Não obstante, exemplificamos o porquê da impossibilidade jurídica do
servidor afastado do exercício de suas funções para tratamento da própria saúde
(art. 102, VIII, "b", da Lei 8.112/90), obter, apenas por essa razão, ser reprovado no
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estágio probatório, já que a licença é justificada e conta como efetivo exercício, o
que provoca a subversão da cogitada transgressão disciplinar por inassiduidade.
Certo é que, no atual cenário de austeridade fiscal, a otimização dos gastos
com o pessoal é temática central para o Governo Federal, que precisa lançar mão
de mecanismo de gestão para a consecução de um equilíbrio fiscal. Neste condão,
a otimização do custo-benefício das despesas com pessoal exige a correção de
gargalos multifacetários que prejudicam o funcionamento do sistema, a exemplo
da mecanização formal da avaliação no estágio probatório, retratada neste artigo.
É por esta razão que diversos projetos estão sendo encaminhados ao
Congresso Nacional com o corolário de flexibilizar a estabilidade dos servidores
públicos, alterar a forma de avaliação dos servidores e, ao fim e ao cabo, fixar a
desejada reforma administrativa.
Para se ter uma ideia do grau de materialização das propostas sobre o tema,
em dezembro de 2018, o então Ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou
em entrevista ser urgente a necessidade de alteração da metodologia atualmente
utilizada para aferição do estágio probatório. Segundo o Ministro, "Para saber se

quem passou na prova está capacitado a trabalhar, a trabalhar em equipe. Estágio
probatório perdeu a capacidade de ver quem se destaca. Usos e costumes levam a
que a grande maioria entre no serviço público.".
As modificações no instituto do estágio probatório, portanto, serão
inevitáveis, dado o desejado aprimoramento na sistemática para a estabilidade dos
servidores públicos como forma de redução do déficit fiscal do Governo Federal.
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1.INTRODUÇÃO
134

www.conteudojuridico.com.br

O presente trabalho irá tratar sobre a finalidade da pena, sua efetividade no
cenário atual, bem como discorreremos também sobre o sistema carcerário
brasileiro devido a sua ineficiência quanto aos fins da pena.
O crime por ser uma violação da norma social, existe desde épocas mais
remotas da humanidade, e acreditamos nunca será extinto, e por consequência a
resposta do Estado é a imposição da pena.
O Estado como detentor do direito de punir ( jus puniend), tem o dever de
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aplicar a sanção penal aquele individuo que a viola.
Deve-se observar contudo na aplicação da pena os princípios constitucionais,
mais notadamente do neo constitucionalismo, corrente seguida cada vez mais pelo
STF, vez que o segregado da sociedade conserva todos os seus direitos como ser
humano que não são alcançados com a perda da liberdade, estampado no artigo
38 do CPB e do artigo 3 da Lei de execuções penais.
A pena aplicada ao sentenciado deve respeitar todos os princípios
constitucionais emanados da Carta
Magna de 1988, pois além de seu caráter
5
punitivo, retributivo, a sanção penal deve ter como objetivo ressocializar o preso
para que possa voltar a conviver em sociedade.
Nota-se atualmente em nosso País o crescimento alarmante dos índices de
criminalidade e a falta de segurança publica, coloca-se em xeque a efetividade da
aplicação da pena no cenário atual.
Além de que nossos presídios estão tomados por facções perigosas como o
CV e o PCC, dentro outros, pelo domínio principalmente do trafico de drogas.
Este cenário atual nos leva a crer que realmente a finalidade da pena perdeu
sua efetividade, e a sociedade vem clamando por punições mais rigorosas, exemplo
é o pacote anticrime do Ministro Sérgio Moro, bem como para que haja uma certa
flexibilização dos princípios constitucionais e das garantias fundamentais no
processo e execução penal, citamos dentre elas a execução provisória da pena após
condenação em 2ª instancia.
É necessário que o Estado brasileiro passe a adotar uma aplicação das penas
de forma mais humanizada, com vinculação aos princípios constitucionais, tendo
por objetivo à recuperação social do segregado, pois uma condição que achamos
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fundamental para a não reincidência é, além de garantia de direitos fundamentais
do segregado, um interesse geral de toda a sociedade brasileira.
Uma pessoa condenada por um crime é merecedora que lhe respeitem suas
garantias e direitos individuais, como um cidadão que não cometeu crime algum.
Pergunta-se como ressocializar o preso se não tivermos uma pequena
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assistência social.
As cadeias atualmente se transformaram em um barril de pólvora pela briga
de poder pelas facções criminosas, o que nos leva a crer que a pena perdeu em
parte sua finalidade, se não buscarmos o cerne da questão: aplicar sim a sanção
penal de forma efetiva, dura, com rigor, mas sempre respeitando os direitos do
preso, e com o fim de o ressocializar no convívio da sociedade.
Atualmente tivemos o caso trágico do presido de Altamira no Pará, onde
presos de uma facção rival tiveram suas cabeças decepadas, casos que se estão
tornando comum no cenário atual.
2.CONCEITO DE PENA
Segundo o doutrinador GUILHERME SOUZA NUCCI em seu CODIGO PENAL
COMENTADO, ele nos diz que:
É a sanção imposta pelo Estado, por meio de ação penal, ao
criminoso

como retribuição ao

delito

perpetrado

e prevenção a novos crimes. O caráter preventivo da pena
desdobra-se em dois aspectos (geral e especial), que se
subdividem

(positivo

e

negativo):

a) geral

negativo:

significando o poder intimidativo que ela representa a toda a
sociedade, destinatária da norma penal; b) geral positivo:
demonstrando e reafirmando a existência e eficiência do direito
penal; c) especial negativo: significando a intimidação ao autor
do delito para que não torne a agir do mesmo modo,
recolhendo-o ao cárcere, quando necessário; d) especial

positivo: que é a proposta de ressocialização do condenado,
para que volte ao convívio social, quando finalizada a pena ou
quando, por benefícios, a liberdade seja antecipada. Conforme
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o atual sistema normativo brasileiro, a pena não deixa de
possuir todas as características expostas em sentido amplo
(castigo + intimidação e reafirmação do direito penal +
ressocialização): o art. 59 do Código Penal menciona que o juiz
deve fixar a pena de modo a ser necessária e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime.
Seguindo a definição dada por alguns dicionários jurídicos brasileiros,
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conceitua-se pena como “uma imposição da perda ou diminuição de um bem
jurídico, prevista em lei e aplicada, pelo órgão judiciário, a quem praticou ilícito
penal. No Brasil, elas podem ser: privativas de liberdade; restritivas de direito; de
multa”. ( SANTOS, Washington dos. Dicionário jurídico Brasileiro. Belo Horizonte,
ed. Del Rey, 2001, p. 182.)
De acordo com o Código Penal Brasileiro, decreto-lei Nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, as penas são: privativas de liberdade, restritivas de direitos, de
multa.

5

Nos termos do artigo 33 do CP:
Art.33 [..]
§ 1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de
segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola,
industrial ou estabelecimento similar
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou
estabelecimento adequado.
E nos artigos 43 e 44 do CPB nos diz que:
Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela
Lei nº 9.714, de 1998)
I - prestação pecuniária; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de
1998)
II - perda de bens e valores; (Redação dada pela Lei nº 9.714,
de 1998)
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III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de
1984)
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)
V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714,
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de 25.11.1998)
VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
25.11.1998)
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o
crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1o (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a
substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se
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tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído
pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção
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ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela
Lei nº 9.714, de 1998)
Assim fizemos um pequeno esboço do conceito da pena e de sua
aplicabilidade de acordo com o 5artigo 33, 43 e 44 do CPB.
3.CONCEITO DE DIREITO PENAL

Zaffaroni nos diz que o Direito Penal se refere, de um lado, ao conjunto de leis
penais, ou seja, à legislação penal e, de outro, ao sistema de interpretação dessa
legislação. Para o doutrinador Welzel, é a fração do ordenamento jurídico que
estabelece as características da ação criminosa, sujeitando ao seu autor penas ou
medidas de segurança. Segundo o entendimento de Mezger, compreende o
conjunto de normas jurídicas que regulam o poder de punir do Estado, tendo como
pressuposto a prática do delito e como consequência a imposição de sanção.
4.OBJETIVOS DO DIREITO PENAL BRASILEIRO
O Direito Penal tem por norma precípua regular as relações sociais nos seus
aspectos mais relevantes, selecionando os comportamentos mais ofensivos à
coletividade, no qual define os delitos e impondo-lhes punições, estabelecendo as
normas gerais necessárias à estrutura da coletividade como um todo.
Nesse contexto o Direito Penal segue o principio da intervenção mínima, que
segundo o doutrinador MIRABETE: Como a intervenção do Direito Penal é
requisitada por uma necessidade mais elevada de proteção a coletividade, o delito
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deve se consubstanciar em um injusto mais grave e revelar uma culpabilidade mais
elevada, deve ser uma infração que merece a sanção penal.
5.PRINCIPAIS CORRENTES DE POLITICAS CRIMINAIS DA ATUALIDADE
As principais correntes de politicas criminais da atualidade se dividem em 03
correntes:
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5.1 Movimento da Lei e Ordem
Este movimento tem por ideologia a repressão com base em um regime
punitivo retributivo. Defende leis mais severas utilizando a pena privativa de
liberdade, chegando ao extremo da pena de morte.
Araújo Junior nos diz que:
[...] a pena se justifica como castigo e retribuição, [...] os
chamados crimes atrozes devem ser punidos com penas
severas e duradouras [...] as penas privativas de liberdade
impostas por crimes violentos devem ser cumpridas em
estabelecimentos penais de segurança máxima, devendo ser o
condenado submetido a um excepcional regime de severidade,
[...] a prisão provisória deve ter o seu espectro ampliado, de
maneira a representar uma reposta imediata ao crime; [...]
diminuição dos poderes de individualização do juiz e um menor
controle judicial da execução, que, deverá ficar a cargo, quase
que exclusivamente, para as autoridades penitenciárias.
Este movimento tem por objetivo trazer uma sensação de segurança a
população, vindo na realidade a esconder o verdadeiro problema dentro de nossas
cadeias, dentro desta politica enquadra-se o pacote anticrime do Ministro Sergio
Moro, não se preocupando onde nasce o problema da criminalidade.
5.2.Movimento da novíssima defesa social
Este movimento é o oposto do acima citado, propondo de forma contundente
reforma de nossas instituições criminais, quanto da estrutura social.
A Lei de Execução Penal estabelece no seu artigo 1º a função ressocializadora
da pena: Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
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sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado.
Uma critica que se faz a esse movimento tem por base de que o ajustamento
de valores morais, foge da esfera subjetiva imposta pelo Estado na aplicação da lei
penal.
5.3.Movimento da política criminal alternativa
Se fundamenta esse movimento na desigualdade social, na ideia de classe
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dominante e dominada, que organizaria de forma ideológica um sistema repressivo
a fim de proteger a classe dominante.
Seria de acordo com este movimento, que somente apenas através deste
conjunto de medidas que a criminalidade de uma forma geral conseguiria ser
controlada.
6.PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA APLICAÇÃO DA PENA
O processo pelo qual se executa a pena deve seguir os princípios do CPB, CPP
e da própria Carta Magna.

5

Houve recentemente em nosso País a constitucionalização do Direito Penal,
onde se reconheceu a imperatividade e a força normativa dos princípios
constitucionais durante o processo penal e a execução da pena, sendo
este primordial para que a sociedade alcance o ideal de justiça e a segurança
jurídica na aplicação das normas penais, impondo limites ao poder de punir do
Estado, no qual evitamos que o Estado se transforme num Estado arbitrário que
contrarie o conceito de Estado Democrático de Direito, exemplo do período
ditatorial que dominou nosso País.
O doutrinador Paulo Lúcio Nogueira (1996, p.7) nos diz que:
Estabelecida a aplicabilidade das regras previstas no Código de
Processo Penal, é indispensável a existência de um processo.
Como instrumento viabilizador da própria execução, onde
devem

ser

observados

os

princípios

e

as

garantias

constitucionais a saber: legalidade, jurisdicionalidade, devido
processo legal, verdade real, imparcialidade do juiz, igualdade
das partes, persuasão racional ou livre convencimento,
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contraditório e ampla defesa, iniciativa das partes, publicidade,
oficialidade e duplo grau de jurisdição, entre outros.
Agora passaremos aos princípios constitucionais que norteiam o Direito Penal.
6.1.Princípio da dignidade da pessoa humana
O princípio da dignidade da pessoa humana, está insculpido no art. 1°, III, da
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Constituição Federal, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
Nenhum princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da
Constituição Federal que o princípio da dignidade da pessoa humana (BONAVIDES,
2001, p. 15).
De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2005, p. 37), ... tem-se 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
degradante e desumano, como também 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.
A lei de execução penal dispõem no seu art. 40, que “Impõe-se a todas as
autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e presos
provisórios.
6.2.Princípio da legalidade
Está expresso no art. 5°, II, dispõe que ”[...] ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei“, tal como em seu artigo 5°,
XXXIX, prevendo que “[...] não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal”.
Igualmente, nos mesmos termos da Constituição Federal. O Código Penal
Brasileiro em seu artigo 1° também prevê o princípio da legalidade. Serve como
fundamental instrumento de controle do poder punitivo estatal.
Francisco de Assis Toledo (1994, p. 21) diz que: “O princípio da legalidade,
segundo o qual nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal
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pode ser aplicada sem que antes desse mesmo fato tenham sido instituídos por lei
o tipo delitivo e a pena respectiva, constitui uma real limitação ao poder estatal de
interferir na esfera das liberdades individuais”
6.3.Princípio da igualdade
O princípio da igualdade ou da isonomia, está consagrado de forma expressa
no caput do artigo 5° da Constituição Federal, que garante a todos cidadãos o
direito a tratamento igualitário perante o ordenamento jurídico e é um dos pilares
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estruturais da nossa Constituição.
De acordo com Canotilho (1993, p. 565):
[...] a fórmula „o igual deve ser tratado igualmente e o desigual
desigualmente‟ não contém o critério material de um juízo de
valor sobre a relação de igualdade. Essa igualdade material,
seria atingida com uma política de justiça social e com a
concretização das imposições constitucionais tendentes à
efetivação dos
direitos econômicos, sociais e culturais.
5

6.4.Princípio da presunção ou estado de inocência

O referido princípio está insculpido na atual Carta Magna, o princípio da
presunção ou estado de inocência em seu artigo 5°, LVII, ao estabelecer que “[...]
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.”
De acordo com este princípio, a Lei de Execução Penal, artigo 105, considera
o trânsito em julgado como pressuposto para a expedição de guia de recolhimento.
Quando negamos o direito à presunção de inocência estamos negando o
próprio processo penal, o único instrumento de que dispõe o Estado para que de
forma legitima, possa considerar uma pessoa culpada, vez que este só existe em
função deste princípio constitucional.
6.5.Princípio da individualização da pena
O referido princípio encontra-se previsto na Constituição Federal em seu
artigo 5°, XLVI ao estabelecer: 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.
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O princípio da individualização da pena, é regulado também pela legislação
ordinária no Código Penal, art. 59 e seguintes e no Código de Processo Penal, art.
378, incisos I e II.
Na LEP referido princípio vem expresso no artigo 5° ao dispor que “Os
condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade,
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para orientar a individualização da execução penal.”
Guilherme Nucci (2005, p. 925), nos diz que: a individualização da pena ocorre
em três níveis: a legislativa, criando novos tipos penais com limites de intensidade;
a judicial, no momento da decisão condenatória e a executória, relacionada ao
tratamento penitenciário adaptado ao perfil do apenado.
6.6.Princípio da humanização da pena
A CF consagra inúmeros artigos com este princípio, sendo assim, o art. 5°, XLIX,
dispõe que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. No
inciso L assegura que as presidiárias terão direito de permanecer com seus filhos,
durante o período de amamentação e o inciso XLVII, veda a pena de morte, exceto
no caso de guerra, de caráter perpétuo, de trabalho forçado ou cruel.
A LEP assegura a todos os presos um tratamento humanitário. O artigo 3º,
caput e parágrafo único, dispõe que “Ao condenado e ao internado serão
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. E que não
haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.”
6.7.Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade da pena
Em seu tratado do século XVIII, Beccaria (2006, p.68) nos fala o seguinte:
Deve haver uma proporção entre delitos e penas [...] Se se
estabelecer um mesmo castigo, a pena de morte, por exemplo,
para quem mata um faisão e para quem mata um homem ou
falsifica um escrito importante em breve não se fará mais
nenhuma diferença entre esses delitos.
Barros (2001, p. 132) assevera que:
Corolário do princípio da individualização da pena, o princípio
da proporcionalidade implica que, na execução penal, a pena e
sua forma de cumprimento devem estar de acordo com a
144

www.conteudojuridico.com.br

realidade vivida pelo condenado. A proporcionalidade, como
garantia individual, assegura que a pena seja executada dentro
do marco constitucional, de respeito à dignidade do
sentenciado e não em função dos anseios sociais.
7.DA APLICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
Acreditava-se que quando a pena de prisão se converteu na principal resposta
do Estado quando do cometimento da infração penal, acreditava-se que ela
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iria recuperar por completo o delinquente.
Existe um descredito por parte de inúmeros doutrinadores no tocante a pena
de prisão.
O ilustre doutrinador Roxin, em seu livro “Sentido e limites da pena estatal”
(1982, p. 15), formula a seguinte questão: “com base em que pressupostos se
justifica que o grupo de homens associados no Estado prive de liberdade alguns
dos seus membros ou intervenha de outro modo conformando sua vida?”. Ora,
certo que é necessário ao Estado
o poder disciplinar que regule as normas sociais,
5

sendo delegado ao Direito Penal, o caráter de ultima ratio, tutelando apenas os
bens jurídicos mais relevantes. Sendo assim, este poder punitivo do Estado, só
encontra legitimidade quando o bem jurídico ofendido for de grande importância
à sociedade, devendo ainda refletir a realidade social; o Direito Penal só pode
intervir quando se mostrar imprescindível para a proteção dos cidadãos (BARROS,
2001, p. 69).
Encontrando a legitimidade para punir o indivíduo, o Estado encontra na
liberdade individual, o bem supremo que este pode atingir sem ferir, em tese, o
princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, os princípios
constitucionais, os institutos processuais e os fatores de individualização cumprem
papel fundamental nesta tarefa (NETTO, 2008, p. 120). Percebe-se, contudo, que
mesmo ante as máximas garantias individuais dentro do processo e execução penal,
a pena privativa de liberdade enfrenta sua decadência, justamente por falhar na sua
finalidade declarada, a ressocialização do delinquente. Pelo contrário, parece mais
real, que esta estimule a reincidência (BITENCOURT, 2006, p. 23).
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Com a reforma penal de 1984 a mesma trouxe inúmeras inovações com a
ampliação do rol das penas alternativas de liberdade.
8.DA FINALIDADE DA PENA E SUA EFETIVIDADE NO CENARIO ATUAL – FALENCIA
DA PENA DE PRISÃO
Notemos que as teorias que procuram dar respostas às questões sobre a pena
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e o direito de punir, quanto aos fundamentos, funções e finalidades dividem-se
basicamente em: a) teorias retribucionais ou absolutas; b) tórias preventivas ou
relativas; c) teorias mistas; d) teorias ressocializadoras; e e)teorias criticas.
Entre algumas linhas de pensamento a respeito das teorias da pena ou sanção
da pena, duas se destacam: a) a Escola Clássica, em que o homem era tido como
um ser dotado de pleno livre-arbítrio, sendo o mesmo responsável por seus
próprios atos e que a pena era uma simples retribuição de castigo para aquele ou
aquela que praticou o ato; b) a Escola Positivista, com o apoio de Cesare Lombroso,
cientista político, entendia que a pena deveria funcionar como mecanismo de
combate à periculosidade atribuída ao delinqüente.
Atualmente verifica-se que o sistema carcerário brasileiro é falido, pois na
questão da ressocialização do preso em torno de 70% das reincidências estão
presos reclusos.
O princípio da dignidade humana, como conceito chave de direito
constitucional, poderá (e deverá) desempenhar, o impulso para o aperfeiçoamento
da ordem jurídica penal, pois as pessoas crêem que o processo penal termina com
a condenação e não é verdade; as pessoas crêem que a pena termina com a saída
do cárcere, e não é verdade; as pessoas crêem que o cárcere perpétuo seja a única
pena perpétua; e não é verdade. A pena, se não mesmo sempre, nove vezes em dez
não termina nunca (CARNELUTTI, 2002. p. 79).
A prisão no cenário atual está servindo apenas como fator de segregação
social, não ressocializa ninguém, sendo que o correto seria o de proporcionar meios
para que o condenado retorne a uma vida digna, dificulta sobremaneira sua
inserção na sociedade.
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A finalidade da pena e sua efetividade no cenário atual deixa muito a desejar,
pois não cumpre o seu papel fundamental, seu caráter de prevenção, de
ressocialização do preso.
A pena de prisão deve ser a ultima alternativa, deve-se sim aplicar as penas
alternativas, e quando estritamente necessária a pena de prisão para os crimes mais
graves, devem ser implantados programas de reintegração do preso na sociedade,
evitando assim a tão temida reincidência por parte do Estado e da Sociedade.
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9.DO SISTEMA CARCERARIO BRASILEIRO
O Brasil é um dos países com uma das maiores populações carcerárias do
mundo.
O sistema prisional brasileiro encontra-se num verdadeiro colapso.
Segundo Oscar Villena VIEIRA (2008, p. 207), são as desigualdades sociais “que
causam a invisibilidade daqueles submetidos à pobreza extrema, a demonização
daqueles que desafiam o sistema e a imunidade dos privilegiados”, minando assim
o próprio Estado de Direito e a observância
das leis.
5

A ofensa à dignidade dos invisíveis é igualmente invisível, porque não gera

reação política ou social. Muitos ainda acabam sendo vistos como perigosos
quando tentam superar a sua condição de invisíveis, excluindo assim sua condição
de cidadãos protegidos pela lei.
Além disso, a concepção de dignidade da pessoa humana parecer ser afastada
dos rotulados como criminosos e bandidos, a hipótese é a de que a própria
concepção de dignidade está vinculada às práticas do indivíduo e não à sua
condição inerente de ser humano (BARCELLOS, p. 52).
Verificamos assim que o sistema prisional brasileiro está em um verdadeiro
colapso bem como encontra-se totalmente falido, pois em vez de recuperar o
apenado, gera mais revolta, fazendo crescer de maneira assustadora a reincidência.
10.CONCLUSÃO
Chegamos a conclusão com o presente trabalho que penas rigorosas terão
um efeito de prevenção, de coibir a criminalidade, que a finalidade da pena e sua
efetividade no cenário atual falhou, pois uma das principais fontes de prevenção
devem ser implantadas por meio de políticas sociais, econômicas, educacionais, de
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uma maior efetividade de direitos e garantias fundamentais insculpidos na
Constituição da Republica Federativa do Brasil por parte do Estado, sendo que em
casos de crimes graves a pena de prisão é a única alternativa sim, mas deve ser
considerada uma saída conveniente, devendo ser tratada com seriedade, sem que
a pessoa seja submetida a humilhação, ao vexame, a tortura, ao abuso, a
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degradação, retirando o criminoso do convívio social e fornecendo meios dignos
para que o individuo retorne ao convívio da sociedade de maneira a mais digna
possível.
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LELAND BARROSO DE SOUZA [1]
RESUMO: Este artigo tem como objetivo de mostrar como ocorre a compra de voto
e o abuso de poder econômico do candidato a cargo eletivo contra o eleitor. Foi
elaborado de acordo com o método de abordagem indutivo, procedimento
descritivo e através de documentação indireta. Para este fim, foram utilizados a
jurisprudência, súmulas, enunciada e entendimentos de casos recorrentes que tem
sido parâmetro para solucionar as divergências encontradas nas doutrinas, assim
como doutrinas e artigos já publicados. Resta-se certo o artigo 41 da Lei de Eleições
foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro para garantir eficácia à punição
do crime de compra de votos, uma vez que o procedimento aplicado àquele é a
investigação judicial eleitoral. Que não é necessário que haja "pedido expresso de
voto" por parte do candidato comprador de voto. Admite-se que o fim "fim de
obter" votos, que se caracteriza, penalmente, como dolo específico, seja resultado
das circunstâncias do evento, "sendo deduzido do contexto em que ocorreu,
momento do comportamento e das relações dos envolvidos". Não é necessário,
igualmente, que o bem e a vantagem sejam efetivamente entregues ou gozados
pelo destinatário. O crime é, assim, formal, isto é, consuma-se ainda não haja
aceitação por parte do destinatário.
Palavras-chave: abuso; compra; poder; econômico; eleição; votos.
This article aims to show how the vote buying and the abuse of economic power of
the elective candidate against the voter occurs. It was elaborated according to the
inductive approach method, descriptive procedure and through indirect
documentation. To this end, we used the case law, summaries, statement and
understandings of recurring cases that has been a parameter to resolve the
differences found in doctrines, as well as doctrines and articles already published. It
remains certain that Article 41 of the Elections Law was introduced into the Brazilian
legal system to ensure effectiveness in punishing the crime of buying votes, since
the procedure applied to that is the electoral judicial investigation. That there is no
need for "express voting" by the voting candidate. It is accepted that the end "end
of obtaining" votes, which is criminally characterized as specific intent, is the result
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of the circumstances of the event, "being deduced from the context in which it
occurred, the moment of the behavior and relationships of those involved". Nor is
it necessary for the good and advantage to be effectively delivered or enjoyed by
the addressee. The crime is thus formal, that is, if it is not yet accepted by the
recipient.
Keywords: abuse; purchase; power; economic; election; wishes.
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INTRODUÇÃO
Ao aborda a problemática como os candidatos a cargos eletivos compram os
votos dos eleitores.
Neste aspecto a pesquisa Mostrar como ocorre a compra de voto e o abuso
de poder econômico do candidato a cargo eletivo contra o eleitor.
E seus objetivos específicos foram:
- Apontar o que é a compra de voto em um pleito eleitoral;
- Caracterizar como ocorre o abuso de poder econômico e a cooptação da
compra de voto;
- Apresentar quais as repercussões
ao candidato frente a justiça eleitoral por
5
pratica de compra de votos e o abuso de poder econômico num pleito eleitoral.
Este estudo foi baseado pelo método indutivo que analisou os aspectos do
abuso de poder econômico e a compra de voto a um cargo eletivo e sob a técnica
revisão bibliográfica em livros, revistas, artigos e sites especializados na internet,
através da leitura documental para compilação dos dados relevantes a pesquisa.
Com advento das redes sociais e interligação das mídias vemos de forma
crescente antigos hábitos praticados por políticos que costumam usar expedientes
escusos para capitanear votos e aliciar os eleitores.
Em busca de perpetuar seus mandatos eletivos em prol de expedientes para
praticas ilícitas e acordos vultosos envolvendo tráfico de influência, favorecimento
de lobby de empresas e setores em fraudar o erário.
Com vista nestes aspectos mostra a gênese que se encontra o abuso de poder
econômico na compra de votos buscando eleições biônicas e com intuito de
favorecimento pessoal do candidato ao cargo eletivo.
Na nossa região é comum vemos casos em que ocorrem com uma certa
freqüência a tentativa e por vezes podem até passa despercebido mais quando
chegar ao conhecimento da justiça eleitoral as medidas são céleres no sentido de
apurar tais medidas desprovidas civismo e em servir ao bem comum.
Diversos fatores podem influenciar a vontade do eleitor. A simpatia com os
ideais de determinado partido, o carisma do candidato, e a empatia com suas
propostas de governo são maneiras lícitas de ganhar o eleitorado. O que o Direito
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Eleitoral não pode e nem deve tolerar, é a utilização de recursos econômicos ou de
facilidades advindas de cargo público para “conquistar” o eleitor, culminando na
captação ilícita de sufrágio, concessão de benefícios ao eleitor, ou no
descumprimento de preceito legal para fins eleitoreiros.
Este artigo visa expor como poder econômico desprovido de aplicação social
mais sim usado como trampolim para interesses irregulares e ilegais.
Visando iludir o eleitor a vender seu voto e depositar em um corrupto que
tenta a todo custo corromper o eleitor incauto, visando obter um rancho,
dentadura, tabuas, um enterro para ente querido, uma promessa de emprego ente
muitos outros artifícios usando para ludibriar o eleitor a cooptar seu voto.
Como objeto da pesquisa é a venda de voto e o abuso de poder econômico e
as repercussões junto à justiça eleitoral para o infrator. Alem disso temos que
vislumbrar os seguintes aspectos.
1 COMPRA DE VOTOS
A compra de voto ou sua tentativa é ressaltada nos aspectos da obrigatoriedade e
persuasão ao eleito.
A obrigatoriedade do voto é a tentativa de engajar uma população ainda muito
distanciada das estruturas e identidades nacionais a um projeto de nação. Mas como convencer
tal população de que ela deveria integrar um todo maior, uma comunidade imaginária, ou seja,
um Estado Nacional. Para isso, seria necessário persuadi-la sobre a idéia de que, na qualidade
de cidadãos e cidadãs, todos precisavam participar do jogo político necessário à construção de
um país democrático. (TSE, 2015).
Ser cidadão eleitor, segundo TSE (2015) é o poder dever de escolher seus
representantes. A superposição desses dois personagens, o eleitor e o cidadão num único
indivíduo acarretou a disciplinarização das expressões políticas em torno do calendário eleitoral.
Em outras palavras, busca-se direcionar as expressões políticas para os aparatos
eleitorais, tornando cada vez mais distante do ideário do Estado a possibilidade de entender
como cidadãs outras práticas políticas.
Segundo o Código Eleitoral dispõe, que a compra de votos é defeso no ordenamento
jurídico como preceitua:

Art. 299. Dar, oferecer prometer, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena
- reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze
dias-multa. (BRASIL, 1965).
De acordo com Miranda (2016) versa sobre estrutura do tipo penal, percebese que o legislador buscou construir vários núcleos como o objetivo de abranger as
condutas mais comuns na prática de compra de voto. Inclusive, o tipo prescinde a
aceitação da oferta, caracterizando o crime ainda que a pessoa recuse o bem
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oferecido em troca do voto. Assim, o artigo 299 do Código Eleitoral pune tanto
quem oferece, dá ou promete quanto quem solicita ou recebe.
Em se tratando da Lei complementar que trata da elegibilidade seu art. 41A in verbis art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
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41-A. Ressalvando o disposto no art. 26 e seus incisos,
constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observando o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990. § 1º Para a caracterização da conduta
ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando
a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. § 2º
As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem
5
praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o
fim de obter-lhe o voto. (BRASIL, 1990).
Miranda (2016) ressalta que cotejando os dois textos legais, nota-se algumas
diferenças substanciais entre a compra de votos vedada pelo Código Eleitoral e a
captação ilícita de sufrágio vedada pela Lei das Eleições. O primeiro dispositivo legal
configura-se como um crime eleitoral, estabelecendo pena de reclusão para quem
praticá-lo. Já o segundo é classificado como uma infração eleitoral, podendo ser
punido com sanção pecuniária e de cassação de registro ou diploma de candidato.
Destarte José citando Pires aborda a reprimenda estabelecida pelo Código
Eleitoral alcança o sujeito que oferece, dá ou promete e o que recebe ou solicita, ao
passo que a vedação estabelecida pela Lei das Eleições atinge apenas quem doa,
oferece, promete ou entrega, ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, com a finalidade de obter-lhe o voto. Dessa forma, o eleitor que vende o
voto só é punido em face do artigo 299 do Código Eleitoral. Márcio Pires destaca
que o artigo 41 da Lei de Eleições foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro
para garantir eficácia à punição do crime de compra de votos, uma vez que o
procedimento aplicado àquele é a investigação judicial eleitoral. Este, entretanto,
corre pelo rito ordinário da Justiça Eleitoral.
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Analisando a conduta, José Jairo que não é necessário que
haja "pedido expresso de voto" por parte do candidato
comprador de voto. Jairo também pontua que se admite que
o fim "fim de obter" votos, que se caracteriza, penalmente,
como dolo específico, seja resultado das circunstâncias do
evento, "sendo deduzido do contexto em que ocorreu,
momento do comportamento e das relações dos envolvidos".
Não é necessário, outrossim, que o bem e a vantagem sejam
efetivamente entregues ou gozados pelo destinatário. O
crime é, assim, formal, isto é, consuma-se ainda não haja
aceitação por parte do destinatário. A entrega é mero
exaurimento. (JAIRO, 2015, p.590).
2 ABUSO DE PODER ECONÔMICO
Ao abordamos o inicialmente o abuso de poder econômico temos que
conceituar o que é e qual é finalidade que se aplicar.
Costa (2008) conceitua o abuso de poder econômico como vantagem dada a
uma coletividade de eleitores, indeterminada ou determinável, beneficiando-os
pessoalmente ou não, com a finalidade de obter-lhes o voto. O Princípio
Igualitário, conditio sine qua non para a manutenção da democracia garante não
só a legitimidade das eleições, como também zela pela probidade administrativa e
incentiva a moralidade no exercício de cargos eletivos, razão pela qual o legislador
não quedou-se inerte diante da possibilidade de abusos.
Neste diapasão, a Lei Complementar nº 64/1990 estabelece que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político. (BRASIL, 1990).
Pela análise do dispositivo Gomes (2008) cita que os chamados abusos
eleitorais (abuso de poder econômico, político, de autoridade ou uso indevido dos
veículos de comunicação) são causas que ensejam a propositura da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE. A AIJE como hoje se vislumbra é uma inovação
no Direito Eleitoral que, antigamente, consistia apenas em um meio de produção
de provas para um futuro Recurso Contra Diplomação (RCD). Hoje, ela é meio
processual hábil para declarar inelegibilidade e cassar o Registro de Candidatura.
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Logo, Siqueira (2008) relata que, as conseqüências advindas de uma
condenação em sede de AIJE deixam clara a gravidade que o legislador intentava
conferir aos abusos eleitorais. A pena de inelegibilidade constitui, sem sombra de
dúvida, uma das maiores sanções a serem atribuídas a um político, pois se afastar
do cenário eleitoral, mesmo que apenas por 3 (três) anos, pode levá-lo ao
esquecimento do eleitorado, comprometendo irremediavelmente sua carreira
política.
Segundo Garcia (2006) a Lei nº 9.504/97 traz em seu artigo 25 a seguinte
disposição (menos clara que o artigo 69 da Lei nº 9.100/95):
O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e
aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao
recebimento da quota do fundo partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por
abuso do poder econômico. Reduzir o abuso de poder
econômico ao descumprimento das normas de arrecadação e
aplicação dos recursos em campanhas eleitorais, no entanto,
é estreitar a possibilidade de controle da legislação eleitoral
sobre a influência do dinheiro na disputa eleitoral. A
concepção do abuso, aqui, deve ser mais ampla, para garantir
um equilíbrio
mais efetivo entre os candidatos. (GARCIA,
5
2006, p.34).
Porto (2013) o abuso de poder econômico e político como um conjunto de
condutas, algumas das quais definidas como crime, que atentam contra o interesse
público de lisura das eleições, na medida em que agem em desfavor da liberdade
de voto, comprometendo as condições igualitárias de disputa.
De acordo com Salgado (2005) o Tribunal Superior Eleitoral, relata que a
configuração do abuso de poder econômico exige a potencialidade de alterar o
resultado da eleição:
Lembro que a potencialidade é elemento intrínseco a qualquer
forma de abuso, econômico ou político, isto é, práticas
abusivas são aquelas que excedem o normal na utilização do
poder econômico ou do poder de autoridade. Na verdade,
não é ilícita a utilização do poder econômico nas campanhas
eleitorais, tanto que o valor a ser gasto pelos candidatos é
informado no pedido de registro e as contas são prestadas à
Justiça Eleitoral. O que é vedado é a utilização do poder
econômico com intenção de desequilibrar a disputa eleitoral,
o que ocorre de modo irregular, oculto ou dissimulado. Como
condutas que configuram o abuso, os autores apresentam o
tratamento do voto como mercadoria, à utilização de
propaganda vedada por lei ou fora dos limites legais,
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transporte de eleitores, recebimento de doações vedadas,
realização de gastos superior ao declarado e utilização de
recursos do candidato sem incluí-lo na prestação de contas.
(SALGADO, 2005, p.119).
Niess (1998) afirma que a publicidade, de qualquer espécie, feita em
desconformidade com as normas pertinentes, que privilegia alguns candidatos em
detrimento de outros, caracteriza o abuso de poder da comunicação, e frutifica no
abuso do poder econômico. É estimável em dinheiro, considerada gasto eleitoral.
Salgado (2005) alega que, toda e qualquer ajuda a determinada candidatura,
estimável em dinheiro, que exceda dos lindes previamente traçados pelas normas
eleitorais derive:
Do método mais simples e tradicional ou da técnica mais
sofisticada e moderna, caracteriza a utilização do poder
econômico de forma abusiva, porque investe contra o
equilíbrio possível do certame eleitoral. Se alguém se excede
no uso do permitido servindo-se do poder econômico, deste
abusa, não obstante seus gastos observem o montante geral
pré-estabelecido: a doação de terrenos, com vistas à
obtenção de votos, por exemplo, configura, pelo menos,
abuso do poder econômico, ainda quando o valor da doação
não ultrapasse o valor licitamente disponível para a campanha
do doador. O que é vedado é a utilização do poder econômico
com intenção de desequilibrar a disputa eleitoral, o que
ocorre de modo irregular, oculto ou dissimulado. (SALGADO,
2005, p.120).
Segundo Gomes (2009) o grande momento de exteriorização da soberania
popular é a escolha dos representantes. Assim se realiza a democracia formal
brasileira. Para que seja legítima, assim, é necessário que a eleição ocorra de
maneira limpa, com respeito à igualdade entre os eleitores e entre os candidatos.
Sousa (2010) retrata que a formação e a manifestação do voto devem dar-se
sem interferências. O Estado brasileiro exporta soluções para o processo de votação
e apuração dos votos. Depois de inúmeras fraudes, a adoção do sistema eletrônico
de votação traz confiabilidade em relação ao respeito da vontade manifestada nas
urnas.
Enquanto a preocupação com o uso indevido do poder político é expressa
desde o Império (com a previsão de hipóteses de inelegibilidade e
incompatibilidade), a legislação eleitoral apenas recentemente passa a se preocupar
mais direta e especificamente do abuso do poder econômico.
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) traz entre as garantias eleitorais, em seu
artigo 237, o seguinte dispositivo: a interferência do poder econômico e o desvio
ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos
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e punidos. E prevê nos parágrafos do referido artigo, investigação para apurar o uso
indevido do poder econômico. (BRASIL, 1965).
Salgado (2005) relata que, a obra anterior à vigência da Constituição de 1988,
sobre o tema, demonstrando preocupação com a interferência do poder econômico
em âmbito eleitoral. Aduz que o Direito Eleitoral, para cumprir seu papel de garantia
da vontade genuína do corpo eleitoral, deve conter medidas de contenção contra
qualquer tipo de poder. Critica o casuísmo da legislação eleitoral e analisa o artigo
237 do Código Eleitoral como norma a afastar o abuso de poder.
A Lei dos Partidos Políticos, em vigor até 1995, Lei nº 5.682/71, proíbe de
forma absoluta que os partidos recebam recursos de empresas privadas, de
finalidade lucrativa, e de entidades de classe ou sindicais (art. 91), considerando-os
ilícitos. O parágrafo segundo do artigo 93 dispõe: Nenhum candidato a cargo
eletivo, sob pena de cassação do respectivo registro. (BRASIL, 1998).
O Fundo Partidário financia as campanhas ao lado das contribuições dos
filiados e são formados por recursos provenientes de multas e penalidades
eleitorais, recursos destinados por lei, dotações orçamentárias da União e doações
de pessoas físicas até o limite de duzentas vezes o maior salário mínimo do país.
Essas doações, inseridas pela Lei nº 6.767/79, podem ser feitas diretamente aos
partidos políticos desde que contabilizadas (o “balanço” anual é publicado
no Diário Oficial da União), e são5 dedutíveis do imposto de renda. (BRASIL, 1979).
Niess (1998) cita que a regulamentação de financiamento de campanhas não
evita o uso do poder econômico nem as doações de empresas para as campanhas.
Inaugurando uma ordem jurídica democrática, inspirada por princípios
republicanos, é promulgada a Constituição de 1988.
A Carta refere-se, em seu artigo 14, à lei complementar para proteger a
normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
(§9º) e ao abuso de poder econômico como hipótese da ação de impugnação de
mandato eletivo (§10). (BRASIL, 1979).
Nas duas leis eleitorais seguintes à Constituição (Lei nº 7.773/89 e Lei nº
8.214/91) não há referência expressa ao abuso do poder econômico. Mas há
controle de sua influência por meio da limitação do uso da propaganda, certamente
a forma mais poderosa de interferir na escolha do eleitor. (BRASIL, 1990).
Segundo Garcia (2006) às polêmicas sobras de campanha da eleição de
Fernando Collor e ao processo de impeachment, a Lei nº 8.713/93, que regula a
eleição de 1994, traz normas específicas sobre a arrecadação e aplicação de
recursos nas campanhas. A partir de então é permitida a realização de gastos pelos
candidatos e a arrecadação de fundos junto à iniciativa privada.
Salgado (2005) cita que, essa lei diminui o conteúdo farsante da legislação
eleitoral, embora ainda permita o abuso de poder econômico e traga ônus aos
cofres públicos com a confecção dos bônus eleitorais. O autor aponta como falhas
dessa lei a atribuição aos partidos da faculdade de fixação do teto de gastos em
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campanhas (e é assim até hoje) e a ausência de limites para as doações de empresas,
que evidencia “a preponderância da moeda sobre as idéias e propostas no processo
eleitoral”.
Gomes (2009) aborda que, os partidos p passam a submeter-se à Lei nº
9.096/95, que proíbe apenas o recebimento de contribuições de entidade ou
governo estrangeiro, autoridades e órgãos públicos (com exceção do fundo
partidário), autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos,
sociedades de economia mista e fundações (instituídas em virtude de lei e para
cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais) e entidades de
classe ou sindicais (art. 31).
A Lei dos Partidos determina o envio anual à Justiça Eleitoral do balanço
contábil (art. 32), além da prestação de contas de campanhas eleitorais (art. 34).
Impõe a responsabilidade civil e criminal dos dirigentes do partido e comitês (art.
34, II) e prevê a perda do Fundo Partidário no caso de descumprimento de suas
normas (art. 36). (BRASIL, 1995).
A Lei nº 9.100/95, que regulamenta as eleições municipais do ano seguinte,
traz algumas modificações em relação ao controle do poder econômico nas
eleições. Substitui os bônus por recibos, prevê pena de multa e detenção (de um a
três meses) para doação acima do limite, recebimento de recurso acima do teto
legal e gasto além do valor máximo estipulado pelo partido. (BRASIL, 1995).
De acordo com Garcia (2006) a violação das normas por pessoa jurídica
impede a participação em licitações públicas e a celebração de contratos com o
Poder Público pelo período de cinco anos (por determinação da Justiça Eleitoral em
processo que lhe seja assegurada ampla defesa). Seu artigo 69 dispõe que o
descumprimento das regras relativas ao financiamento de campanhas caracteriza
abuso do poder econômico.
3 ABUSO DE PODER POLÍTICO
O abuso de poder político numa realidade premente não é visto como
possível, mas pela primazia da realidade é o fato sentido e vivido por muitos em
geral pela população de baixa renda afligida e aliciada em função de determinadas
premissas.
Segundo Gomes (2008) não existe, no Brasil, um conceito jurídico-legal de
abuso do poder político. Constituição Federal e legislação esparsa ocupam se do
instituto, entretanto, sem conceituá-lo. Anote-se que sua noção, para além de vaga,
é densa. Seu correto delineamento pressupõe, portanto, a fixação de determinadas
premissas conceituais, às quais rendemos o presente tópico.
Garcia (2006) cita que, a teoria do abuso de poder no Direito Eleitoral fixa-se
sob tais premissas, porém nelas não se encerra, eis que dotada de peculiaridades
destaca-se:
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A grande massa de atos lesivos ao procedimento eletivo e que
serão aleatoriamente enquadrados sob a epígrafe do “abuso
de poder”, em verdade, não caracteriza abuso de direito. São
atos que desde o nascedouro carregam a mácula da
ilegalidade, pois praticados em frontal e flagrante dissonância
do ordenamento jurídico. Como não se trata de exercício
irregular de um direito, pois direito nunca houve impossível
será falar-se em abuso de direito. Por tais motivos, o abuso de
poder pode ser conceituado como o uso exorbitante da
aptidão para a prática de um ato, que pode apresentar-se
inicialmente em conformidade ou desde a origem destoar do
ordenamento jurídico. (GARCIA, 2006, p. 20).
3.1 USO E ABUSO DE PODER POLÍTICO
Ao abordar uso e abuso de pode político trataremos do envolvimento de
outros políticos eleitos favorecendo o então candidato em busca apoio e outros
interesses.
Siqueira (2008) relata que, analisando o abuso de poder econômico nas
eleições, afirma que referido poder existe, e naturalmente se aceita, tal como outras
espécies de poder concorrentes. Segundo o ex-Procurador Regional Eleitoral de
Goiás, o que não se tolera é o abuso.
A opinião é acolhida sem ressalvas no que se
5
refere aos poderes econômico e de mídia, porquanto aceitos como manejáveis, no
processo eleitoral, em patamares até certo ponto admitidos.
Entretanto na analise de Garcia (2006) o poder político, não se pode estender.
Um dos principais fundamentos da necessidade de coibição ao abuso do poder
político é o princípio da igualdade de condições. Ademais, sua assunção
fundamenta-se em princípios democráticos e republicanos que não admitem sua
utilização senão em prol da coletividade.
O poder político, ao contrário do econômico e do poder de mídia, não se
encontra (mesmo em hipótese) nos âmbitos de aquisição e disposição de todos os
candidatos. Sato; Souza (2008) concluim, que o uso de poder político nas
campanhas eleitorais não precisa ser desbordado para revelar-se antijurídico.
Salgado (2009) reforça o entendimento como outro aspecto do princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos é a exigência da absoluta
neutralidade dos poderes públicos na campanha eleitoral.
Seguindo a lógica Gomes (2009) cita que, no caso do poder político, seu uso
já se configura abusivo, pois se trata de fator absolutamente irrelevante,
obviamente, relevante na disputa eleitoral, que não comporta sequer medidas para
compensar a desigualdade entre os candidatos.
Sob a mesma fundamentação Gomes (2009) observa que a máquina
administrativa, trabalhando a serviço de candidaturas, ofende não apenas a
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isonomia que deve pautar as campanhas eleitorais, como também o princípio
republicano, que repele qualquer forma de tratamento privilegiado.
Nesse ponto, destaca-se Ramos; Neto (2011) a Lei da Ficha Limpa (LC nº
135/2010) inseriu um inciso no art. 22 da Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/1990),
cuja redação é a que segue: art. 22. [...] XVI para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/1990) Lei complementar segui ao:
[...] art. 22, XVI – para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam. Em suma, o ato abusivo, omissivo ou comissivo,
realizado numa conjuntura eleitoral, em contrariedade à
norma jurídica, é aquele que, em razão de sua gravidade, seja
capaz de macular o pleito eleitoral, tanto em benefício quanto
em malefício de determinada candidatura. (BRASIL, 2010).
A Constituição Federal prevê a proibição do abuso do poder político e
econômico nas eleições ao dispor que devem ser estabelecidos por lei
complementar os casos de inelegibilidade e seus prazos, para proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida
pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta. (TSE 2013).
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral – TSE o poder político e econômico nas
eleições e as hipóteses de condutas vedadas estão inseridas aos:
O uso, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos municípios; o uso de materiais ou
serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que
excedam as prerrogativas de seus regimentos; ceder servidor
público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de
seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal; e fazer ou permitir uso promocional em
favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público, entre
outras hipóteses previstas na lei. (TSE, 2013).
3.2 ABUSO DE PODER POLÍTICO POR AÇÃO
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No concerne ao abuso de poder político por ação diz respeito ao candidato
agi no intuito de lesa o eleitor por medidas no sentido obter seu voto a qualquer
preço, em importa com os meios que tem que usar para isso tendo finalidade única
vencer o pleito eleitoral.
Gomes (2008) alega que, a estrutura do ilícito eleitoral por abuso de poder
não apresenta grandes diferenças em relação aos ilícitos encontrados em outros
ramos do Direito. Por esse entende-se plenamente aplicável, no particular, a
tipologia geral dos atos jurídicos.
Segundo Vianna (2000) o aspecto estrutural, o ilícito eleitoral apresenta os
seguintes elementos: a) conduta abusiva; b) resultado; c) relação causal; d) ilicitude
ou antijuridicidade.
A ilicitude restou explicada quando da formulação de um conceito de
abuso: refere-se à conduta que ofenda não apenas a lei, mas também os princípios
jurídicos. Conduta, resultado e nexo causal, todavia, demandam reflexão. A
necessidade de exame surge da já mencionada alteração operada pela LC nº 135
na LC nº 64/1990. (VIANNA, 2000).
Partes podem ajuizar ações específicas para apurar e punir abuso de poder
nas eleições Segundo o Tribunal Superior Eleitoral – TSE consistem em:
Duas ações que estão sempre em evidência nos julgamentos
5
realizados pela Justiça Eleitoral são a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) e a Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME). Ambas têm suas particularidades jurídicas e
são essenciais para assegurar a lisura e a legitimidade do
processo eleitoral, afastando a influência do poder econômico
ou a prática de outro tipo de abuso de poder que possa
macular as eleições. A iniciativa para ajuizar as duas ações
cabe a partidos, coligações, candidatos e ao Ministério
Público Eleitoral (MPE). A tramitação da AIJE e da AIME segue
o rito contido no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei de Inelegibilidades) e tem início com o protocolo
das ações na Secretaria do Tribunal. Todas as AIJES ajuizadas
no TSE têm como relator o corregedor-geral da Justiça
Eleitoral, cargo atualmente ocupado pelo ministro Jorge
Mussi. Já as AIMES são distribuídas entre os ministros por
meio de sorteio eletrônico. (TSE, 2019).
3.3. ABUSO DE PODER POLÍTICO POR OMISSÃO
O abuso de pode político por omissão é quando político que está
compactuando encontra guarida e outro finge que não sabe mais está fornecendo
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apoio e indicações facilitações através do trafico de influencia notadamente uma
deslealdade.
Vianna (2000a) cita que, o abuso de poder político encontra menção expressa
em qualquer manual de direito eleitoral. A forma omissiva, por outro lado,
raramente é lembrada; e arrostada, quase nunca sem embargo.
Garcia (2006) alega que, a unidade e a harmonia característica do sistema
jurídico bem indicam que, a exemplo do abuso de direito na esfera privada, o abuso
de poder pode estar presente tanto na ação quanto na omissão. O facere e o non
facere, como é intuitivo, consubstanciam unidades existenciais norteadas pela idéia
de dever jurídico, afastando qualquer possibilidade de disposição do agente
público.
Na opinião (Vianna, 2000b), o abuso de poder político por omissão realiza-se
por meio de grave abstenção de agente político, que, deixando de fazer algo a que
estava juridicamente obrigado, compromete a normalidade ou a legitimidade das
eleições, em benefício ou prejuízo de candidato, partido ou coligação.
Ramos; Neto (2011) consta que, não obstante a desatenção doutrinária há
previsão expressa de pelo menos uma hipótese de ilícito eleitoral omissivo de poder
político no ordenamento jurídico-eleitoral brasileiro. Trata-se de conduta vedada
constante do inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que se configurará abuso
quando, pela gravidade, ofenda a normalidade ou a legitimidade das eleições:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não,
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) IV –
fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens
e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público. (BRASIL, 1997).
No que tange a hipótese Garcia (2006) relata que podem-se vislumbrar
inúmeros outros expedientes configuradores, em tese, de abuso de poder político
por omissão. Para demonstrá-lo deve-se, antes, analisar a estrutura do abuso
omissivo, que, a nosso ver, apresenta-se assim: a) omissão grave; b) resultado; c)
nexo de causalidade; d) ilicitude.
4 MEDIDAS QUE A JUSTIÇA ELEITORAL CONTRA A COMPRA DE VOTOS E
ABUSO POLÍTICO E ECONÔMICO
O fenômeno da compra de votos, sendo um assunto relevante na política
contemporânea, a própria legislação eleitoral reconhece a existência do problema,
coibi explicitamente a compra de votos. No entanto, segundo as constatações da
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Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), não tem sido possível coibi-la de forma
eficiente.
Speck (2003) relatam o inicio engajamento da corrupção nas eleições
municipais de 1996 com:
A corrupção eleitoral iniciou-se com as eleições municipais de
1996. Naquele ano a CNBB defendeu na Campanha
Fraternidade e Política o uso consciente do voto como
ferramenta para influenciar os rumos da política. O voto
consciente foi confrontado com a prática da compra de votos,
que a CNBB identificou como uma das maiores distorções da
democracia brasileira. A organização elaborou nos anos
seguintes um amplo diagnóstico do problema e uma
proposta para modificar a legislação, tornando a sua
aplicação mais fácil e mais rápida (vide Câmara dos
Deputados, 1999). Durante o ano de 1999 o processo de
mobilização da sociedade para encaminhar o projeto ao A
Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP) Congresso
Nacional resultou na coleta de mais de um milhão de
assinaturas. (SPECK, 2003, p.2).
Vianna (2000), como resultado,
o projeto tramitou em tempo recorde no
5
Congresso, sendo aprovada a Lei 9.840/1999, que passou a vigorar a partir das
eleições municipais de outubro de 2000. Esta modificação do Código Eleitoral
tornou a coibição da prática de compra de votos pela justiça eleitoral brasileira
maisfactível.
Garcia (2006) cita o grito de alerta de um órgão respeitado como a Igreja
católica chamou a atenção da sociedade para a atualidade do problema da compra
de votos. É grande, porém a dificuldade em diagnosticar a extensão deste
problema.
Speck (2003) relata os levantamentos realizados pela Comissão Brasileira de
Justiça e Paz (CBJP) qualitativos durante a mobilização confirmaram o panorama
das trocas materiais nas quais se baseia a compra de votos, abrangendo remédios,
sapatos, materiais de construção, iluminação para uma rua, um alvará para a
construção, material escolar e inúmero outros itens que poderiam constar numa
cesta das necessidades básicas da população brasileira.
4.1 LISURA DO PROCESSO ELEITORAL
O processo eleitoral deve ser justo e atender o princípio da legalidade não
cabendo espaço para manipulações eleitoreiras.
Segundo Porto (2013) a manipulação das eleições populares foi uma prática
comum na transição para os regimes de democracia representativa. Com a
conquista dos princípios da soberania popular e do sufrágio universal, o processo
eleitoral ganhou um peso sensível na evolução política.
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Costa (2008) aborda mecanismo que definiria a distribuição do poder político
em regimes representativos, substituindo princípios como a hereditariedade ou a
usurpação do poder, as noções da liberdade de escolha, a competição eleitoral e
da administração isenta, associadas à noção de eleições, ainda estavam longe de
descrever o contexto social e político no qual os processos eleitorais se realizavam.
Para Sousa (2010) nas democracias emergentes, as possibilidades de
manipulação das eleições populares são múltiplas. A competição política muitas
vezes restringe-se a uma disputa entre elites concorrentes, que possuem um
controle amplo sobre segmentos inteiros do eleitorado.
Mas ao mesmo tempo segundo Miranda (2016) os atores políticos
desenvolvem um senso crítico aguçado para detectar as deficiências do processo
eleitoral em todas as suas variações. Estas incluem o uso da máquina governamental
para favorecer candidatos, a influência ilícita do poder econômico sobre as eleições
ou manipulações referente à administração das eleições.
Por outro lado Porto (2013) cita, a garantia da lisura do processo eleitoral é
um desafio universal para a consolidação dos regimes democráticos. Mas a fraude,
a manipulação e a corrupção eleitoral têm uma coloração específica, dependendo
do contexto político e histórico.
Para fins de análise Sousa (2010) aborda o trato separadamente questões
específicas como a imparcialidade da administração das eleições, o papel do poder
econômico no financiamento das campanhas e a independência do eleitor na
manifestação do seu voto.
De acordo com Alvim (2011) a questão da administração imparcial do
processo eleitoral diz respeito à clareza e à transparência das regras, bem como à
sua implementação neutra na competição eleitoral. Para este objetivo a
independência da instância que organiza o processo eleitoral pode ser crucial.
Como mostra o estudo de Sadek (1995), o Brasil avançou bastante no século XX em
relação às questões da lisura do processo de administração das eleições.
Vianna (2000) cita as duas etapas decisivas que foram à criação da Justiça
Eleitoral em 1932 e a introdução do voto eletrônico entre 1996 e 2000. A primeira
foi o divisor de águas entre a administração de eleições viciadas pela ingerência
política e uma instância independente para organizar e implementar o processo
eleitoral.
Conforme Speck (2009) a recente informatização do processo eleitoral
eliminou a questão pendente de fraudes na apuração e totalização dos votos.
Devido ao grande número de eleitores no Brasil e às particularidades do sistema
eleitoral, o desafio para uma administração eficiente e imparcial do processo
eleitoral em todas as suas etapas é grande.
4.2 PAPEL DO FINANCIAMENTO
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Quanto ao financiamento todos os recursos devem ter prestação de contas
analíticas do que se recebeu e o quanto se gastou e principalmente a fonte
arrecadadora.
Segundo Porto (2013) outro grande tema vinculado à questão da lisura
eleitoral diz respeito ao papel dos recursos financeiros no processo da competição
eleitoral. Na teoria da democracia representativa, as eleições restringem-se à
competição pelos votos dos eleitores.
Conforme Miranda (2016) na prática, o processo de comunicação entre
candidatos e eleitores envolve recursos consideráveis e a competição eleitoral passa
a ser também uma competição pelo apoio material à campanha para suprir esta
demanda.
Speck (2009) descreve a lisura do processo eleitoral em relação ao
financiamento das campanhas como um tema recorrente em todas democracias
modernas, tais irregularidades nesta área marcam as eleições nos Estados Unidos,
Alemanha, França, Itália, Japão, Israel.
De acordo com Miranda (2016) as democracias consolidadas como naquelas
recentemente constituídas, a discussão sobre o financiamento de campanhas
eleitorais envolve freqüentemente a questão do cumprimento das normas em vigor.
Mas, a adequação destas normas é questionada em conseqüência das
irregularidades e, por vezes, a legislação
sofre reformas mais ou menos drásticas.
5
No que refere Vianna (2000) o Brasil não foge a esta regra. Após um período
de razoável imutabilidade durante a República populista e o Regime Militar, a
redemocratização trouxe várias alterações da legislação do financiamento de
partidos e eleições. Um dos catalisadores foi o escândalo que envolveu o tesoureiro
de campanha do Presidente Collor, Paulo César Farias, em 1992.
Logo Gomes (2015) cita a Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada para
investigar as acusações, iniciou-se um debate sobre a legislação, que naquela época
não permitia doações de pessoas jurídicas.
Miranda (2016) alega que, a legislação foi modificada, permitindo agora as
doações de empresas dentro de certos limites e posteriormente ampliando o
financiamento público das campanhas. No entanto, as irregularidades posteriores
fizeram com que o debate sobre o financiamento adequado (campanhas eleitorais)
e partido permanecesse atual até hoje.
4.3 INDEPENDÊNCIA DO ELEITOR
O eleitor tem seu papel fundamental, pois, ele que através do seu voto dá
poderes ao representantes para gerirem o nosso País por isso a compra de votos é
violação grave que deve combatida e banida.
Segundo Sousa (2010) um terceiro assunto relacionado à integridade das
eleições é a prática da compra de votos. A compra de votos obviamente não consta
de nenhum dos manuais de campanha eleitoral.
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Para Alvim (2011) a troca do voto por materiais de construção, por remédios
ou mesmo por dinheiro é um fenômeno em extinção, sem relevância prática ou
peso numérico.
Conforme Porto (2013) grandes fatores para a distorção do processo eleitoral
não era debatida com base em levantamentos empíricos quantitativos, comparáveis
ao aqui apresentado.
Speck (2009) cita que, antes de comentar os números da pesquisa projetada
pela Transparência Brasil e realizada pelo IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística, faz-se necessária uma avaliação do significado da compra do
voto, bem como uma pequena retrospectiva histórica do fenômeno no Brasil.
4.4 O VOTO IMPOSTO
Atualmente no Brasil o voto é obrigatório devido a falta de consciência política
do eleitor neste sentido ainda preciso incentivar algo que deveria ser voluntário e
participativo como cidadania.
Segundo Speck (2005) em muitos países, os novos eleitores no momento da
ampliação do sufrágio não estavam material ou culturalmente livres para optar, no
sentido moderno da palavra, em relação a assuntos políticos.
Sousa (2010) cita as relações de dependência socioeconômica de grande parte
da população em relação aos donos dos latifúndios e das fábricas eram evidentes
e a comunicação direta entre candidatos e eleitores ainda era tênue.
No entanto para Porto (2013) como o voto inicialmente era declarado em
aberto, o patrão exercia controle total sobre o eleitor, e a possibilidade de
repreensão era real. Assim, o voto era imposto à grande parte da população por
estas elites.
Conforme Miranda (2016) há diversas formas de coerção eleitoral, baseadas
no entrelaçamento de relações sociais desiguais com o comportamento eleitoral.
No Brasil, as críticas à fraude e à coerção eleitoral tornaram-se mais evidentes com
a instalação do regime republicano.
Para Gomes (2015) o eleitor é descrito como alienado e instrumentalizado no
processo eleitoral. Mais tarde, Vitor Nunes Leal descreveria a inserção deste
fenômeno do voto alienado no sistema político nacional em seu clássico
Coronelismo, enxada e voto em 1949.
Garcia (2006) aborda, o coronelismo, que diz respeito às relações entre o
poder local e o sistema político estadual, tem como pressuposto o controle total do
chefe político sobre os currais eleitorais, bem como sobre a implementação
administrativa da eleição.
Speack (2005) cita que, num pequeno estudo de Telarolli (1982) foi descrito:
Várias modalidades destas práticas de manipulação da eleição
durante a primeira República. Estas incluíam a influência do
governo no alistamento dos eleitores, que permitia tanto a
exclusão de eleitores que votariam em candidatos da
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oposição como também a inclusão de eleitores fantasmas. O
momento da votação também oferecia margem para
manipulação. Freqüentemente, o local de votação era
instalado em casas particulares, o voto era aberto (para evitar
fraudes) e, como se estes constrangimentos ainda não
bastassem, os eleitores eram aterrorizados pela Força Pública
ou por pistoleiros particulares. (SPEACK, 2005, p.23).
Speack (2005) cita a última possibilidade de manipulação concretizava-se na
apuração dos resultados, nos processos da totalização dos votos e da diplomação
dos eleitos. Como a totalização era demorada, estendendo-se por dias ou semanas,
os resultados poderiam ser adequados no caminho, num processo matemático das
chamadas "contas a chegar", garantindo determinado resultado final.
Por outro lado Speack (2009) aborda que, existia ainda a possibilidade do não
reconhecimento de candidatos oposicionistas que, porventura, conseguissem
driblar todas estas barreiras e ganhar os votos suficientes para eleger-se. Este
procedimento freqüentemente praticado pela comissão, formada pelo Legislativo
anterior, que formalmente diplomava os eleitos, era denominado "degola".
Segundo Gomes (2015) a administração deste processo nas mãos de
representantes do situacionismo não permitia um alto grau de competitividade nas
eleições. Está claro também que5nesta constelação do voto imposto pela elite e da
manipulação generalizada da administração do processo eleitoral não havia
necessidade de comprar voto. O jogo político limitava-se a disputas entre as elites.
4.5 O VOTO NEGOCIADO
Entre as diferentes formas manipulação está o voto por uma promessa de um
possível benefício neste temos a presença do mandonismo local os grandes
latifundiários e famosos coronéis de barranco figura típica nossos interiores.
Conforme Alvim (2011) as práticas do mandonismo local, o coronelismo e
outras modalidades deste fenômeno na literatura. Mas há uma transição decisiva
de voto alienado para o voto negociado.
Sousa (2010) aborda na medida em que as relações de dependência
socioeconômica entre eleitor e patrão enfraquecem e com a garantia do segredo
eleitoral, a posição do eleitor no processo político passa por uma transformação.
Porto (2013) cita a instrumentalização do eleitor no processo eleitoral, tanto
pela elite local como pelos candidatos, passa de uma fase de imposição e coerção
social para outra fase da sedução material. E no horizonte surge um papel
completamente novo para o eleitor na medida em que ele se torna mais informado
e emancipado através dos meios de comunicação de massa.
Gomes (2015) alega que, a nova relação entre eleitor e candidato baseia-se
em um sistema de trocas em condições assimétricas, tanto em relação aos atores
envolvidos como aos objetos negociados. Há um grande desnível de poder entre a
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elite política e a massa dos eleitores e o recurso do poder político é negociado por
vantagens materiais imediatas aos eleitores.
Speack (2009) cita que, as variedades socioculturais deste voto negociado são
muitas, mas sob um ângulo de sistematização, três dimensões da compra de voto
são importantes:
A primeira delas refere-se ao número de eleitores envolvidos nas
transações de troca. A negociação individual com eleitores é
complementada pelas transações com grupos e organizações,
como moradores de uma mesma rua, igrejas ou clubes. A
segunda dimensão de votos refere-se ao objeto da troca.
Além de benefícios materiais, como bens e dinheiro, o apoio
eleitoral a um candidato poderá ser negociado em função de
compensações não materiais como empregos, favores
administrativos e influência política através de cargos. A
origem de grande parte destes benefícios não se encontra
mais nos recursos privados do candidato, mas sim no abuso
de recursos do poder público. A terceira dimensão refere-se
ao momento de compensação. Há um contínuo, abrangendo
vantagens imediatas até trocas envolvendo compromissos
futuros. (SPAEACK, 2009, p.34).
Sousa (2010) alega que, o posicionamento de uma transação concreta em
relação a estas três dimensões exerce um impacto sobre a caracterização da compra
de votos. Quanto mais individual a negociação, quanto mais material a
compensação e mais imediata a troca, mais evidente será a compra de votos.
4.6 CONFIANÇA E CENSURA PELO VOTO
O voto é um instrumento de modificação social não devendo ser utilizados de
forma diversa a não ser para inserir pessoas preparadas para melhorar as condições
de vida, saúde, educação e segurança da população e deve haver entre candidato
confiança e liberdade para vota.
Todavia, Porto (2013) cita que, na medida em que a troca se baseia em
negociações coletivas, em valores não materiais e em compromissos de longo
prazo, esta relação de troca se descaracteriza.
Conforme Gomes (2015) surge uma outra relação mais complexa, que se
aproxima do modelo representativo onde eleitores utilizam o voto para atribuir
confiança ou retirar apoio ao representante político.
Segundo Miranda (2016) enquanto na eleição baseada na troca, o
compromisso do candidato com o eleitor tende a limitar-se ao curto espaço de
tempo da campanha eleitoral, na eleição que atribui ou retira crédito a um
representante, a relação de confiança e crítica pelo eleitor refere-se a todo o
período do mandato.
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Para Alvim (2011) o candidato que compra o voto se livra do compromisso
posterior de prestar contas sobre a sua atuação política. Ao contrário, o voto de
confiança do eleitor nega qualquer condicionamento específico, reservando-se o
direito de acompanhar criticamente a atuação do representante, de forma integral
e permanente.
4.6 A COMPRA DE VOTOS NOS DIAS ATUAIS
E algo odioso e horrendo aborda com tristeza uma tema que é prática por
candidatos inescrupulosos os artifícios com interesses em engana para proveito e
usurpação de cargo público por negociações sorrateiras.
Speack (2009) aborda, a compra de voto ainda é uma realidade nas eleições
brasileiras. A observação empírica confirma que as eleições são caracterizadas por
uma intensa negociação de bens materiais, favores administrativos, e promessa de
cargos. Sendo uma prática antiga, ela ocorre dentro de determinados padrões
recorrentes.
Garcia (2006) cita que, pode ser organizada por integrantes da própria
máquina de campanha do candidato (distribuição de cestas e bens pelo candidato),
por correligionários independentes que, com recursos próprios ou de terceiros,
conseguem comprar votos para um candidato (por exemplo médicos que dão
atendimento gratuito) ou por cabos eleitorais, que profissionalizaram a negociação
dos votos.
5
Costa (2008) aborda que, estes últimos estão geralmente ligados a um
representante político municipal, e atuam como uma espécie de intermediário
permanente de serviços públicos e outros favores.
Porto (2013) relata que, a dificuldade da interface entre a administração e o
cidadão e o caráter opaco dos órgãos públicos são a base para este facilitador que,
ao contrário dos outros agentes, atua não só no período eleitoral, mas, de forma
permanente, mesmo em anos em que não há eleições.
Obviamente, Miranda (2016) rela que, a prática da compra de votos se depara
com a questão prática de garantir que o eleitor cumpra a contrapartida e vote no
candidato indicado. No contexto do voto secreto há basicamente dois tipos de
soluções: uma mais técnica e outra mais social. No primeiro caso, o candidato ou
seu representante procuram acessar de várias formas a informação sobre o
comportamento eleitoral, detectando assim os traidores.
Para Gomes (2015) com a modernização do processo de votação, as
possibilidades para soluções técnicas tornaram-se mais estreitas. Outra forma de
resolver a incerteza quanto ao comportamento do eleitor é pela construção de uma
relação de confiança, ou de um compromisso moral, compensando desta forma a
falta de mecanismos de sanção.
Alvim (2011) configura como em outros arranjos corruptos, as redes de
clientelismo permanentes, baseadas em relações pessoais a longo prazo (como as
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do intermediário profissional) revelam-se mais eficientes contra possíveis traições
comparadas a arranjos corruptos baseados em uma relação de troca a curto prazo.
Sousa (2010) alega que, assim, os cabos eleitorais geralmente estão
convencidos da superioridade do seu trabalho, em termos de eficácia, sobre as
investidas meramente monetárias e pré-eleitorais dos organizadores da campanha
eleitoral.
4.7 DESAFIOS PARA O FENÔMENO DE COMPRAS DE VOTOS
Devido a grande massa popular viver grande parte na miséria ainda a campo
para os aproveitadores e espertos de plantão para criar condições como programas
populistas, e ações demagógicas, clientelistas e assistencialistas que surgem anos
antes para serem os salvadores da pátria quando na realidade só querem ludibriar
o povo e assim conseguem como ratos em busca de queijo. Que são nosso tributos.
A iniciativa de uma análise empírica do fenômeno da compra de votos,
realizada pela Transparência Brasil e pelo IBOPE, tenta suprir esta lacuna. Segundo
Speack (2009) após estas considerações históricas e qualitativas resta ainda a
dúvida, mencionada inicialmente, a respeito do diagnóstico quantitativo do
fenômeno da compra de votos.
Speack (2005) aborda, um contexto mais amplo de iniciativas no âmbito
internacional para diagnosticar empiricamente o fenômeno da corrupção. Estes
estudos cobrem um amplo espectro de abordagens, enfocando objetos tão
diferentes como valores, percepções ou comportamentos a ele relacionados.
Speack (2009) cita que, o levantamento do IBOPE cobriu vários destes
aspectos, mas, os resultados aqui apresentados limitam-se à corrupção eleitoral
através da compra de votos.
Sousa (2010) relata que, o uso de surveys para pesquisar comportamentos
ilícitos é um recurso freqüentemente empregado na criminologia. As pesquisas
sobre as vítimas de determinados crimes são um complemento importante para
outros levantamentos de dados aparentemente mais objetivos, mas com falhas
inerentes.
Porto (2013) aborda que, no caso da corrupção, um diagnóstico a partir de
estatísticas oficiais (da Polícia Judiciária, do Ministério Público ou dos Tribunais de
Justiça), quando disponíveis, apresenta as mesmas distorções. Na corrupção
eleitoral, como em outros arranjos corruptos, todos os envolvidos têm um interesse
na troca do voto por benefícios materiais.
Conforme Gomes (2015) a parte lesada é a comunidade ou o sistema de
representação e a incidência de denúncias é muito baixa. Os casos investigados
limitam-se, na verdade, a poucos "acidentes": quando, por descuido, o sigilo sobre
a transação não é garantido, quando surge um conflito entre os agentes envolvidos,
levando um a denunciar o sistema, ou quando esquemas desta natureza são
descobertos no decorrer de investigações na área.
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Garcia (2006) alega que, de uma maneira geral, o número dos casos de
corrupção eleitoral poderá ser usado como indicador de vários fenômenos como a
reprovação social do fenômeno, da confiança nas instituições investigadoras ou da
eficiência destes órgãos- menos da incidência do crime em questão.
Speack (2009) cita que, mas a investigação da corrupção eleitoral a partir
de surveys também apresenta problemas metodológicos. Mesmo que em condições
desiguais, a prática da compra de votos incrimina todos os envolvidos ou os
compromete moralmente. Dificilmente os entrevistados manifestar-se-ão de forma
aberta à pergunta direta sobre eventual venda do voto a um candidato na última
eleição.
Para Sousa (2010) um artifício para contornar esta situação é a "externalização"
dos aspectos comprometedores da situação, de forma que o entrevistado possa
responder sem constrangimento de ordem moral ou até criminal à pergunta sobre
a venda do voto. As dúvidas em relação à veracidade das respostas dadas ficam
reduzidas ao nível normal neste tipo de investigação empírica.
Porto (2013) alega que, um outro problema prático do fenômeno da
corrupção eleitoral. Talvez seja claro o que pode ser considerado compra de voto
em casos que envolvem dinheiro ou bens materiais.
Gomes (2015) aborda a argumentação anteriormente apresentada, a definição
perde clareza à medida que nos5 aproximamos de compromissos de longo prazo,
dos benefícios coletivos e dos retornos não materiais.
Miranda (2016) alega um caminho mais seguro, levantando em uma primeira
pergunta a proposta de troca do voto por favores administrativos e, na segunda, as
propostas de troca do voto por dinheiro.
Segundo Sousa (2010) esta decisão, variações da compra de voto que deixam
mais margem à interpretação ficaram excluídas do levantamento. São estas a
compra de voto por bens materiais, remédios, tijolos, roupa, alimentos e outras
formas popularmente conhecidas de compra de voto.
Para Alvim (2011) é difícil enquadrar este amplo leque de benefícios. Além de
bens materiais há cargos, cirurgias ou outros benefícios, vinculados à administração
pública. É difícil definir (e transmitir ao entrevistado) a linha divisória entre brindes
aceitáveis e vantagens negociadas.
Conforme Costa (2008) a dificuldade aumenta em razão de as realidades
econômicas dos indivíduos serem tão diferentes. Desta forma, a definição de um
valor absoluto não resolveria o problema, pois o valor subjetivo de uma camiseta
pode ser negligenciável para um e representar um valor básico para outro.
Porto (2013) aborda outra situação freqüente, mas de difícil aferição, é a venda
coletiva de votos por lideranças em troca de benefícios materiais para associações,
comunidades religiosas, recreativas ou esportivas.
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Segundo Gomes (2015) a negociação do comportamento eleitoral é indireta,
o eleitor muitas vezes não sabe o motivo do dirigente de sua instituição apoiar a
campanha eleitoral de determinado candidato.
Suarez (2018) aborda a descrença dos moradores com os políticos manifestase na mesma proporção da quantidade de adesivos espalhados na comunidade. A
reportagem percorreu o bairro dos Coelhos e grande parte das residências tinha
propagandas de políticos coladas nas portas e paredes, mesmo nas mais simples,
feitas de tábuas.
De acordo com Speack (2009) o acesso à educação, saúde, água potável,
saneamento básico e calçamento é um direito, mas acaba tornando-se um privilégio
nas comunidades pobres, quando concedido por meio de benefício político de um
vereador.
Conforme Suarez (2018) uma rede de poder é exercida nas favelas, que vai do
cabo eleitoral ao deputado. Os moradores não têm informação e acreditam que o
acesso aos direitos que passa pelo político, esse novo eleitor não está trocando o
voto dele por dentadura, mas por uma vaga de emprego, por coisas que melhoram
a vida dele.
CONCLUSÃO
O abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder
vale-se de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor, em detrimento da
liberdade de voto. Caracteriza-se, dessa forma, como ato de autoridade exercido
em detrimento do voto.
A preocupação com o abuso do poder político nas eleições ganhou peso após
a inclusão do instrumento da reeleição no processo eleitoral brasileiro, com a edição
da Emenda Constitucional nº. 16/1997.
Essa emenda autorizou a reeleição para um único período subseqüente, do
presidente da República, dos governadores de Estado e do Distrito Federal, dos
prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos.
Ou seja, permitiu-se que os chefes do Poder Executivo, no âmbito federal,
estadual e municipal, disputassem as eleições sem precisar se afastar dos cargos já
ocupados.
É cediço que o poder emana do povo e o seu exercício, direto ou por meio de
representantes, não pode se distanciar dos interesses da sociedade. O povo é, sem
dúvida, elemento primário da formação do Estado, verdadeiro titular da soberania
democrática.
Através das campanhas eleitorais, os cidadãos podem conhecer aqueles que
os representarão nos anos seguintes, isto é, exercerão em seu nome a soberania
que lhes foi constitucionalmente conferida.
Destarte, é imperioso que sejam realizadas com caráter informativo, não
oferecendo nenhuma outra benesse que não a oportunidade de formar o
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convencimento do povo acerca das propostas realizadas no pleito. Os gastos
empreendidos nesta etapa devem ser acompanhados pela Justiça Eleitoral.
A desaprovação das contas, como se sabe, implica sérias conseqüências a
candidatos e partidos políticos. Para estes, a desaprovação, total ou parcial, “implica
a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas
da Lei” (art. 37, caput, da Lei nº. 9.096/1995). A violação de normas contábeis pode,
ainda, determinar o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido (arts.
46, 54 e 55 da Resolução TSE nº. 19.406/1995).
Já para os candidatos, a desaprovação pode implicar negação ou cassação do
diploma, em investigação judicial por captação ou gasto ilícito de recursos (art. 30A, §2º, da Lei nº. 9.504/97).
Num comum acordo entre população e Justiça Eleitoral é possível manter a
vontade do eleitor imaculada, promovendo um pleito limpo e dissociado de abusos
advindos do poderio econômico.
Fica evidente que a compra de votos relatada na hipótese foi respondida
tendo em vista que o candidato corrupto pratica descaradamente mesmo sabendo
que poderá responder à isso caso seja acionado pela Justiça Eleitoral não permitirá
o abuso seja for praticado contra os eleitores. Com isso os objetivos propostos
nesta pesquisa foram expostos de contundente expondo uma pratica comum que
é compra de voto e suas etapas de
5 analise com isso fica inequívoco que tais medidas
são e devem inibir tal prática contra democracia.
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RESUMO: A história do cotidiano de diversas pessoas podem conferir toponímias
a lugares da cidade e esta relação se efetiva através da legislação. Assim a partir da
analise de processos socioambientais distintos, o presente trabalho buscar avaliar
o contexto social, histórico e cultural de homenagens póstumas a pessoas
importantes no entorno do Zoológico de Belo Horizonte. Neste recorte espacial,
5

denominações foram dadas através de leis a logradouros públicos, em específico,

áreas de parques urbanos com intuito de reconhecimento social das histórias de
vidas e trajetórias profissionais do sargento gaúcho Sílvio Holenbach, do psiquiatra
mineiro Cezar Rodrigues Campos e do promotor mineiro Francisco Lins do Rego,
bem como projetos de lei tentando homenagear Antônio Melo Botelho. Após
considerações iniciais apresenta-se a toponímia e sua relação com a legislação
destacando brevemente algumas nuances e delimitações. Na sequência, o estudo
apresenta processos da transição de um terreno reservado para zoológico público
e sua transformação em clube privado, e como isso afetou os cidadãos que

perderam um espaço coletivo significativo. Posteriormente investiga-se a instalação
do zoológico na região da lagoa da Pampulha, destacando a história de Silvio
Holenbach em favor da vida de uma criança. Continuando discorre sobre a história
da fundação municipal de zoologia e botânica, criada tendo a ecologia como
principio básico na proteção da fauna e da flora e na construção do bem estar da
coletividade. Saindo do zoológico propriamente dito, buscam-se as toponímias do
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entorno com destaque para o parque do Confisco e sua história de paz e
humanização. Finalizando aborda-se o parque Francisco Lins do Rego, e sua
inserção na paisagem local como elo da amizade e também do reconhecimento.
Por último, fecha-se o trabalho com as considerações finais e respectivas referências
bibliográficas que nortearam a pesquisa.
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Palavras chave: Toponímia; Legislação; Unidades de Conservação; Zoológico;
Jardim Botânico.
ABSTRACT: The history of the daily life of several people can confer toponymia to
places of the city and this relation is effective through the legislation. Thus, based
on the analysis of distinct socioenvironmental processes, the present work seeks to
evaluate the social, historical and cultural context of posthumous tributes to
important people around the Belo Horizonte Zoo. In this spatial section,
designations were given through laws to public places, in particular, areas of urban
parks with the purpose of social recognition of the histories of lives and professional

trajectories of Sgt. Sílvio Holenbach, of the mining psychologist Cezar Rodrigues
Campos, and of the mining promoter Francisco Lins do Rego, as well as bills trying
to pay homage to Antônio Melo Botelho. After initial considerations, we present the
toponymy and its relation with the legislation highlighting some nuances and
delimitations. In the sequence, the study presents processes of the transition from
a land reserved for public zoo and its transformation into a private club, and how
this affected the citizens who lost a significant collective space. Later the
investigation of the installation of the zoo in the region of the lagoon of the

Pampulha is investigated, highlighting the history of Silvio Holenbach in favor of
the life of a child. Continuing on the history of the municipal foundation of zoology
and botany, created with ecology as a basic principle in the protection of fauna and
flora and in the construction of collective well-being. Leaving the zoo itself, we
search for the toponymy of the environment, highlighting the Confisco park and its
history of peace and humanization. Finally, the Francisco Lins do Rego Park is
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approached, and its insertion in the local landscape as a link of friendship and also
of recognition. Finally, we close the work with the final considerations and
respective

bibliographical

references

that

guided

the

research.

Keywords: Toponymy; Legislation; Conservation units; Zoo; Botanical Garden.
Sumário: CONSIDERAÇÕES INICIAIS; 1. TOPONÍMIA E LEGISLAÇÃO: nuances e
delimitações; 2. DE ZOOLÓGICO PÚBLICO A CLUBE PRIVADO: e os cidadãos perdem
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espaços; 3. ZOOLÓGICO NA LAGOA DA PAMPULHA: uma história em favor da vida;
4. A HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ZOOLOGIA E BOTÂNICA: a ecologia
como principio; 5. O PARQUE DO CONFISCO: uma história de paz e humanização;
6. OS PARQUES BARROQUINHA, LAGOA E SARANDI: novos parques e unidades de
conservação; CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O século XXI, utopicamente denominado de “Nova Era” traz novas
5

perspectivas de análise do homem e de sua relação com o meio. Assim natureza,

patrimônio e identidade estão cada vez mais sendo abordados teoricamente na
perspectiva da interdisciplinaridade. Nas perspectivas teóricas da Fenomenologia e
do Existencialismo existem múltiplas relações subjetivas entre as categorias de
natureza, patrimônio e identidade. Numa discussão mais ampla e complexa que
não convém aqui no momento ampliar, existem lugares, simples recantos da
natureza que assumem identidade a partir de histórias pessoais e coletivas. Essa
identidade produzida pelos homens confere aos lugares status de alma, ampliando
sentidos e significados. Neste contexto, os parques urbanos podem ser

considerados lugares que associam paisagens remanescentes e recantos naturais
às condições existenciais e culturais dos agrupamentos humanos criando conexões
de alma e essência.

E dentro desta ampla questão de aparatos culturais e

existenciais dado aos lugares e paisagens pelo homem encontram-se a
Antroponímia e a Toponímia. Segundo a legislação do Município de Forno de
Algodres, em Portugal (2010, p. 03)
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Para além do seu significado e importância como elemento
de identificação, orientação, comunicação e localização dos
imóveis urbanos e rústicos, a toponímia é também, enquanto
área de intervenção tradicional do poder local, reveladora da
forma como o município encara o património cultural.
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A toponímia representa um eficiente sistema de referenciação
geográfica que o homem necessita e que utiliza para localizar
as actividades e os eventos no território. As designações
toponímicas

devem

ser

estáveis

não

devendo

ser

influenciadas por critérios subjectivos ou factores de
circunstância.
Nascida na metade do século XIX, a onomástica (do grego antigo, ato de
nomear, dar nome) considerada uma parte da linguística, é o estudo dos nomes
próprios de todos os gêneros, das suas origens e dos processos de denominação

no âmbito de uma ou mais línguas ou dialetos. Dividindo-se em Antroponímia,
Arqueotoponímia, Biotoponímia, Etnotoponímia, Geotoponímia, Hagiotoponímia e
Toponímia apresenta fortes ligações interdisciplinares com outras áreas da ciência
como a Antropologia, a Filosofia, a Sociologia, a História e a Geografia. A Toponímia,
palavra formada a partir da junção dos termos gregos tópos que significa lugar, e

ónoma estuda os topônimos, ou seja, nomes próprios de lugares, sua origem e
evolução. Além dos nomes das mais diversas localidades como cidades, municípios,
países, províncias, vilas, a toponímia estuda os corônimos (nomes de subdivisiões

administrativas e de estradas), os eremônimos (nomes de desertos), os hidrônimos
(nomes de córregos e outros cursos d'água), os limnônimos (nomes de lagos e
represamentos), nesonimos (nomes de arquipélagos e ilhas), os orônimos (nomes
dos montes e outras formas do relevo), os potamônicos (nomes de rios e riachos),
os quersonesonimos (nomes de penínsulas e istmos), os talassonimos (nomes de
mares e oceanos) entre muitos outros. Um importante estudo nesta área no Brasil
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foi o trabalho intitulado “A toponímia como construção histórico-cultural: o
exemplo dos municípios do Ceará” escrito por Jörn Seemann, Professor do
Departamento de Geociências da Universidade Regional do Cariri (URCA) e que
motivou e referenciou vários outros trabalhos nesta área. Segundo este autor (2005,
p. 2010):
Como os nomes próprios de pessoas, o batismo dos lugares
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depende muito dos critérios do observador que decide o que
tem destaque ou não na paisagem e o que merece menção.
Segundo a Encyclopaedia Britannica (1964, p. 63D1),
denominar um lugar geográfico depende de dois fatores: a) o
sentimento que um lugar é uma entidade que possui uma
individualidade que a distingue de outros lugares; e b) a
sensação de que um lugar é útil e vale a pena ser denominado.
5

Em resumo, o que é efêmero, “comum” demais ou igual a

outros lugares não valeria a pena ser registrado.
Essas observações se referem às sociedades sedentárias,
principalmente às “ocidentais” que precisam ter uma
“toponímia fixa” (Claval, 2001, p. 2012). Portanto, nem todas
as sociedades precisam nomear os seus lugares, como foi
mostrado por Collignon (19963) através do exemplo de um
grupo inuit (esquimó) no Canadá que, em vez de mapear os
vastos espaços do Ártico,

1 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. v.16. (Verbete “Name (in linguistics)”, “Place names”), p.63D-66.
Chicago: William Benton Publ., 1964.
2 CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. 2ª edição. Florianopolis: EdUFSC, 2001.
3 COLLIGNON, Béatrice. Les Inuit: ce qu´il savent du territoire. Paris: L´Harmattan, 1996
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“fotografa” os detalhes do espaço no espírito, atrelando-os à
memória das pessoas. Dessa maneira, a denominação dos
lugares não é uma referência (d)escrita, mas se confunde com
a percepção e a história de vida das pessoas. Rundstrom
(19904) também afirma que povos como os inuit apenas

Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

começaram a confeccionar mapas a pedido dos ingleses na
metade do século XIX e não por necessidade própria:
Já a antroponímia é o estudo dos nomes próprios das pessoas, sejam
prenomes ou apelidos de família, e que tem grande relevância para a história
política, cultural, das instituições e das mentalidades. A toponímia pode-se dizer
que nasce do processo de ligação, conexão e identidade do homem com seu lugar
e do entendimento da paisagem enquanto patrimônio e eixo modelador de
histórias pessoais e coletivas. E em todos os cantos da Terra, a toponímia confere
unicidade aos lugares tecendo múltiplas redes de sentimentos, significados e

histórias materializando e humanizando recantos, tornando-os cantos e encantos
da existência humana. Seemann (2005, p. 211-212); atesta que:
A denominação de lugares acontece em diferentes escalas e
pode afetar um país inteiro ou apenas uma rua, um morro
insignificante ou uma casa. Claval (2001, p. 203) usa o termo

regionímia para indicar diferentes níveis de percepção do
espaço devido à mudança de escala, desde os nomes da
comunidade e dos microacidentes do relevo até as vilas e

cidades e as denominações de regiões e estados. Dessa
maneira, o nome oficial da República Centro-Africana foi
apenas oficializado em 1979 depois de ter passado pelos
nomes Ubangi-Chari e Império Centro-Africano (do coronel

4 RUNDSTROM, Robert. A cultural interpretation of Inuit map accuracy. Geographical Review, v.80, 155168, 1990.

182

www.conteudojuridico.com.br

golpista e “imperador” Jean Bédel Boukassa), enquanto Alto
Volta tinha seu nome mudado para Burkina Fasso (república
de pessoas íntegras, corajosas e dignas de respeito) depois de
um golpe militar em 1984. Até no Brasil podem ser
encontrados vários exemplos como Guaporé (Território
Federal de Rondônia em 1943, Estado em 1956) e Rio Branco
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

(Território Federal de Roraima em 1943, Estado em 1962). Na
Alemanha reunificada depois da queda do Muro de Berlim, as
mudanças políticas também trouxeram topônimos novos
como, por exemplo, Karl-Marx-Stadt (Cidade de Karl Marx),
que voltou a ser chamada de Chemnitz. No processo de
renomear localidades para eliminar a memória do socialismo,
houve também mudanças na escala local: muitos nomes de
5

ruas da antiga Alemanha Oriental, que antigamente tinham

referências a datas comemorativas e heróis socialistas, foram
“neutralizados” e substituídos por outros nomes de acordo
com o sistema capitalista e inseridos no discurso de uma
identidade nacional alemã que é articulada em termos de uma
“canonização

de

uma

herança

histórico-democrática”

(Azaryahu, 19975). Nesse sentido, os nomes de ruas fazem
parte de um processo de criar “novas paisagens públicas
iconográficas” (Light, 20046), e o estudo da sua dinâmica

poderia revelar como os países pós-socialistas estão
redefinindo identidades e passados nacionais.
1. TOPONÍMIA E LEGISLAÇÃO: nuances e delimitações

5 AZARYAHU, Maoz. German reunification and the politics of street names: the case of East Berlin. Political
Geography, v.16, n.6, 479-493, 1997.
6 LIGHT, Duncan. Street names in Bucharest, 19901997: exploring the modern historical geographies of
postsocialist change. Journal of Historical Geography, v.30, 154-172, 2004.
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Na prática legislativa são comuns que projetos de leis que darão
denominações a ruas, praças e avenidas, se tornarem de fato normas jurídicas, com
ou sem consulta popular, e com ou sem vetos por parte do Executivo. Essas
denominações aos lugares, conhecida como toponímia, por sua vez serão marcos
de referência, de localização e de identidade para a população local. Neste caso,
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apesar de saber o nome de uma rua, praça, travessa ou beco, são poucos os que
sabem quem foi o homenageado, sua vida e trajetória social que legitimaram seu
nome junto à coletividade e à “eternidade”. Muitas vezes o homenageado não tem
nenhuma conexão direta com a região em que recebeu a homenagem. Um
exemplo, entre muitos, é a Rua Rafael Tobias, localizada em Belo Horizonte, no
Bairro Regina. O Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar7 patrono da policia militar
paulista era uma personalidade sem ligações diretas com a região mineira em que
recebeu a homenagem. Em Minas Gerais, os Projetos de Lei para servirem de
subsídio legal à atuação parlamentar devem se alinhar à Lei Estadual nº 13.408, de

21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público do Estado. Mas, demandas desta natureza no âmbito
municipal são também tratados por jurisdição própria no sentido de orientar
tecnicamente e legalmente sobre a denominação de estabelecimento, instituição e
público próprio dos Municípios. Segundo a legislação em vigor, a denominação
oficial de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado ou do
Município serão atribuídos por meio da promulgação de leis especificas para este
fim. Para Seemann (2005, p. 215):

7 Rafael Tobias de Aguiar (1794-1857) foi um político paulista e militar brasileiro . Conhecido como
"Brigadeiro Tobias de Aguiar", foi um dos chefes da Revolução Liberal de 1842, em São Paulo. Em Minas
Gerais quem chefiou a Revolução foi Teófilo Benedito Ottoni (1807-1869)
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Zelinsky (1997, p. 4658) afirma que “a toponímia é
inextricavelmente amarrada na biota, na fisiografia, na
hidrologia e no clima local, nos espaços-ações diários ou
sazonais e na ecologia humana em geral, bem como nas
estruturas intrínsecas das línguas em questão”. De certa
maneira, essa observação mostra o batismo dos lugares como
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decisão espontânea e livre. A análise da toponímia brasileira,
portanto, mostra um constante conflito entre nomes
tradicionais e populares de um lado e denominações (às
vezes, imposições) oficiais de outro, o que leva a pensar que
“nomear os lugares é impregná-los de cultura e de poder”
(Claval, 2001, p.202; grifo meu), porque os nomes vêm a
mudar brutalmente todo o espaço após a instauração de um
5

novo poder, de uma invasão, ou do triunfo de novas modas.

A escolha da denominação, objetiva prestar reconhecimento público e
homenagem ao nome de pessoa falecida com notórias qualidades e por relevantes
serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride,
acidente geográfico ou outras referências às tradições culturais, históricas e
socioambientais. Há denominações toponímicas de origem indígena, portuguesa,
quilombola, dentre outros. Nomes de pessoas estrangeiras são aceitos em casos
expressos de vínculo direto ou de identidade funcional ou ideológica do
homenageado com o Brasil. A legislação determina que Poder Executivo divulgue,

em estabelecimento, instituição ou próprio público que tenha nome de pessoa,
placas monumentos e/ou bustos informações sobre a história de vida do respectivo
homenageado, justificando a ação legal de nomeação oficial e prestando
informações aos transeuntes. A denominação de homenagem não poderá recair em

8 ZELINSKY, Wilbur. Along the frontiers of name geography. Professional Geographer, v.49, n.4, 465-466,
1997.
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nome de pessoa que tenha, comprovadamente, participado de atos criminosos
diversos, dentre os quais, o de lesa-humanidade, a tortura ou a violação de direitos
humanos. Não se aconselha haver, em um mesmo município, mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação
para se evitar confusões de localização dos mesmos, embora esta regra quase nem
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sempre se aplique. Ainda de acordo com Seemann (2015, p. 1216):
O governo Vargas visava a uma normalização, sistematização
e padronização da toponímia brasileira, para estabelecer
normas precisas para a racionalização do quadro territorial
brasileiro, cuja referência mais relevante é o Decreto-lei n.311
de 02.03.1938 que dispõe sobre a divisão territorial do país.
Essa revisão toponímica tinha os seguintes objetivos a
respeito da denominação das cidades e vilas:
• a eliminação das duplicatas de nomes em todo o país;

• a redução dos nomes extensos;
• a possível eliminação dos nomes estrangeiros ou de pessoas
vivas, respeitados os imperativos da tradição e da vontade
popular, bem como as legítimas homenagens;
• a preferência pela adoção de nomes indígenas ou
relacionados a fatos históricos da região, no caso de
substituição de topônimos;
• a conservação dos nomes já consagrados pelas populações

das localidades respectivas, desde que não contrariasse as
disposições acima (Schwartzman, 1983, p.1899).
Haviam duas ruas com denominação de Boninas na cidade de Belo Horizonte,
sendo uma entre os bairros Esplanada e Pompeia, na regional Leste e outra no

9 SCHWARTZMAN, Simon. (Org.). Estado Novo, um auto-retrato (Arquivo Gustavo Capanema). Brasília:
Editora UnB, 1983.
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Bairro Lindéia10, na Regional Barreiro. Neste bairro, por sua vez, a confusão é
tamanha, com duplicidades de denominações, sendo existente, duas Ruas
Antúrios11 e o termo Flor de Seda, designa uma grande Avenida do Bairro e uma
pequena rua12 do mesmo. Em alguns casos, a população, consultada previamente
ou não pode se manifestar contrária à mudança como no caso das Ruas Antônio
Silva Jorge13 e Antônia Antonieta Gonçalves14, que nomearam respectivamente as
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ruas Orquídea e Espora, mas foram boicotadas pelos moradores que se mobilizaram
contra a mudança e conseguiram a revogação. E imaginável a confusão, quando
um município tem vários loteamentos nos quais as ruas sejam numeradas ou
apresentem letras do alfabeto.
2. DE ZOOLÓGICO PÚBLICO A CLUBE PRIVADO: cidadãos perdem espaços
A região do Jardim Zoológico na capital mineira compreende algumas
toponímias desconhecidas da grande maioria dos moradores locais e sobre estes
5

aspectos de desconhecimento, apropriação e/ou contestação de toponímias que se

empreende o presente estudo. A planta original cidade de Belo Horizonte elaborada
por Aarão Reis previa um a criação de um Jardim zoológico com área de 104.118

10 A Rua Boninas, no bairro Lindeia, recebeu a denominação de Rua Ivaldir Alves Pedrosa por força da Lei
Municipal nº 9943 de 29/06/2010
11 Haviam duas Ruas Antúrios no Lindéia, uma ao sul, entre Avenida Flor de Seda e Rua das Petúnias e outra
ao norte, entre as Rua das Perpétuas e a Avenida dos Jardins, que foi renomeada como Rua Quinze, por causa
das confusões e posteriormente recebeu a denominação de Padre Caneda pela lei nª 10618 de 23/04/2013.
12 A Rua Flor de Seda, no Bairro Lindeia passou a denominar-se Martha Abras Zarzur pela lei nº 7687 de
20/04/1999.
13 Lei - 8278/2001 (Ementa: Dá o nome de Orquídea Branca à Rua Antônio Silva Jorge, no Bairro Lindéia.)
e Lei - 7682/1999 (Ementa: Dá o nome de Antônio Silva Jorge à Rua Dezenove do Bairro Lindéia.)
14 Lei - 7897/1999 (Ementa: Dá o nome de Espora à Rua Antônia Antonieta Gonçalves, no Bairro Lindéia.)
e Lei - 7675/1999 (REVOGADA Ementa: Dá o nome de Antônia Antonieta Gonçalves à Rua Doze do Bairro
Lindéia.)
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metros quadrados15, dentro do perímetro da Avenida Dezessete de Dezembro –
Avenida do Contorno (Figura 01) e ele se localizaria próximo ao Palácio da
Liberdade. Era possivelmente um remanescente da paisagem rural de Maria
Papuda, local de onde ela retirava plantas medicinais, devido à sua fama de
curandeira e à sua sabedoria etnobotânica. Em 1935, o terreno16 originariamente
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destinado na planta oficial (Figura 01) para o Zoológico mantinha-se desocupado,
com problemas de saneamento e sem aproveitamento de lazer, turismo e educação.
Situado em local nobre, na Rua da Bahia, próximo ao Bairro de Lourdes, era
efetivamente o sinal de uma cidade ainda em amadurecimento de sua identidade
urbana e, portanto, descuidada de alguns valores sociais ainda em construção. O
governo mineiro que, no entanto, não tinha como gerir a área, pois um Jardim
Zoológico demandaria muitos esforços e recursos, acabou por dar outra destinação
para o espaço. Escritos atestam que a ação governamental de gerir um zoo
certamente traria numerosos inconvenientes, por se tratar de um bairro residencial.

O Jornal Hoje em Dia (2017, on line) registra que:
Já em 1897, no projeto original da construção de Belo
Horizonte, estava prevista a implantação de um jardim
zoológico no local onde está instalado o Minas Tênis Clube I.
Esse projeto não foi aprovado na época e, durante algum
tempo,

um

pequeno

zoológico,

com

exposição

principalmente de aves, foi criado no Parque Municipal, no
Centro. Só no final da década de 1950, foi aberto o Jardim

Zoológico de Belo Horizonte, em uma ampla área verde na

15 Área do jardim zoológico conforme descrito pelo PLAMBEL (1979, p. 06)
16 O Anuário Estatístico de Belo Horizonte (1937, p. 233) destaca a existência de vários jardins pela cidade,
em meados da década de 1930, com destaque para o Parque Santo Antônio, com área de 16.517 metros
quadrados.
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Pampulha, que tinha sido reservada inicialmente para ser um
clube de golfe.
Depois de inaugurado, o Zoológico foi recebendo melhorias
aos poucos. O plantel de animais era mantido por meio de
doações, inclusive de particulares. Nas décadas de 70 e 80, foi
construída a Portaria da Pampulha e teve início a recuperação
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das áreas verdes. Também nesse período foram construídos
recintos mais apropriados para oferecer melhores condições
para os animais e segurança para os funcionários. O
Zoológico passou a contar com um corpo técnico, que iniciou
um trabalho de planejamento mais adequado para a
manutenção do acervo. A aquisição e troca de animais passou
a ser acompanhada por órgãos ambientais, seguindo um
5

controle rígido das espécies e regras sanitárias. Desde então,

o Zoo passou a participar de uma rede que lida com a
conservação das espécies da fauna silvestre e que traça planos
de manejo e diretrizes que são seguidas por entidades de
conservação nacionais e internacionais. Criada em 05 de
junho de 1991, a Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte
(FZB-BH) passou a incorporar a história de mais de 30 anos
do Jardim Zoológico. Atualmente, o Zoo compõe uma
estrutura que contempla ainda o Jardim Botânico e o Parque

Ecológico da Pampulha.
Figura 01 – O Zoológico na Planta Oficial da Cidade de Minas
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Fonte: http://boanerges.silva.zip.net/arch2010-07-18_2010-07-24.html
Definitivamente, o Zoológico não se estabeleceria ali, sendo pleiteado outro
uso social para o terreno e esse argumento provocaria as mudanças de planos. Era
imaginável, a grande beleza da área conhecida como buracão, vista pelos
moradores como mal aproveitada, com vertentes e barrancos e, possivelmente com

resquícios de vegetação nativa. A necessidade de urbanizar um local utilizado
indevidamente como depósito de lixo, portanto, era um problema a ser
urgentemente resolvido. A proposta para uma edificação e aproveitamento que
compatibilize a vida tranquila no bairro nobre e sustentasse um caráter socializante
para a prática esportiva partiu de Geni Silveira Lima, esposa do prefeito, Otacílio
Negrão de Lima. A ideia veio ao encontro de uma deficiência da cidade, com
escassas oportunidades de lazer esportivo, com raros clubes amadores. A prefeitura
da capital mineira construía nesta área, delimitada pelas Ruas da Bahia, Emboabas

(atual Antônio Aleixo), Antônio de Albuquerque e Espírito Santo uma praça de
esportes que seria dotada de uma piscina olímpica e campos para a prática de
basquete, tênis e vôlei (Figura 02). O decreto nº 49, de 27 de setembro de 1935
revogado pela lei nº 6.370, de 12/8/1993 (anexo III, item 251) abriu um crédito
especial de trezentos e cinquenta contos para execução dos serviços do Parque de
Diversões Bairro Santo Antônio.
190

www.conteudojuridico.com.br

O Prefeito de Belo Horizonte, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo n. I, art. 102, Capitulo I, Titulo IV do
Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n. 7.677, letra
“b”, artigo VII, Capitulo II, e artigo 16, Capitulo III, Titulo II, do
decreto estadual 9.8470, resolve, de acôrdo com o parecer n.
7 do egrégio Conselho Consultivo, abrir um crédito especial
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de trezentos e cinqüenta contos de réis (350:000$000) para
execução dos serviços do Parque de Diversões, em construção
no Bairro de Santo Antônio, desta Capital.
Mando, portando, a quem o conhecimento e execução do
presente decreto pertencerem, que o cumpra e o faça cumprir
tão inteiramente como nêle se contém.
Belo Horizonte, 27 de setembro de 1935
5

Otacílio Negrão de Lima, Prefeito de Belo Horizonte

João Lucio Brandão, Inspetor
Figura 02 – O Zoológico e recortes na área de imagem por satélite
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Fonte:
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjrwf
Sx8KfYAhWOnJAKHUkaDnAQjBwIBA&url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_Duc2LEGxo_A%
2FTJJEu17NyI%2FAAAAAAAAAcw%2FgCAYj3gDrGo%2Fs1600%2FPlanta%2BCadastral%2Bde%2BBelo%2B
Horizonte%2BDetalhada%2B1895.jpg&psig=AOvVaw3d7lpZH3m1yBN_1m81QQzY&ust=15143845
95180839

Paralelamente a esta movimentação de interesse público, ações de cunho
privativo, estavam sendo gestadas. Liderados por Necésio Tavares, os participantes
do Serra Tênis Clube, reforçados por Waldomiro Salles resolveram então procurar
o prefeito para propor-lhe que o local, atual praça de esportes e parque de

diversões Santo Antônio fosse cedido ao grupo, que passaria a administrá-lo. Assim
a cidade dava adeus ao segundo parque público denominado de Balneário Santo
Antônio. Para Rodrigues (2006, p. 1528):
Minas Tênis Clube (MTC), criado em 1935, teve um papel
fundamental no desenvolvimento do esporte especializado
na cidade, embora clubes como o América, o Atlético e o
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Cruzeiro já possuíssem departamentos de esportes amadores.
Construído pela Prefeitura para ser um parque público - o
Balneário Santo Antônio - foi arrendado por um grupo da elite
que ali fundou o Minas Tênis Clube. Sua inauguração foi um
marco na cidade nos dias 27 e 28 de novembro de 1937. Havia
uma grande expectativa em torno dela, pois o Minas Tênis era
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considerado o maior parque esportivo do Brasil e até da
América do Sul. Foi um grande acontecimento na vida
esportiva

do

País.

O

clube

possuía,

inicialmente,

departamentos de tênis, basquetebol, voleibol, natação,
ginástica infantil, ginástica masculina e feminina, xadrez,
esgrima, badminton e serviços médicos e hidroterápicos,
dentre outros. A criação do Minas Tênis representou para Belo
5

Horizonte, naquela época, mudanças em termos culturais

bastante significativas17.
Otacílio Negrão de Lima concordou com a ideia, porém exigiu que o clube
mudasse de nome, passando a se chamar Minas Tênis Clube e que o presidente do
empreendimento fosse escolhido por Benedicto Valladares, Governador do Estado.
Em reunião em 15 de novembro de 1935, no Automóvel Clube de Minas Gerais, foi
fundado o Clube Minas Tênis com escopo social, esportivo e recreativo, dentro das
perspectivas ideológicas do desenvolvimento do esporte e da educação física no
Brasil. Neste sentido, uma nova utilidade para a área do antigo Jardim Zoológico de

BH, se instalou com sua total urbanização e instalação de um centro recreativo. Iria
reproduzir-se nesse local, a imagem inspirada em modelos norte-americanos de

17
Fonte:
portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=19471&chPlc=19471&viewbusca
=s
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criação de um clube esportivo. O site do Minas Tênis Clube (2018, on line) denota
que:
Fundada em 15 de novembro de 1935, a primeira Unidade do
Clube ocupa um quarteirão da nobre região Sul de Belo
Horizonte, sendo delimitada pelas ruas da Bahia, Antônio de
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Albuquerque, Espírito Santo e Antônio Aleixo. Na planta
original da Cidade, a área seria destinada à construção do
Jardim Zoológico. A Praça de Esportes, construída a partir de
projeto do engenheiro Romeo de Paoli, em parceria com a
firma de Alfredo Carneiro Santiago, foi inaugurada em 27 de
novembro de 1937 e ficou famosa por abrigar a primeira
piscina olímpica de Belo Horizonte. Inaugurada em 1940, a
Sede Social tem projeto arquitetônico do arquiteto Rafaello
Berti. O estilo art decó era a tendência internacional da época.

Em 2012, foi inaugurado o Centro de Facilidades, que
compreende o prédio administrativo e o Centro Cultural
Minas Tênis Clube (Teatro Bradesco, Galeria de Arte, Centro
de Memória e Café Cultural).
Sabe-se que hoje, o terreno seria sabiamente aproveitado como um grande
parque urbano e/ou praça pública para a população citadina que faria da área
central, um lugar mais aprazível. Assim a urbe perdia mais uma de suas poucas áreas
verdes e espaços públicos previstos dentro do perímetro urbano. Posteriormente

as matas, sítios, chácaras e fazendas da Zona Suburbana seriam parcelados,
urbanizados e incorporados ao tecido da cidade. Dos 952.651 metros quadrados
propostos pelo engenheiro e urbanista paraense Aarão Leal de Carvalho Reis (18531936), foi implantado apenas 248.466 metros quadrados (Quadro I). Das dezessete
áreas verdes públicas, apenas seis foram viabilizadas. Destas seis, três ficaram com
metade ou menos da metade da área perimetral inicialmente prevista: O Parque
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Municipal ficou com área de 182.820 m2, a Praça Belo Horizonte hoje Floriano
Peixoto com 12.300 m2 e a Praça da Liberdade 14.400 m2. A Praça 15 de Novembro,
atual Hugo Werneck permaneceu inalterada com 13.680 m2, a Praça Raul Soares
também não sofreu alterações e ficou com 13.266 m2 e a Praça do Cruzeiro, hoje
denominada de Milton Campos teve seus 12.100 m2 implantados.
Quadro I Toponímia e Nome Atual

Aarão Reis

(2018)

Área

Área
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Áreas Verdes Planta

Proposta Atual m2
m2

1. Parque Municipal

Parque Américo Renné Gianetti

555.060

182.820

2. Jardim Zoológico

Minas Tênis Clube

104.118

000.000

3, Praça Belo

Praça Floriano Peixoto

32.040

12.300

Horizonte
5

4. Praça do Progresso

Praça inexistente

30.240

000.000

5. Praça da Federação

Praça Carlos Chagas

28.000

Sem
dados

6. Praça da Avenida

Praça inexistente

28.000

000.000

7. Praça 14 de

Praça Rio Branco

26.677

Sem

Fevereiro
8. Praça da Liberdade

dados
Circuito Cultural Praça da

23.180

14.400

17.1G0

Sem

Liberdade
9. Praça da República

Praça Afonso Arinos

dados
10. Praça José

Praça inexistente

15.370

000.000

Praça Hugo Werneck

13.680

13.680

Bonifácio
11. Praça 15 de
Novembro
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12. Praça 21 de Abril

Praça Tiradentes

13.440

Sem
dados

13. Praça Benjamin

Praça inexistente

13.440

000.000

14. Praça 15 de Junho

Praça inexistente

13.440

000.000

15. Praça das Escolas

Praça inexistente

13.440

000.000

16. Praça 14 de

Praça Raul Soares

13.266

13.266

Praça Milton Campos

12.100

12.100

952.651

248.566
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Constant

Setembro
17. Praça do Cruzeiro

TOTAL

Adaptado https://www.cmbh.mg.gov.br/A-C%C3%A2mara/memoria/nomesoriginais
3. ZOOLÓGICO NA LAGOA DA PAMPULHA: uma história em favor da vida
A história do Parque Zoobotânico administrado atualmente pela FZB-BH -

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte traz consigo a história da criação da
Cidade de Minas que condenou o arraial de Belo Horizonte18, antigo Curral del Rey
à inexistência. Conforme dito, na Planta Geral da nova capital das Minas Gerais
denominada inicialmente de Cidade de Minas, datada de abril de 1895, definiu-se
um grande espaço para a instalação do Jardim Zoológico. Cidade de Minas volta a
se chamar Belo Horizonte em 190119 por intermédio do Presidente do Estado de

18 Em 12 de abril de 1890, por intermédio do Governador Provisório João Pinheiro da Silva, o Decreto
Estadual nº 36, mudou a Denominação da Freguesia do Curral Del-Rei, Município de Sabará, para Belo
Horizonte. Pela lei estadual nº 02, de 14-09-1891, confirmou a criação do distrito de Belo Horizonte.

19 Elevado à categoria de município e Capital, com a denominação de Cidade de Minas, pela lei estadual nº
3, de 17-12-1893, e decretos estaduais nº 716, de 05-06-1894 e 776, de 30-08-1894. desmembrado do
município de Sabará. Instalada em 12-12-1897. Pela lei estadual nº 302, de 01-07-1901 o município e capital
de cidade de Minas passou a denominar-se Belo Horizonte.
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Minas Gerais, Francisco Silviano de Almeida Brandão. Como ele não se efetivou20,
ao longo das primeiras décadas da urbe, pequenos animais e aves eram levados
para o Parque Municipal. Na década de 1950, Américo Renê Giannetti21, então
Prefeito cria22 o Zoológico da capital no local destinado pelo Prefeito Juscelino
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20 Na década de 1930, parte da área destinada à construção do Zoo de Belo Horizonte no bairro de Lourdes
foi cedida pela prefeitura para instalação do Clube Minas Tênis, sem informações sobre os instrumentos legais
que permitiram tal destinação e qual seria a contrapartida para cidade, que se via destituída de um espaço de
uso público doado à iniciativa privada.
21 “O Jardim Zoológico de Belo Horizonte, por certo será, no gênero, dos mais amplos e atraentes logradouros
do país. Com sua construção já em franco progresso, idealizadas suas obras segundo a melhor técnica para
exposição da fauna, constituirá o Zoo belorizontino motivo de orgulho e satisfação para Minas e para a Cidade,
que ali terá o seu mais interessante ponto de recreio e turismo. Na entrada do Jardim Zoológico, está sendo
construída uma ampla praça com área de 10.000 metros quadrados, de onde partem diversas alamêdas para o
recinto do logradouro, e, principalmente, extensa avenida de 1.580 metros de acesso à sede do Zoo – já aberta
e em fase de calçamento (...). Essa avenida de acesso, compõe-se de duas pistas com 6 metros cada uma,
separadas com canteiros de 2 metros, gramados e arborizados na extensão de um quilômetro. (...) foram
construídos dois lagos interligados, o primeiro com área de 250 metros quadrados e 0,60 metros de
profundidade, em alvenaria de tijolo, areia e cimento, fundo de concreto pobre, com capacidade para
armazenar 150.000 litros de água, elevada 5pelo sistema de bomba; o segundo lago, dependente daquele, situase no recinto destinado às capivaras, antas e outros animais.”

22 Lei nº 254, de 22 de novembro de 1951 - revogada pela lei nº 6.370, de 12/8/1993 (anexo i, item 592)
Cria os Departamentos de Limpeza e de Parques, Jardins e Arborização e contém outras providências.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam criados os Departamentos de Limpeza (D.L.) e de Parques, Jardins e Arborização (D.P.J.)
diretamente subordinados ao Prefeito.
Art. 2º - O (D.L.) tem por atribuições: I - a limpeza dos logradouros públicos; II - a coleta domiciliar do lixo;
III - a limpeza dos córregos da cidade; IV - a remoção de detritos em geral, bem como a apreensão de animais
abandonados nas vias públicas; V - a utilização conveniente do lixo da cidade, efetuando o seu beneficiamento,
destruição, venda ou entrega gratuita, a título de estímulo, aos agricultores do Município, devidamente
matriculados e que vendam seus produtos nas feiras e mercados da cidade.

Art. 3º - O (D.P.J.) tem por atribuições:
I – a construção de parques e jardins da cidade, provendo e conservação, remodelação e manutenção dos já
existentes; II - a arborização dos logradouros e vias públicas e sua conservação; III - a poda das árvores situadas
em logradouros e vias públicas; IV - o plantio e seleção dos espécimes florais ou essências vegetais destinados
à arborização ou ornamentação de parques, jardins ou vias públicas; V - a administração do jardim zoológico
da cidade VI - o incentivo às práticas de silvicultura e jardinagem como elementos de proteção e ornamentação
da cidade; VII - a conservação e embelezamento dos lagos e o incremento da piscicultura.
(...)
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Kubistchek ao Golf Club de Belo Horizonte. O Parque do Zoológico ficava entre a
represa e os bairros Barão de Mauá e Itatiaia, atualmente reconhecidos como Urca
e Santa Terezinha, respectivamente. O prefeito Celso Mello de Azevedo inaugura-o
apenas em 1959. Assim o poder público municipal se estruturava para a criação e
implantação do Parque Urbano da Pampulha Sul (Parque do Jardim Zoológico) e o
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Parque Urbano da Pampulha Norte (Parque da Imaculada Conceição)
Figura 03 – O Parque Zoológico no âmbito das áreas verde e parques urbanos do
PLAMBEL (1979)

Fonte: PLAMBEL (1979)

Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução da presente lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir
tão inteiramente como nela se contém.
Belo Horizonte, 22 de novembro de 1951
Américo Renê Giannetti Prefeito de Belo Horizonte
Ildeu Brandão Prefeito de Belo Horizonte
Publicada e registrada nesta Secretaria da Prefeitura, aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro de mil
novecentos e cinqüenta e um (1951).
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Uma das grandes propostas de preservação da região do Zoológico foi a
Operação Peruca Verde concebida no ano de 1964, pelo Professor Radamés Teixeira
da Silva junto ao Interplanus23, elaborado para a SUDECAP (Superintendência de
Desenvolvimento da Capital). Ele defendia que os mananciais da Lagoa da
Pampulha fossem tratados como parques e espaços públicos, apropriados pela
população. Radamés defendia essa região ecológica como forma direta de se evitar
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futuramente o comprometimento da barragem que se tornaria “um imenso esgoto
a céu aberto”. Naquele momento, o projeto antevia a desapropriação da área, com
exceção do Loteamento Imaculada Conceição, hoje bairro de Nova Pampulha, na
época já urbanizado. Devido ao elevado ritmo de urbanização, na década de 1960,
seriam necessárias as desapropriações também no município vizinho de Contagem.
A área indicada (Figura 04) teria 200 hectares a ser reflorestada promovendo a
criação de um grande parque urbano metropolitano. O plano Interplanus sugeria a
5

manutenção de um zoneamento socioambiental específico para a região, para

ocupação prioritariamente por "campings", clubes recreativos, restaurantes, praças
esportivas, entre outros empreendimentos públicos e/ou privados destinados ao
lazer (O Diário, 197024) e á preservação da vegetação nativa. O Plambel inseriu o
Zoológico como parque metropolitano urbano em seus planejamentos datados de
1975 e 1979.
3.5 - Parque Zoológico
Constituído pelos terrenos pertencentes ao Jardim Zoológico
atual e algumas áreas adjacentes, o Parque Zoológico ocupa

um total de 218 ha dos quais 138 são propriedades da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte A área restante

23 http://interplanus.com/
24 DIÁRIO DA TARDE. Túnel de Radamés esconde o Arrudas. Coleção Memória: Escola de
Arquitetura/UFMG. Belo Horizonte, 1970.
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estende-se além do limite sul do Zoológico, entre a Av.
Perimetral e a área urbanizada do Bairro Santa Terezinha,
descendo em seguida para oeste e incorporando os terrenos
de um dos braços da Lagoa da Pampulha.
O relevo apresenta-se ondulado nas proximidades do

Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Zoológico tornando-se mais suave em direção ao vale do
córrego Sarandi que se abre em extensa área plana, com
declividades não superiores a 10%.
Parte dos terrenos destinados ao Parque deverão ser
incorporados ao Zoológico existente, cujo remanejamento e
expansão serão objeto de um projeto a ser desenvolvido pelo
PLAMBEI. Este projeto se justifica pelo fato de que as
condições de funcionamento do Zoológico atual são bastante
precárias.

Entre as falhas verificadas na utilização deste equipamento,
pode-se destacar:
Espaços

mal-estruturados

e

sub-utilizados,

com

a

manutenção de animais confinados em pequenas jaulas e
pátios, sem preocupação em estudar e programar locais
condizentes com seu habitat natural
inexistência de um eficiente sistema de informações de
caráter educativo e orientador, para atendimento do público

visitante.
Além de tentar suprir estas deficiências, a proposta do
PLAMBEL pretende introduzir e estudar algumas normas
relativas ao funcionamento interno e manutenção de um
equipamento desta natureza, de forma a poder oferecer â
RMBH um Parque Zoológico que atinja plenamente às
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finalidades a que se propõe: recreação , lazer e educação de
meio ambiente.
Os terrenos mais próximos â Represa e de melhor topografia
deverão receber equipamentos para recreação e tratamento
paisagístico de forma a integrar com o Zoológico um
complexo destinado ao lazer semanal e cotidiano da
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

população.
Figura 04 – Área ocupada pelo atual zoológico em tempos pretéritos

5

fonte:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/01/04/interna_gerais,484513/zoo
logico-de-bh-completa-55-anos-com-mais-de-3-7-mil-animais.shtml
Em 1985, o professor voltaria a abordar a questão e o estado de degradação
da Pampulha, já previsto 20 anos antes em meados da década de 1960. Ele
destacava a “responsabilidades da população e do Estado nessa situação e possíveis
soluções para salvar a lagoa” como a implantação de uma rede interceptora
composta de dois emissários: Norte formado pelos córregos AABB, Baraúnas, Olhos
d’Água; e Sul composto pelos córregos Mergulhão, Ressaca e Sarandi. Projetos
deveriam se implantados visando conservá-los limpos ao longo dos anos,
sustentando a lagoa com água com padrões de balneabilidade e potabilidade,
objetivos para as quais fora criada. Nesta época, a área norte da Pampulha definida
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para preservação encontrava-se em processo de adensamento urbano e hoje é
composta pelos Bairros Braúnas, Enseada das Garças e Trevo (figura 05). Esta área
foi definida pelo Plambel (1975, 1979) para criação de um parque urbano
metropolitano.
3.7 - Parque Pampulha Norte
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Área de 190 ha, localizada ao norte do município de Belo
Horizonte, ocupando a parte mais alta da colina que se eleva
a noroeste da represa da Pampulha, descendo até o vale do
córrego Paracatu, que se apresenta como limite natural do
Parque nas imediações do loteamento Céu Azul. Em direção à
Lagoa,

o

relevo

apresenta-se

mais

acidentado

com

declividades superiores a 20%.
Características Principais da Área
•

facilidade de acesso definida pela Av. Otacílio Negrão de

Lima que contorna a Lagoa da Pampulha e pelas vias
secundárias de penetração dos loteamentos próximos a
área e pelo serviço de transportes coletivos que atendem
ã população ali residente;
•

topografia ondulada, apresentando na parte mais alta da
colina declividades que variam na faixa de 5% a 10% .;

•

existência de grande área reflorestada com eucaliptus;
proximidade da represa da Pampulha e de sedes

campestres de clubes recreativos. limitada pelos terrenos
cultivados de pequenas granjas e sítios, apresentando uma
ocupação rarefeita e oferecendo a visão de uma paisagem
rural.
Funções Propostas:
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•

Situado nas vizinhanças de área em processo de ocupação
recente, o Parque Pampulha Norte integra o complexo
definido pela área de influência da Lagoa da Pampulha
que se configura como um local potencialmente indicado
ao lazer de massa, podendo ofertar ao grande número de
usuários, alternativas para recreação e lazer.
A necessidade do Parque e reforçada ao se observar a
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•

grande frequência â área nos fins de semana. Grande
número de pessoas para lá se deslocam, atraídas pela
presença do Jardim Zoológico e pelos bares e restaurantes
que se localizam na Av. Otacílio Negrão de Lima. Estes
equipamentos, entretanto, oferecem poucas alternativas
de escolha, principalmente para a população de baixa
5

renda, que não pode pagar por este tipo de diversão.

Propõe-se para o Parque Pampulha Norte:
•

. tratamento paisagístico, aumentando a área reflorestada
e criando caminhos internos para acesso de pedestres;

•

. localização de playgrounds e quadras de esportes nas
áreas periféricas ao Parque;

•

. concessão de uso para bares e restaurantes mantendo,
entretanto, controle rigoroso para sua localização;

•

. criação de locais para picnics nos pontos mais elevados

da área, formando mirantes com ampla visão da paisagem
circundante;
•

. localização de equipamentos e mobiliário adequados
para * maior conforto dos usuários.

Figura 05 – estudo contrapondo área verde e pressão urbana na região da
Pampulha
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Fonte: Jacomini (2017)
A lei municipal nº 2.821, de 21 de novembro de 1977 deu o nome de Sargento
Silvio Holenbach ao Jardim Zoológico de Belo Horizonte (Quadro II). Apesar da
resistência de alguns, por entenderem a norma e a homenagem como resquícios
indiretos dos tempos de Ditadura Militar, trata-se de justa homenagem. Sílvio

Delmar Holenbach (Figura 06) foi um militar brasileiro nascido no Rio Grande do
Sul, na cidade de Cerro Largo, em 31 de dezembro de 1943 e com uma morte
heroica aos 33 anos de idade na cidade de Brasília, em 30 de agosto de 1977.
Tornou-se praça aos 19 anos em 15 de maio de 1962, sendo no ano consecutivo
promovido a cabo. Chegou à graduação de 3° sargento em 29 de novembro de
1965 e de 2° sargento em abril de 1970, aos 27 anos. No sábado, dia 27 de agosto
de 1977, o sargento passeava com a família no Jardim Zoológico da capital federal,
quando presenciou a queda de um garoto de 13 anos no fosso das ariranhas.
Pulando no fosso, conseguiu salvá-lo de ataques dos animais confinados, porém
mordido pelas ariranhas contraiu uma infecção que o levou ao óbito no Hospital
Militar de Brasília, três dias depois do acidente.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus
representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º - Ao Jardim Zoológico de Belo Horizonte fica conferido
o nome de Sargento Silvio Holenbach.
Art. 2º - A Prefeitura providenciará a colocação de uma placa
de bronze, na entrada principal do logradouro, contendo os
seguintes

dizeres:

"Jardim

Zoológico

Sargento

Silvio

Holenbach - Honra a um Herói Nacional - Homenagem do
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Povo de Belo Horizonte".
Parágrafo Único - Miniatura dessa placa será entregue à
família do homenageado, na solenidade de inauguração.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão
5

inteiramente como nela se contém.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 1977
Luiz Verano, Prefeito de Belo Horizonte
Publicada no Minas Gerais de 22/11/1977
Figura 06 – sargento Silvio Delmar Holenbach

Fonte: http://pampulhadescasoevaidade.blogspot.com.br/1977/09/silvio-delmarholenbach-1943-1977.html
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Quadro II – Relação das homenagens póstumas ao Sargento Silvio Delmar
Cidade/Estado

Logradouro – Toponímia

Bairro –
Toponímia

Bagé (RS)

Rua Sílvio Delmar Holenbach

Belo Horizonte (MG)

Jardim

Zoológico

Bairro Floresta

Sargento

Sílvio Bairro Pampulha
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Holenbach
Bertioga (SP)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Jardim Indaiá

Blumenau (SC)

Rua Tenente Sílvio Delmar Holenbach

Água Verde

Brasília (DF)

Jardim Zoológico Sgt Int Sílvio Delmar Bairro
Holenbach

Brasília (DF)

Auditório

Candangolândia
do

Hospital

das

Forças Setor Sudoeste

Armadas (HFA)
Campinas (SP)

Rua Sargento Sílvio Holenbach

Jd

N.

Campos

Elíseos

Campo

dos Rua Sargento Sílvio Holenbach

Goytacazes (RJ)
Cerro Largo (RS)

Parque
Calabouço

Escola Estadual Sargento Sílvio Delmar Bairro Brasília
Holenbach

Porto Alegre (RS)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Jardim
Leopoldina

Recife (PE)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

bairro Imbiribeira

Ribeirão Preto

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Nova Riberãnia

São Paulo (SP)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Jardim das Palmas

Santo André (SP)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Bairro Centerville

Santo Ângelo (RS)

Rua Sargento Sílvio Delmar Holenbach

Sagrada Família

Adaptado de http://pampulhadescasoevaidade.blogspot.com.br/1977/09/silviodelmar-holenbach-1943-1977.html
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4. A HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ZOOLOGIA E BOTÂNICA: a
ecologia como principio
Foi somente em 1991 que à administração municipal criou uma fundação de
zoologia e botânica que passou a responder pelo Jardim Zoológico, pelo Jardim
Botânico, pelas ilhas da Lagoa da Pampulha, pelos hortos municipais e viveiros de
mudas. Entre 1950 e o inicio dos anos 1990, o zoo teve diferentes recortes
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administrativos e operacionais. Mas poucos conhecem a homenagem póstuma
dada ao Zoológico da cidade. Poucos munícipes e visitantes sabem que o parque
tem o nome do sargento herói do Serviço de Intendência do Exército, bem como
desconhecem sua história quase ao fim da década de 1970. Mas tornou-se herói,
de Brasília, do Brasil e do Mundo quando morreu no Hospital das Forças Armadas,
dando sua vida heroicamente para salvar uma criança que seria acidentalmente
morta por ariranhas no Zoológico de Brasília. Antes de a Fundação ser oficialmente
5

criada, a área era regida pelo decreto municipal nº 4.924 de 08 de fevereiro de 1985,

que por sua vez, aprovou o regimento interno do Jardim Zoológico Sargento Sílvio
Holenbach, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O Prefeito Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto artigo 8º da Lei
Municipal nº 3884, de 17 de outubro de 1984, DECRETA:
Art. 1º O Jardim Zoológico Sargento Sílvio Holenbach, órfão
da .Administração Direta, integrante da Secretaria municipal
de Meio Ambiente, estruturado pelo Decreto Municipal nº

4534, de 12 de setembro de 1983, dotado de autonomia
administrativa e financeira conforme o artigo 1º, inciso IV do
Decreto Municipal nº 4319, de 12 de setembro de 1983 e
reorganizado pela Lei Municipal nº 3884, de 17 de outubro de
1984, tem por finalidade cumprimento de políticas e diretrizes
definidas no Plano de Ação do Governo Municipal e nos
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Programas Gerais e Setoriais inerentes à Secretaria, tendo,
dentre outras, as incumbências de:
I - estabelecer normas técnico-administrativas para o manejo
eficaz dos animais; II - assistir, conservar e controlar o acervo
animal; III - manter animais vivos de todas as faunas, para
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pesquisas, educação e recreação; IV - disciplinar a visitação
pública; V - ampliar c melhorar o plantel de animais, através
de compra, permuta c doação, empréstimo e captura; VI aplicar a legislação pertinente ao Jardim Zoológico Sargento
Sílvio Holenbach; VII - manter biblioteca especializada; VIII programar junto à comunidade, encontros, palestras c cursos
sobre a conduta, costumes c cuidados com os animais; IX estudar o "habitat" dos animais destinados ao Jardim
Zoológico, visando à construção de instalações adequadas; X

- adquirir a alimentação conveniente c dispensar aos animais
o manejo adequado à natureza de cada um; XI - manter um
perfeito estado de higiene, conservação e segurança o
conjunto de instalações do Zoológico; XII - promover a
produção de alimentos, utilizando áreas agricultáveis
disponíveis, para complementação do arraçoamento dos
animais; XIII - articular-se com outros órgãos públicos ou
entidades privadas nacionais ou internacionais afetos à sua

área de atuação. objetivando o melhor desempenho de suas
atribuições.
(...)
Art. 27 - O Jardim Zoológico Sargento Silvio Holenbach
manterá contabilidade própria de todos os atos e fatos de sua

208

www.conteudojuridico.com.br

gestão, compreendendo os sistemas orçamentário, financeiro
e patrimonial.
Art. 28 - Para as despesas que possam submeter-se ao
processo normal de aquisição, a critério do Secretário
Municipal de Meio Ambiente, será utilizada a estrutura da
Secretaria Municipal de Administração promovendo-se,
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quanto às demais, licitação na forma prevista no Decreto-Lei
Federal nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com observância,
ainda das disposições contidas no Decreto Municipal nº 4.544,
de 12 de setembro de 1983, para execução de obras, serviços,
fornecimento e aquisição de materiais e concessões para
exploração de lojas, bares e outros tipos de atividades
comerciais nas áreas internas do Jardim Zoológico.
5

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto

entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 1985.
O Prefeito, Ruy Lage
A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte - FZB-BH25, criada no início da
década de 1990 é responsável pela terceira maior área verde aberta ao público da
capital, ocupando cerca de 175 hectares, ou seja, um milhão e 750 mil metros
quadrados em. Quase a terça parte dessa área, 600 mil metros quadrados, é coberta
por área do bioma Cerrado cuja vegetação nativa foi preservada, e 300 mil metros

quadrados correspondem ao Parque Ecológico da Pampulha, área decorrente de
reabilitação ambiental. Por ser um órgão da administração indireta da Prefeitura de
Belo Horizonte consolida-se como relevante espaço de conservação da natureza,

25 Em 2017, na gestão do Prefeito Alexandre Kalil, a Fundação Zoobotânica foi fundida com a Fundação
Municipal de Parques formando a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
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de ações de conhecimento, educação científica e pesquisa em Biologia, Botânica,
Ecologia, e Zoologia. De acordo com detalhes no site da Horizontes Arquitetura e
Urbanismo (2018, on line):
Atualmente a edificação funciona como sede administrativa
da Fundação Zoobotânica. A reforma da Sede da FZB tem
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como objetivos criar uma área de eventos, adequações para
melhor funcionamento como área administrativa e resgatar a
concepção original, que sofreu diversas alterações ao longo
dos anos. O trabalho envolveu duas frentes:
1-

Eliminação de interferências feitas ao longo do tempo

que descaracterizaram a obra. Serão recuperadas diversas
janelas e porta das fachadas que foram removidas ou tiveram
suas dimensões alteradas ao longo do tempo. Um painel
artístico que nunca foi executado foi previsto no projeto, a ser

contratado de artista ainda não definido;
2-

Resgate e recuperação dos materiais e elementos

propostos originalmente por Oscar Niemeyer. Todos os
materiais de revestimento não originais serão removidos.
Como

não

existem

arquivos

do

projeto

original,

a

especificação dos novos materiais levou em conta pesquisa
histórica. Foram especificados materiais utilizados em outras
obras de Niemeyer que foram produzidas na mesma época.

Seus objetivos e essência institucionais estão regidos pela lei municipal nº
5.904, de 05 de junho de 1991 que a criou e deu outras providências legais
necessárias. Além disto, por estar aberta, sua área de visitação constitui espaço ideal
para de contemplação, descanso, lazer e recreação. Para isso, mantém projetos
culturais, científicos e educativos, contribuindo para a preservação da fauna, da
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flora, e a formação de cidadãos atuantes, críticos e conscientes através da Educação
Ambiental e da Educação Biológica:
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus
representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criada a Fundação Zoo-Botânica de Belo
Horizonte, com personalidade jurídica de direito público,
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prazo de duração indeterminado, sede e foro nesta Capital.
Parágrafo único - A Fundação integra a administração pública
indireta do Município, vinculando-se à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Art. 2° - A Fundação tem por finalidade desenvolver
atividades,

programas

e

projetos

de

conservação

e

desenvolvimento da flora e da fauna, observadas as diretrizes
5

da política de meio ambiente do Município.

Art. 3° - Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação:
I - planejar e administrar o Jardim Zoológico, o Jardim
Botânico, as hortas e viveiros do Município. I - planejar e
administrar o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o Parque
Ecológico Francisco Lins do Rego, as hortas e viveiros do
Município. Inciso I com redação dada pela Lei nº 9.011, de
1/1/2005 (Art. 126)

II - planejar e executar a produção

florestal para o desenvolvimento da arborização urbana; III -

realizar pesquisas, estudos e experimentos sobre fauna e flora,
especialmente em relação às áreas verdes públicas e
arborização urbana; IV - desenvolver criadouros de animais
silvestres da fauna brasileira;

V - promover atividades

sistemáticas de educação ambiental, associada à proteção e
valorização dos recursos florísticos e faunísticos; VI - prestar
211

www.conteudojuridico.com.br

outros serviços relacionados ao fomento e ao controle da
fauna e da flora; VII - articular-se com entidades públicas ou
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, visando
aprimorar os recursos técnicos e operacionais.
Art. 4° - A Fundação reger-se-á pelas disposições da presente
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Lei, pelo estatuto a ser aprovado por decreto, após exame do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, e pelas demais
normas de direito aplicáveis. Parágrafo único - O estatuto da
Fundação deverá ser aprovado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação da presente Lei.
Art. 5° - O patrimônio da Fundação será constituído por:
I - terrenos e instalações do Jardim Zoológico, ilhas da Lagoa
da Pampulha, móveis, equipamentos, semoventes e todo o
acervo do Jardim Zoológico e da Seção de Produção de

Mudas, que lhe serão transferidos por decreto;
II - bens que adquirir;
III - legados e doações que receber.
§ 1° - Os bens e direitos da Fundação serão utilizados e
aplicados exclusivamente na consecução de sua finalidade.
(...)
Art. 17 - O atual horto do Bairro Betânia será posto à
disposição da Fundação para dar continuidade à produção de

mudas, até que esta atividade seja implantada em outro local
próprio da entidade.
(...)
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário. Belo Horizonte, 05 de
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junho de 1991 Eduardo Brandão de Azeredo Prefeito de Belo
Horizonte
A edificação adaptada para sediar a administração do zoológico de Belo
Horizonte entre 1959 e 1991 e posteriormente a FZB foi projetada por Oscar
Niemeyer para ser a Sede do Golfe Clube de Belo Horizonte, em épocas do Prefeito
JK. O Golf Clube (figura 07) nunca existiu e o edifício original é tombado pelo
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patrimônio nas três instâncias legais: federal pelo IPHAN, estadual pelo IEPHA e
municipal pelo DIPC, como parte integrante do conjunto arquitetônico e
paisagístico Lagoa da Pampulha O projeto de restauração da Sede da FZB foi
desenvolvido entre 2014 e 2016 pela Empresa Horizontes Arquitetura e Urbanismo,
a partir de projeto do diagnóstico de restauro desenvolvido pela arquiteta Mônica
Rocio Neves (HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO, 2018, on line).
Além do restauro em si, foi projetado também um jardim
5

ornamental ao redor da sede, inspirado em projeto original

do paisagista Roberto Burle Marx, que nunca havia sido
executado. O novo jardim irá contribuir ainda mais para a
valorização do edifício, retomando uma parceria que
aconteceu inúmeras vezes, como na orla da Pampulha e em
Brasília. Esse jardim mereceu cuidado especial para garantir a
reprodução da intenção original. Tivemos que pesquisar e
especificar espécies de plantas diferentes das previstas no
projeto, mas que mantivessem o conceito original, já que as

espécies previstas originalmente são protegidas e não podem
mais ser usadas em jardins ornamentais. Além de resgatar a
memória da arquitetura modernista e a obra de profissionais
tão importantes na cultura brasileira, o restauro proverá
espaços mais confortáveis aos funcionários da FZB e seus
visitantes, acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida,
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área para realização de eventos e se tornará novo atrativo
turístico no Conjunto Modernista da Pampulha. A previsão é
que as obras sejam licitadas e iniciadas no inicio de 2017
Figura 07 – Prédio do Golfe Club, projetado por Niemeyer, atual sede da
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Zoobotânica

Fonte: http://www.arqbh.com.br/2011/06/golf-clube.html
A sede da FZB-BH (Jardim Zoológico Sargento Silvio Holenbach, Jardim
Botânico de Belo Horizonte e Aquário São Francisco) possui três portarias, a
Pampulha localiza na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 8000, a portaria do
Serrano na Avenida Antônio Francisco Lisboa, nº 2.600, e a portaria dos
Bandeirantes, também na Avenida Antônio Francisco Lisboa, nº 450. A primeira linha
que atendeu ao Parque da Fundação Zoobotânica foi à linha 95 – Zoológico que a
partir de 1982 se desmembrou e alterou o número para 3302-C – Zoológico/Belo
Horizonte via Itamaraty, e 3302-SA – Serviço Auxiliar Zoológico, sendo que ambas
foram extintas. Embora seja divulgado que a unidade de conservação se localize no
Bairro da Pampulha, de fato ela está localizada no Bairro Jardim Zoológico,
topônimo atualmente em desuso. A prefeitura reconhece a área como Itamaraty e
Bandeirantes II. O decreto estadual nº 26.612, de 12 de março de 1987 refere-se ao
nome antigo bairro ao mencionar uma escola estadual localizada na Avenida
Perimetral, atual Antônio Francisco Lisboa.
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Cria o ensino de 2º Grau em unidade estadual de ensino, em
Belo Horizonte.
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 76, item X, da Constituição
do Estado e tendo em vista o disposto no artigo 30 da Lei nº
9381, de 18 de dezembro de 1986, no Capítulo I do Decreto
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nº 26515, de 13 de janeiro de 1987, e no Parecer nº 250, de
10 de março de 1987, do Conselho Estadual de Educação:
Decreta:
Art. 1º – Fica criado o ensino de 2º Grau na Escola
Estadual Madre Carmelita, situada à Avenida Perimetral, s/nº,
Bairro Jardim Zoológico, Município de Belo Horizonte, sem
Habilitação Profissional.
5

Parágrafo Único – Ficam criados, para a unidade de

ensino a que se refere este artigo, os seguintes cargos de
Provimento efetivo do Quadro de Magistério:
12 (doze) Professores regentes de aula.
Art. 2º - O Ensino de 2º Grau, criado por este Decreto,
será autorizado a funcionar por ato da Secretaria de Estado
da Educação, após comprovação das condições básicas
relativas à pessoal, rede física, Regimento Escolar e plano
curricular.

Art. 3º – As despesas decorrentes deste Decreto
correrão a conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
março de 1987.
HÉLIO

CARVALHO

GARCIA.

Kildare

Gonçalves

Carvalho, Maria Eugênia Murta Lages
Sua ampla coleção biológica de plantas e animais permite múltiplas atividades
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de conservação biológica associada à educação e percepção socioambiental nos
quatros espaços: Aquário da Bacia do Rio São Francisco, Jardim Botânico, Jardim
Zoológico e Parque Ecológico da Pampulha. A Rede Ação Ambiental (2018) propõe
adequações para a denominação destes espaços, demanda que deverá ser discutida
com a coletividade:
Da nova redação à lei 2821, de 21 de novembro de 1977
Dá o nome de Parque Sargento Silvio Holenbach (Parque
Zoobotânico) ao Complexo da Fundação Zoobotânica de Belo
Horizonte formado pelo Aquário do Rio São Francisco, Jardim

Botânico e Jardim Zoológico e dá outras providências.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus
representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ao Complexo da Fundação Zoobotânica de Belo
Horizonte formado pelo Aquário do Rio São Francisco, Jardim
Botânico e Jardim Zoológico fica conferido o nome de Parque
Sargento Silvio Holenbach (Parque Zoobotânico).
Art. 2º - A Prefeitura providenciará a colocação de uma placa

de bronze, na entrada principal do logradouro, contendo os
seguintes dizeres: "Sargento Silvio Holenbach 1943-1977 Honra a um Herói Nacional - Homenagem do Povo de Belo
Horizonte".
Parágrafo Único - Miniatura dessa placa será entregue à
família do homenageado, na solenidade de inauguração.
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Art. 3º - O Parque Sargento Silvio Holenbach será composto
por três núcleos administrativos: Aquário do Rio São
Francisco, Jardim Botânico e Jardim Zoológico
Parágrafo Único – o Parque Promotor Francisco Lins do Rego
– Parque Ecológico da Pampulha não fará parte da respectiva
área desta Lei, embora continue administrado pela Fundação
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Zoobotânica de Belo Horizonte.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017
5

5. O PARQUE DO CONFISCO: uma história de paz e humanização

Localiza-se nas proximidades da Fundação Zoobotânica, uma área
aproximada de 28 mil metros quadrados, não vegetada e coberta por gramíneas
(Figura 08). É o Parque Cesar Rodriguez Campos ou Parque Nascente da Paz,
localizado na Rua K, nº 126, Bairro Conjunto Confisco que foi implantado em 1999,
com recursos do Orçamento Participativo, em área originalmente pertencente ao
Governo do Estado de Minas Gerais. Conhecido como Parque do Confisco, vale
ressaltar que o município de Contagem também tem na mesma região outro
Parque com a mesma toponímia. Trata-se do Parque Linear do Confisco, às margens

do Córrego Sarandi na altura do Shopping Contagem, bairro Cabral ao lado da
RPPN Mata do Confisco. O conjunto do Confisco, na divisa entre Belo Horizonte e
Contagem foi implantado no ano de 1988 atendendo às demandas habitacionais.
O Parque Cesar Rodriguez Campos apresenta três nascentes, e sua cobertura
vegetal arbórea é esparsa e composta por antigas árvores resultantes da
urbanização da Chácara do Confisco. São inúmeros eucaliptos, jaqueiras, ingás e
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mangueiras. Quando da criação do Parque Nascente da Paz no Conjunto Confisco,
foram plantadas na área, árvores nativas, como aroeira, capororoca, ipê,
quaresmeira e sapucaia, objetivando recuperar aos espaços próximos às nascentes.
Sua fauna inventariada é composta basicamente por aves e insetos, ocorrendo
raramente presença de alguns mamíferos de pequeno porte. Como opções de lazer,
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o Parque Cesar Rodrigues Campos oferece campo de futebol, quadras
poliesportivas e teatro de arena. A Denominação de Parque Ecológico Doutor Cezar
Rodrigues Campos decorre de Projeto de Lei apresentado no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Após todo o protocolo de tramitação o
Executivo a transformou em norma jurídica e decretou que à Nascente do Bairro
Conjunto Confisco, no Município de Belo Horizonte se chamaria Nascente da Paz.
As nascentes situam-se no Morro do Confisco e abastecem diretamente a Lagoa da
Pampulha, sem lançamentos de efluentes domésticos.
PROJETO DE LEI Nº 3.499/2006

(..)
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A Constituição Estadual, em seu art. 12, incisos
I e III, dispõe sobre o domínio do Estado sobre as águas
superficiais, subterrâneas, fluentes e emergentes e os rios com
nascente no território, sendo portanto, competência desta
Casa legislar sobre a matéria de que trata este projeto.

A denominação proposta atende a reivindicação de
moradores das imediações e alunos das Escolas Municipais
Anne Frank e Sônia Braga, da Escola Maria Alice Nacif e do
Curumim Salesiano, que realizaram, durante o ano de 2004,
uma campanha para preservação e recuperação da nascente
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localizada no Parque Ecológico Doutor Cezar Rodrigues
Campos, no Bairro Confisco, no Município de Belo Horizonte.
A proposição conta com o apoio da Secretaria Regional da
Pampulha, da Prefeitura de Belo Horizonte, que a elaborou
junto com as escolas municipais da região.
Sendo assim, conto com o apoio de meus pares para a
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aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
Figura 08 - Parque Ecológico Doutor Cezar Rodrigues Campos, Bairro Conjunto
Confisco, Município de Belo Horizonte.

5

Fonte:
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecp
TaxonomiaMenuPortal&app=fundacaoparque&lang=pt_BR&pg=5521&tax=2184
2
O psiquiatra mineiro Cezar Rodrigues Campos (Figura 09) nascido em São
Sebastião do Paraíso, em 15 de março de 1940, foi uma importante liderança
brasileira do Movimento de Luta Antimanicomial, construtor da Reforma
Psiquiátrica brasileira e, entre outros cargos de gestão pública, Secretário Municipal
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de Saúde de Belo Horizonte. Formou-se em Medicina no ano de 1966, na
Universidade Federal de Minas Gerais. Já em 1968, inicia articulações com as
associações nacionais de psiquiatria, sendo membro da Associação Brasileira de
Psiquiatria e da Associação Mundial de Psiquiatria, e também é um dos fundadores
da Associação Mineira de Psiquiatria. Durante as décadas de 1960 e 1980, Cezar
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atuou, principalmente, no Hospital Galba Velloso. Nos anos sessenta, participou da
iniciativa de comunidade terapêutica desenvolvida neste hospital e que foi
interrompida no final da década. Já entre 1984 e 1985 ocupou o cargo de diretor
do Hospital Galba Velloso, onde implantou importantes reformas. Entre os anos de
1967 a 1970, Cezar participou também da constituição de experiência de
comunidade terapêutica e, posteriormente, Residência Psiquiátrica, no Hospital
Espírita André Luís (HEAL).
Figura 09 – O psiquiatra Cezar Rodrigues Campos e a colônia de Barbacena

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cezar_Rodrigues_Campos
A partir dos anos 70, trabalhou no Hospital Psiquiátrico do Instituto Raul
Soares (IRS), sendo também preceptor, durante as décadas de 1970 e 1980, da
Residência em Psiquiatria, onde se destaca seu trabalho com a disciplina de
Psiquiatria Social. Neste contexto, Cezar foi o principal organizador do III Congresso
Mineiro de Psiquiatria, durante os dias 15 a 21 de novembro de 1979, trazendo o
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psiquiatra italiano Franco Basaglia e o psicanalista francês Robert Castel como
destaques. Este evento foi um marco de grande relevância para as transformações
da política nacional da assistência à Saúde Mental (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
PSIQUIATRIA, 1979, p. 0126) e para a articulação da luta antimanicomial mineira e
brasileira. Foi nele que ocorreu a apresentação do conhecido curta metragem "Em
Nome da Razão", de Helvécio Ratton (1979), que retratou o estado desumano que
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se encontravam os internos do Hospital Colônia de Barbacena. Na mesma época,
foram publicadas uma série de reportagens de Hiram Firmino no Jornal Estado de
Minas, que gerou o livro “Nos porões da Loucura”, em 1982. Entre julho de 1986 a
março de 1987, Cezar foi superintendente da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais (FHEMIG) e, até o ano de 1993, Coordenador de Saúde Mental da
Fundação.
Durante os anos de 1987 e 1988, Cezar lecionou na Escola de Saúde Pública
5

de Minas Gerais (ESP), no primeiro curso mineiro de Especialização em Saúde

Mental. Lecionou as disciplinas de Psicopatologia (1987) e Clínica em Saúde Mental
(1987 e 1988). Durante o período em que trabalhou na Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais, este psiquiatra discutia os problemas encontrados nos Serviços de
Saúde Mental procurando formar profissionais críticos com relação à situação da
assistência psiquiátrica. Desde 1987, Cezar participou, como ativista, do Movimento
de Luta Antimanicomial e da constituição do Fórum Mineiro de Saúde Mental. No
ano de 1993, Cezar tornou-se Secretário de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte,
permanecendo neste cargo até 1996. Implantou, ao longo desse período, os

primeiros serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos de
Minas Gerais (CERSAMs - Centros de Referência em Saúde Mental - precursores dos
CAPs - e Centros de Convivência). Trabalhou também na elaboração da Lei Estadual

26 http://www.ampmg.org.br/
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11.802 (Lei Carlão), de 18 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a promoção de
saúde e a reintegração social do portador de sofrimento mental.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte concedeu o título de Cidadão
Honorário a Cezar Rodrigues Campos, após seu falecimento em 24 de março de
1999, reconhecendo sua contribuição para a cidade de Belo Horizonte, em 20 de
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novembro de 1999. Faleceu. A lei estadual nº 16.655, datada de 05/01/2007 deu seu
nome ao Parque Municipal Nascente do Confisco, implantado pela prefeitura em
terreno de propriedade do governo estadual, embora a maioria dos moradores
vizinhos desconheça esta homenagem:
Dá denominação a nascente situada no Parque Ecológico
Doutor Cezar Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto
Confisco, no Município de Belo Horizonte.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus

representantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Nascente do Confisco Nascente da Paz a nascente situada no Parque Ecológico
Doutor Cezar Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto
Confisco, no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 05 de
janeiro de 2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da
Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES, Danilo de Castro, Paulo de Tarso
Almeida Paiva, José Carlos Carvalho
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6. OS PARQUES BARROQUINHA, LAGOA E SARANDI: novos parques e
unidades de conservação
A região do Zoológico contempla mais duas áreas verdes, públicas destinadas
à implantação de novas unidades de conservação conforme mapeamento do
Programa BH Verde (2003) são as áreas verdes do Parque da Lagoa e a área Verde
do Sarandi. A publicação Programa BH Verde em 2003, mapeou a respectiva área
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como pública denominando a de Parque do Sarandi conforme mapas disponíveis
na página 11 (nível municipal) ela á a área nº 14 e na pagina 14 (nível regional) ela
é a área nº 14. Denominado de Parque Antônio Botelho Melo de acordo com
Projeto de Lei nº 599/2009 apresentado à CMBH pleiteia-se a preservação de uma
área verde privada no bairro Santa Terezinha. Há também a destinação de uma Área
para implantação do Parque Ecológico da Barroquinha27 (Figura 10), no Bairro
Serrano conforme legislação municipal. O decreto nº 15.968, de 22 de maio de 2015
5

declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, benfeitorias situadas na

Vila Santo Antônio:
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições
legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 108
da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o que lhe
faculta o Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de
1941, DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação,

a

se

efetivar

mediante

acordo

ou

judicialmente, as benfeitorias edificadas na Rua Quitandinha,

27 Um projeto criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Comitê da Bacia do
Rio das Velhas, pretende revitalizar as áreas de matas ciliares ao longo do curso de água e proteger nascentes
em Belo Horizonte. A proteção e recomposição de vegetações nas Áreas de Preservação Permanente (APP)
será feita ao longo das margens do corpo d’água de aproximadamente 33,6 mil m² no bairro Santa Terezinha,
trecho do Córrego Freitas, e de 10,4 mil m² na Vila Barroquinha, Córrego Ressaca, afluente da Lagoa da
Pampulha. Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/projeto-de-revitaliza%C3%A7%C3%A3o-damata-nativa-vai-proteger-nascentes-em-belo-horizonte-1.553967
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nº 182, Vila Santo Antônio/Barroquinha (Serrano), selo
003130, de propriedade presumível de Renato Rodrigues
Barbosa.
Art. 2º A desapropriação de que trata o art. 1º deste Decreto
destina-se a permitir ao Executivo a realização de obras de
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implantação

do

Antônio/Barroquinha,

Parque

Ecológico

conforme

Vila

diretrizes

Santo
do

Empreendimento 50 do Orçamento Participativo 2007/2008,
inserido no Plano de Obras nº 0025: P-U-LAZ- 11.
Art. 3º Fica a unidade jurídico-administrativa pertinente
autorizada a alegar em juízo a urgência da desapropriação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 22 de maio de 2015
Marcio Araújo de Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte

Figura 10 - Perspectiva do Parque Barroquinha,

Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/projeto-derevitaliza%C3%A7%C3%A3o-da-mata-nativa-vai-proteger-nascentes-em-belohorizonte-1.553967
Não há, porém avanços referentes às criações e implantações do Parque
Ecológico do Sarandi, do Parque da Lagoa e do Parque Antônio Botelho Melo. Os
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dois primeiros não quaisquer informações e/ou mobilizações e sobre o último, a
proposta era de transformar a área remanescente de parcelamento de solo, de
propriedade pública28, e com área aproximada de 15.000 m², entre os bairros
Itatiaia e Santa Terezinha, em Parque Antônio Botelho. Localizado ao lado da Escola
Municipal Maria de Magalhães Pinto, justificava-se o mesmo pelo aumento
populacional e desenvolvimento socioeconômico da região. Em 2009, do Vereador
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Divino Pereira apresentou em 14 de maio de 2009, o Projeto de Lei nº 599
objetivando a criação do respectivo parque:
A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1º – Fica criado o Parque Ecológico Antônio Botelho Melo,
na área compreendida entre Av. Heráclito Mourão de
Miranda, Av. Santa Terezinha, Rua Andorra e Antiga Estrada
da Ressaca, com área de aproximadamente 15.000 m².
Art. 2º

5

- O projeto de implantação do Parque Ecológico

Antônio Botelho Melo e seus plano de manejo e uso deverão
ser elaborados segundo diretrizes definidas pelo órgão
municipal da área de Meio Ambiente.
Art. 3º - O Parque que trata o art. 1º desta Lei terá sua fauna,
flora e nascentes como objeto de preservação, de acordo com
a Lei Federal nº 9.98529, de 18 de julho de 2000.
Art. 4º - As despesas decorrentes de implantação e
manutenção do Parque que trata o art. 1º desta Lei serão

28 A publicação Programa BH Verde em 2003, mapeou a respectiva área como pública denominando a de
Parque da Lagoa, conforme mapas disponíveis na página 11 (nível municipal) ela á a área nº 12 e na página
14 (nível regional) ela é a área nº 10.
29 LEI 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. (Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências)
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custeadas pela dotação orçamentária própria da Fundação
Municipal de Parques
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 14 de maio de 2009
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Figura 11 - Mapeamento da área verde destinada ao futuro Parque Barroquinha

Fonte: https://bairrosaosalvador.wordpress.com/2017/08/29/projeto-querevitalizara-nascentes-do-rio-das-velhas-contemplara-parque-da-vilabarroquinha/
O projeto de lei não foi transformado em norma jurídica, mesmo sendo
urgentemente necessário à preservação e recuperação da área em destaque na
paisagem local. Além da manutenção de um ambiente urbano ecologicamente
sustentável, imprescindível à qualidade de vida, faz com que a criação deste parque
ecológico configure-se como opção de contemplação, descanso, diversão,
entretenimento, lazer e prática de esportes e exercícios físicos para as pessoas de
todas as faixas etárias, que moram no entorno. Antônio Botelho Melo (1910-1991)
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lutou pela região do Bairro Santa Terezinha, em especial pela área verde
mencionada, objetivando evitar sua degradação ambiental e possível especulação
imobiliária. Homem de caráter solidário nasceu no estado da Bahia, na cidade de
Jacaraci e faleceu em 13 de fevereiro de 1991 com 81 anos de idade, sendo morador
da Rua Bom Jesus da Penha. Foi líder comunitário que conquistou várias obras
importantes para a comunidade local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho destacou a toponímia, em especial a antroponímia no
entorno do Zoológico da capital mineira e como a legislação especificamente é um
meio para legitimar esta demanda junto á população local. A população, por si
mesma, é capaz de reconhecer, ignorar ou negar uma proposta toponímica, mas na
maioria dos casos, ela os desconhecem, sendo importante, desenvolver trabalhos
educativos e perceptivos neste sentido. A sugestão é que o emplacamento e a
5

sinalização viária possam contemplar em algum espaço informações biográficas

básicas da homenagem toponímica. O Zoológico com sua denominação
desconhecido e/ou ignorada mostra as nuances e delimitações dos projetos de leis
e das normas jurídicas.; assim é de extrema importância reforçar e frisar a trajetória
profissional e história de vida de Silvio Holembach e de Cezar Rodrigues Campos,
antes que elas caiam no vazio do desconhecimento e na inércia dos movimentos
citadinos. O trabalho procurou demostram também o processo histórico do parque
zoobotânico, cujos primórdios dentro do perímetro da Avenida do Contorno
demostram a transição de zoológico público a clube privado e como isso afetou

direta e indiretamente os cidadãos do passado e do presente que desta forma
perdem espaços de proteção ambiental e de lazer. O zoológico foi transferido da
área central para a orla da lagoa da Pampulha, sendo instalado no Golfe Clube,
projetado por Oscar Niemeyer a pedido do Prefeito JK, iniciando uma história em
favor da conservação da vida biológica. Tendo a ecologia como principio,
apresentou-se brevemente a história da fundação municipal de zoologia e botânica,
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criada pelo executivo no início da década de 1990. Ampliando as análises
toponímicas nas adjacências, apresentou-se o parque do Confisco que se
caracteriza e consolida na paisagem local como cenário de uma história de paz e
humanização

homenageando

renomado

psiquiatra

mineiro.

Por

ultimo

apresentou-se aspectos dos Parques Antônio Botelho Melo, Barroquinha, Lagoa e
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Sarandi, que foram demandados pela coletividade enquanto novos parques
urbanos, mas estas unidades de conservação não se efetivaram do ponto de vista
legal, sendo necessário à criação e implantação das mesmas. A implantação de
parques no Município de Belo Horizonte observa as normas contidas na
Deliberação Normativa COMAM30 nº 12, datada de 11 de novembro de 1992, bem
como as normas ambientais pertinentes, compreendendo as seguintes etapas de
trabalhos: pesquisa e análise da área; consulta à população envolvida; elaboração
do programa; elaboração do estudo preliminar; elaboração do projeto
arquitetônico e paisagístico definitivo; elaboração dos projetos complementares;

elaboração dos projetos especiais; elaboração dos cronogramas para execução da
implantação; execução e fiscalização da implantação; acompanhamento das obras
e por ultimo a escola da homenagem que designará sua toponímia no âmbito da
cidade. Sugerem-se as seguintes denominações para discussão junto á comunidade
local: Parque Vinte e Dois de Março para o Barroquinha, Parque Cinco de Junho
para o Lagoa e Parque Vinte e Um de Setembro para o Sarandi, as sugestões se
referem às datas comemorativas que celebram, respectivamente do dia da Água,
dia do Meio Ambiente e dia da Árvore, com fins conservacionistas, educativos, e

lúdicos voltados para as populações inseridas nas adjacências dos novos parques
ecológicos. Assim projetos de lei devem ser apresentados à câmara municipal e

30
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/imagens/authenticated%2C%20editor_a_meio_ambiente/delib
eracoes/comam/DN12_92.pdf

228

www.conteudojuridico.com.br

tramitados possam se tornar normas jurídicas que conduzam á concretização das
premissas fundamentais legitimadas pelo artigo 225 da Constituição Federal
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RESUMO: O Estado de Coisas Inconstitucional se define como uma violação
contínua e sistemática de diversos direitos fundamentais, e diante dessa situação
de crise estrutural, criada por uma omissão generalizada dos poderes públicos no
cumprimento de seus respectivos deveres constitucionais, a superação desse
quadro exige a ação conjunta de diversas autoridades públicas, as quais devem
adotar uma série de medidas para que essas omissões sejam sanadas, no sentido
de garantir a máxima efetividade das normas constitucionais e o respeito aos
direitos fundamentais. Na metodologia, foi feita uma abordagem “analítica” por
possibilitar a busca múltipla de fontes para a compreensão dos principais conceitos
e institutos que serviram de base ao estudo proposto. Foi utilizado, ainda, o método
de “análise crítica” no tópico que trata da análise da atuação do Poder Judiciário.
Os resultados da pesquisa apontam que o Estado de Coisas Inconstitucional
apresenta-se como uma dimensão do ativismo judicial, diante de uma postura mais
ativista do Poder Judiciário, permitindo que as situações violadoras de direitos
fundamentais sejam resolvidas com maior efetividade, ainda que isso implique na
possibilidade do Poder Judiciário determinar um conjunto de medidas estruturais,
a serem tomadas pelos demais poderes constituídos, resultando numa releitura do
princípio da separação dos poderes.
Palavras-chave: Estado de Coisas Inconstitucional. Princípio da Separação dos
Poderes. Ativismo Judicial. Direitos Fundamentais.
ABSTRACT : The Unconstitutional State of Affairs is defined as a continuous and
systematic violation of various fundamental rights, and in the face of this situation
of structural crisis, created by a general omission of public authorities in the
fulfillment of their respective constitutional duties, overcoming this framework
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requires joint action. various public authorities, which should take a series of
measures to remedy these omissions to ensure the maximum effectiveness of
constitutional norms and respect for fundamental rights. In the methodology, an
“analytical” approach was made by allowing multiple sources to understand the
main concepts and institutes that underpin the proposed study. The method of
“critical analysis” was also used in the topic that deals with the analysis of the
performance of the judiciary. The research results show that the unconstitutional
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State of Affairs is a dimension of judicial activism, facing a more activist posture of
the Judiciary, allowing situations that violate fundamental rights to be solved more
effectively, even if this implies the possibilit of the judiciary to determine a set of
structural measures to be taken by the other constituted powers, resulting in a rereading of the principle of separation of powers.
Keywords: Unconstitutional State of Affairs; Principle of separation of Powers.
Judicial activism. Fundamental rights.
5

SUMÁRIO: Introdução. 2 Desenvolvimento 2.1 Estado de coisas inconstitucional:

origem e aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro. 2.2 Princípio da separação de
poderes à luz da Constituição Federal de 1988. 2.3 Direitos fundamentais,
efetividade e a força normativa da Constituição. 2.4 Limites e parâmetros para o
controle judicial em face do Estado de Coisas Inconstitucional. Conclusão.
Referências.

INTRODUÇÃO
A separação dos poderes é um dos princípios basilares do Estado
Democrático de Direito, estando relacionado com a forma de governo
republicana, podendo ser definido como uma limitação ao poder estatal
mediante a desconcentração, divisão e racionalização das respectivas
funções estatais.
Há uma divisão horizontal de tarefas entre os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, onde a independência entre os poderes pressupõe a
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inexistência de hierarquia entre os respectivos órgãos e funções do poder
estatal, de forma que cada um deve operar de acordo com as suas
respectivas funções (legislar, administrar e julgar). A teoria da divisão de
poderes consistiu na divisão orgânica das funções estatais e na adoção de
um sistema de freios e contrapesos, evitando que uma só pessoa ou órgão
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viesse a concentrar em suas mãos todo o poder do Estado.
Entretanto, diante de recentes julgados do Supremo Tribunal Federal
relativo a situação carcerária brasileira, é possível identificar situações que se
caracterizam como Estado de Coisas Inconstitucional e propor uma releitura
do clássico princípio da separação dos poderes, diante da violação
sistemática e generalizada dos direitos fundamentais pelos poderes públicos.
Nesse sentido, para além da definição jurídica do termo em apreço, o estudo
visa buscar definições mais precisas desse conceito e definir critérios práticos
que possam ajudar o intérprete a identificar o Estado de Coisas
Inconstitucional e as situações em que a intervenção do Poder Judiciário se
faz legítima.
No atual contexto, vislumbra-se, de um lado, um quadro de ofensa
generalizada e sistemática de diversos direitos fundamentais sob o
argumento de crise orçamentária e, do outro lado, a interferência do Poder
Judiciário em questões afetas à Administração Pública, o que justifica o
estudo científico em apreço, dado à relevância do tema na atualidade.
Na metodologia, foi feita uma abordagem “analítica” por possibilitar
a busca múltipla de fontes para a compreensão dos principais conceitos e
institutos que serviram de base ao estudo proposto. Foi utilizado, ainda, o
método de “análise crítica” no tópico que trata da atuação do Poder
Judiciário. O estudo observou um plano sistemático, com apresentação dos
principais aspectos jurídicos, que embora analisados em separado,
permitiram um percurso científico coordenado e harmônico, possibilitando
uma construção lógica de entendimento na validação das proposições
decorrentes do objetivo da pesquisa.

236

www.conteudojuridico.com.br

1.

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: ORIGEM

E APLICABILIDADE NO

SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO
A gênese do Estado de Coisas Inconstitucional é proveniente das decisões da
Corte Constitucional Colombiana (CCC) e foi assim chamada por ter como
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característica a existência de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de
direitos fundamentais. A primeira decisão da Corte Constitucional Colombiana que
reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional - ECI

foi proferida em

1997(Sentencia de Unificación - SU 559, de 6/11/1997), numa demanda promovida
por

diversos

professores

que

tiveram

seus

direitos

previdenciários

sistematicamente violados pelas autoridades públicas. Ao declarar, diante da grave
situação, o Estado de Coisas Inconstitucional, a Corte Colombiana determinou às
autoridades envolvidas a superação do quadro de inconstitucionalidades em prazo
razoável. (CUNHA JÚNIOR, 2015)5
Conforme se verifica do julgado da Corte Constitucional Colombiana, o
Estado de Coisas Inconstitucional se caracteriza como um estado de coisas que se
encontra em desconformidade com a Constituição, numa relação direta com a
violação de direitos fundamentais de um número amplo de pessoas e que
autorizam a determinação de medidas a diversas autoridades, com o objetivo de
superar essa situação de crise estrutural e recompor a ordem constitucional.
(REPÚBLICA COLOMBIANA.CORTE CONSTITUCIONAL, 1997)
No Brasil, em julgado de 09 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal
Federal, ao deferir parcialmente o pedido de medidas cautelares formulado na Ação
Declaratória de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF, proposta em
face da crise do sistema carcerário brasileiro, reconheceu expressamente a
existência do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro,
diante de graves, generalizadas e sistemáticas violações de direitos fundamentais
da população carcerária. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal, ao deferir a
liminar, determinou diversas medidas ao Poder Executivo como o fim do
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contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional e a implantações das
audiências de custódias. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2015)
Considerando a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça
verifica-se que houve a imposição de obrigações aos demais poderes constituídos,
ao determinar a implantação das audiências de custódias a serem realizadas com a
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presença obrigatória do Ministério Público e da Defensoria Pública[1]. Com relação
ao Poder Executivo, fora determinado o fim do contingenciamento do fundo
penitenciário, de forma que esses recursos pudessem ser utilizados em melhorias
no sistema carcerário.
O Estado de Coisas Inconstitucional, portanto, nos direciona a uma releitura
do clássico princípio da separação dos poderes, por se tratar de uma terminologia
que pressupõe uma postura mais ativista do Poder Judiciário, ao demandar um
conjunto de medidas a serem tomadas pelos demais órgãos pertencentes aos
outros poderes constituídos.
2.

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1998
As primeiras bases teóricas para a “tripartição de Poderes” foram
lançadas na Antiguidade grega por Aristóteles, em sua obra “Política”, em
que o pensador vislumbrava a existência de três funções distintas exercidas
pelo poder soberano, quais sejam, a função de editar normas gerais a serem
observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto e a
função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução das
normas gerais nos casos concretos. (LENZA, 2012, p.403).
Posteriormente, a divisão de poderes fora esmiuçada por John Locke,
na obra “Segundo tratado sobre o governo civil”, o qual identifica a
existência de três funções estatais típicas, quais sejam, a executiva,
consistente em aplicar a força pública no âmbito interno, para assegurar a
ordem e o direito, e a federativa, consistente em manter relações com outros
Estados, especialmente por meio de alianças (MORAES, 2018, p. 582).
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Na obra de Montesquieu “O espírito das leis”, vislumbra-se uma
concepção aperfeiçoada do princípio da separação dos poderes, trazendo
não só a divisão funcional, como também uma distribuição das funções
estatais, e na adoção de um sistema de freios e contrapesos, evitando que
uma só pessoa ou órgão viesse a concentrar em suas mãos todo o poder do
Estado.
No sistema de freios e contrapesos, esses controles recíprocos buscam
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o equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade, evitando uma
situação de hipertrofia dos órgãos de poder, o que afetaria os alicerces do
Estado Democrático de Direito. Saliente-se que os denominados controles
recíprocos (checksand balances), fora adotado no sistema constitucional
brasileiro, relativizando a independência entre os poderes (ARAUJO; NUNES
JÚNIOR, 2018, p. 250).
Ao lado das funções típicas de cada órgão de poder, há também a
realização de funções 5atípicas, de forma que excepcionalmente um
determinado órgão pode vir a desenvolver atividades que seria de atribuição
de outro poder.
Nessa esteira, diante da atual realidade social, é preciso reinterpretar
o princípio da tripartição de poderes, de modo a termos respostas mais
coerentes para as demandas atuais no sistema jurídico.
Nesse trilhar, após o estudo do princípio da separação de poderes
contemplado na Constituição Federal, e tendo melhor compreendido essas
relações, cumpre avaliar se as intervenções do Poder Judiciário, frente a uma
situação de estado de coisas inconstitucional, para avaliar se são devidas ou
indevidas, e quais os limites dessa intervenção judicial.
3.

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, EFETIVIDADE E FORÇA NORMATIVA DA

CONSTITUIÇÃO.
Feitas algumas considerações acerca do princípio da separação de poderes,
cabe agora algumas ponderações acerca dos direitos fundamentais, sua efetividade
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e a força normativa da Constituição, uma vez que os poderes constituídos
(Executivo, Legislativo e Judiciário) têm o dever de implementar os direitos
fundamentais na maior medida possível, em consonância com os princípios da
máxima efetividade dos direitos fundamentais e da força normativa da Constituição,
razão pela qual cumpre tecer algumas considerações acerca do tema.
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Segundo SILVA (2015, p. 176), os direitos fundamentais são prerrogativas e
instituições concretizados pelo direito positivo, de modo a assegurar uma existência
digna. Por esta definição podemos concluir dois aspectos importantes, quais sejam:
a dignidade inerente a esses direitos e a positivação, uma vez que passam por um
processo de incorporação ao direito interno. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 176.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, §1º, dispõe que “as normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” De
acordo com Barroso (1996, p.83), “a efetividade seria a relação de correspondência
das previsões normativas com a realidade social.”
Com efeito, embora tenham eficácia imediata, não se pode concluir que
todos os direitos fundamentais têm eficácia absoluta, pois se trata de norma de
natureza

principiológica,

implementação,

sem

que

descurar

depende
da

das

realidade

possibilidades
social

subjacente

fáticas
ao

de
texto

constitucional.
Nesse sentido, Sarlet (2011, p. 242) destaca: (...) o postulado da aplicabilidade
imediata não poderá resolver-se, a exemplo do que ocorre com as regras jurídicas
(e nisto reside uma de suas diferenças essenciais relativamente às normasprincípio), de acordo com a lógica do tudo ou nada, razão pela qual o seu alcance
(isto é, o quantum em aplicabilidade e eficácia) dependerá do exame da hipótese
em concreto, isto é, da norma de direito fundamental em pauta.”
Verifica-se que por ser norma de natureza principiológica, a implementação
de direitos fundamentais deve ser concretizada na maior medida possível. De igual
modo, por se tratar o Estado de Coisas Inconstitucional de uma situação de violação
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sistemática de direitos fundamentais pertencentes a um grande número de pessoas
em situação de vulnerabilidade, verifica-se uma ofensa grave à Constituição Federal.
A efetividade das normas constitucionais diz respeito, portanto, à pretensão
de máxima realização, no plano da vida real, do programa normativo abstratamente
estabelecido (embora tal programa normativo seja ele próprio fruto de uma
articulação com o mundo dos fatos, da economia, dos movimentos sociais etc.), em
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outras palavras, como também pontua Barroso (2011, p. 197), “ao processo de
migração do “dever ser” normativo para o do plano do “ser” da realidade social.”
Os comandos constitucionais vinculam todos os poderes públicos para que
estes busquem aplica-la na maior medida possível, devendo ser conferida ao texto
constitucional a interpretação que lhe confira maior eficácia jurídica, sob pena das
normas constitucionais se transformarem em uma promessa constitucional
inconsequente.[2]
Nesse sentido, conclui-se
5 que as normas constitucionais têm natureza
cogente, vinculando as ações das autoridades públicas. Verificada uma situação de
crise estrutural criada pela omissão de diversos órgãos públicos em relação aos seus
respectivos deveres delimitados na própria Constituição Federal e em atos
normativos infraconstitucionais, resta evidenciada a necessidade oriunda da própria
definição de Estado de Coisas Inconstitucional, qual seja: uma ação coordenada dos
poderes públicos, de modo a que sejam superadas essas violações contínuas e
sistemáticas de direitos fundamentais decorrentes da própria omissão dos poderes
públicos em afronta direta ao texto constitucional.

4.

LIMITES E PARÂMETROS PARA O CONTROLE JUDICIAL EM FACE DO

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL
Após a análise do princípio da tripartição de poderes, verifica-se uma
discussão central ao objetivo desse estudo: seria capaz o poder judiciário de
identificar com imparcialidade uma situação de Estado de Coisas Inconstitucional?
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Teria o Poder Judiciário condições adequadas de interferir nas searas administrativa
e legislativa determinando medidas de cunho administrativo e normativo aos
demais poderes públicos de forma cogente de modo a simultaneamente solucionar
uma situação de crise estrutural e ao mesmo tempo manter a harmônia que dever
nortear a relação entre os poderes?
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É de conhecimento de todos que a atuação da Administração Pública
pressupõe a existência de uma lei condicionando as condutas administrativas, uma
vez que os poderes outorgados aos gestores públicos tem por objetivo a realização
do interesse público, por essa razão os atos de gestão pública são sindicáveis pelo
Poder judiciário. Nesse sentido, na hipótese de haver uma lesão provocada por uma
ação ou omissão dos administradores públicos, podem ser apresentadas demandas
ao Poder Judiciário por quem se sinta prejudicado, buscando uma reparação por
eventuais danos causados, de acordo com o princípio da inafastabilidade do Poder
Judiciário, conforme art. 5º, XXV, da Constituição Federal de 1988, (BRANDÃO,
2017).
O direito brasileiro adotou o sistema da jurisdição una. Di Pietro (2019, p.
829) dizer que o Poder Judiciário possui o monopólio da função jurisdicional e,
consequentemente, o poder de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou
ameaça de lesão a direitos individuais e coletivos.
Com fulcro no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o Poder
Judiciário pode interferir diante de ações ou omissões contrárias ao direito. Com
efeito, não se pode desconsiderar o alto grau de discricionariedade na execução de
tarefas centrais na administração pública, seja na área previdenciária, de saúde,
segurança pública, sistema carcerário... Acrescente-se a isso que nem sempre há
delimitações precisas de quais as ações devem ser tomadas para o atendimento
dessas necessidades públicas acima, muito menos quanto à possibilidade e grau de
intervenção

do

Poder

Judiciário

nesta

seara,

razão

pela

qual

alguns

questionamentos precisam ser respondidos.
Essas indagações levam a uma outra reflexão acerca do denominado ativismo
judicial e suas dimensões. Nessa esteira, o termo é usado para designar que o poder
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judiciário está agindo além dos poderes que lhe são conferidos pela ordem jurídica
de forma a identificar que o poder judiciário está agindo além dos poderes que lhe
são conferidos pela ordem jurídica.
Buscando aprofundar um pouco mais essa conceituação, vejamos o conceito
dado por Luís Roberto Barroso: “a ideia de ativismo judicial está associada a uma
participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins
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constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois
Poderes. (BARROSO, 2019)
O oposto de ativismo judicial seria a autocontenção judicial, que se
caracteriza pela conduta segundo a qual o Judiciário procura reduzir sua
interferência nas ações dos outros Poderes. Com efeito, a conceituação de ativismo
judicial é objeto de divergência jurídica, uma vez que a doutrina também tece
críticas ao ativismo judicial. Nesse sentido, Bickel (1962, p. 16-18), destaca o caráter
contra majoritário e de certa forma antidemocrático da revisão judicial, sob o
5

fundamento de que no momento em que o Poder Judiciário interfere nas
atribuições de outros poderes que estão sujeitos ao crivo eleitoral, este controle
seria exercido contra a maioria dominante. Nesse sentido, o caráter contra
majoritário dessas interferências do Poder Judiciário em atividades típicas dos
demais poderes, os quais são democraticamente eleitos, constitui-se num dos
principais argumentos teóricos contrários à atuação jurisdicional, devendo o
judicicário, portanto, adotar uma postura de autocontenção (judicial self restrain).
No mesmo sentido, em posição contrária a uma postura mais ativista do
Poder Judiciário, cabe pontuar o entendimento de Daniel Sarmento (2007,
p.14): “...Esta "euforia" com os princípios abriu um espaço muito maior para o
decisionismo judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente
correto, orgulhoso com seus jargões grandiloquentes e com a sua retórica
inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste
quadro, converteram-se em verdadeiras "varinhas de condão": com eles, o julgador
de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser. Esta prática é profundamente
danosa a valores extremamente caros ao Estado Democrático de Direito. Ela é
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prejudicial à democracia, porque permite que juízes não eleitos imponham a suas
preferências e valores aos jurisdicionados, muitas vezes passando por cima de
deliberações do legislador. Ela compromete a separação dos poderes, porque dilui
a fronteira entre as funções judiciais e legislativas. E ela atenta contra a segurança
jurídica, porque torna o direito muito menos previsível, fazendo-o dependente das
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idiossincrasias do juiz de plantão, e prejudicando com isso a capacidade do cidadão
de planejar a própria vida com antecedência, de acordo com o conhecimento prévio
do ordenamento jurídico”.
No mesmo sentido, defendendo uma postura de autocontenção do Poder
Judiciário e criticando o ativismo judicial, Silva Ramos (2019), explica que o ativismo
judicial resulta numa transbordamento das funções jurisdicionais e uma indevida
invasão nas funções legislativa e administrativa e até na função do governo.
De igual modo, também o professor Gomes (2019) tece severas críticas ao
ativismo judicial: “uma espécie de intromissão indevida do Judiciário na função
legislativa, ou seja, ocorre ativismo judicial quando o juiz ‘cria’ uma norma nova,
usurpando a tarefa do legislador, quando o juiz inventa uma norma não
contemplada nem na lei, nem nos tratados, nem na Constituição.
Com efeito, em que pese os posicionamentos contrários acima expostos e
fazendo um juízo de ponderação, verifica-se que na existência de situações
excepcionais, da qual merece destaque o Estado de Coisas Inconstitucionais, implica
numa releitura do princípio da tripartição de poderes, uma vez que o modelo de
divisões estanques das funções estatais de legislar, julgar e administrar por vezes se
mostra insuficiente para resolver crises estruturais, uma vez que uma situação de
crise demanda para a sua solução um esforço conjunto de diversos órgãos estatais
de modo a superar uma grave, permanente e generalizada violação de direitos
fundamentais, que afeta a um número amplo e indeterminado de pessoas.
Nesse sentido, o que se pretende não é transformar a figura do juiz em gestor
público ou legitimar interferências indevidas do Poder Judiciário nas funções
atribuídas aos demais poderes da república, mas antes, buscar a definição de
critérios para que o Poder Judiciário possa interferir quando verificada uma situação
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de omissão por parte dos demais órgãos que originem dificuldades de
implementação de direitos constitucionalmente reconhecidos.
Nesses termos, a partir da análise desses aspectos, busca-se uma conciliação
entre os princípios da separação dos poderes e da força normativa da constituição
e da eficácia dos direitos fundamentais.
Com efeito, diante de um quadro generalizado e sistemático de violação dos
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direitos fundamentais, é preciso repensar a dinâmica de ação entre os três poderes,
de modo que o Estado possa dar uma resposta mais efetiva diante de uma situação
de Estado de Coisas Inconstitucionais, sem descurar é claro do respeito e
independência recíprocos que deve vigorar entre os detentores do poder.
Nesse sentido, o entendimento do doutrinador Canotilho (1993, p. 71), onde
“um sistema de governo composto por uma pluralidade de órgãos requer
necessariamente que o relacionamento entre os vários centros do poder seja
pautado por normas de lealdade5 constitucional (Verfassungstreue, na terminologia
alemã). A lealdade institucional compreende duas vertentes, uma positiva, outra
negativa. A primeira consiste em que os diversos órgãos do poder devem cooperar
na medida necessária para realizar os objetivos constitucionais e para permitir o
funcionamento do sistema com o mínimo de atritos possíveis. A segunda determina
que os titulares dos órgãos do poder devem respeitar-se mutuamente e renunciar
a prática de guerrilha institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de
desconsideração grosseira. Na verdade, nenhuma cooperação constitucional será
possível, sem uma deontologia política, fundada no respeito das pessoas e das
instituições

e

num

apurado

sentido

da

responsabilidade

de

Estado

(statesmanship)”.
O tema é de interesse sobretudo em razão de posturas judiciais de
autocontenção (judicial self restraint), a qual embora esteja alinhada a um conceito
clássico de tripartição de poderes, em situações extremas como o ECI (Estado de
Coisas Inconstitucionais), tal entendimento pode significar uma perpetuação de
uma situação de violações sistemáticas e generalizadas aos direitos fundamentais
de pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, seja por se no
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caso de pessoas privadas de liberdade, ou dependentes de tratamento médico a
ser fornecido pelo Estado ou como no caso julgado pela Corte Constitucional
Colombiana em que os professores tiveram os seus direitos previdenciários
desrespeitados.[3]
Com efeito, o fim da ditadura militar e a insurgência de um estado social em
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contraposição a um estado liberal, também contribui para esse redesenho do Poder
Judiciário, uma vez que o amplo rol de direitos fundamentais previstos na Carta
Cidadã não pode se transformar em promessas inconsequentes, sem descurar
também do contexto histórico, uma vez que com a transição do Ditadura militar
para a democracia, o Estado é constantemente demandado a garantir a
implementação de direitos, a exemplo do dever de pagamento de indenizações
àqueles que foram privados de exercer atividade profissional por conta de
perseguições políticas, de acordo com o art. 8º do ADCT – (TAVARES, 2018, p. 35).
Cumpre destacar que o próprio conceito e definição do denominado Estado
de Coisas Inconstitucionais contribuiu para identificação de situações de violações
sistemática de direitos fundamentais e para a própria legitimidade ou não da
intervenção do Poder Judiciário em tarefas pertencentes originariamente aos
demais poderes.
A resolução dessas controvérsias não tem fórmula pronta e, muitas vezes,
evidencia uma discussão mais profunda travada atualmente no Brasil: o ativismo do
Poder Judiciário. Com conotações políticas, econômicas e sociais, o conceito de
ativismo envolve a ideia da atribuição de pro atividade à atuação da Justiça, em
perspectiva expandida – mas não contraditória – da estrita aplicação da lei.
É de conhecimento de todos a necessária proibição da atuação do juiz como
administrador público. É indene de dúvidas que o Estado Democrático de Direito
pressupõe a independência das funções estatais, de maneira que o Judiciário não
pode e nem deve se imiscuir na esfera discricionária da atuação normativa dos
demais Poderes. Nesse sentido, é salutar o autocontrole da jurisdição
constitucional, pois não cabe ao Poder Judiciário interferir nos demais poderes, mas
sim exercer esses controles somente quando preenchidos determinados requisitos
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e vislumbrada uma situação de omissão dos demais poderes constituídos e que
dessa omissão resulte em supressão ou deficiência na implementação de direitos.
Com efeito, não se pode esquecer da força normativa da constituição, da qual
decorre a eficácia vinculante dos preceitos constitucionais, os quais vinculam não
somente o legislador ordinário quando da produção legiferante, mas também os
órgãos do Poder Judiciário nas suas tarefas de interpretação e aplicação das normas
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jurídicas, devendo buscar sempre a máxima efetividade das suas disposições
normativas.
No mesmo sentido, vejamos o entendimento de (Cunha Junior, 2015), in

verbis: “A separação absoluta entre os Poderes não é só impossível – haja vista a
unidade do Poder político e a tarefa comum a todos – mas também indesejada, de
tal modo que distante de uma separação de Poderes, o que se tem, deveras, é uma
verdadeira coordenação ou colaboração ou co-participação entre os Poderes em
certas tarefas, onde um Poder participa, de forma limitada e secundária, da função
5

de outro, que a conserva sua, ensejando um funcionamento harmônico ou uma
colaboração recíproca, embora independente, na tarefa comum, tendo como
objetivo o equilíbrio político, a limitação do Poder e, em conseqüência, a proteção
da liberdade e a melhor realização do bem comum.”
Pode-se concluir, portanto, que o reconhecimento do Estado de Coisas
Inconstitucional pressupõe uma atuação ativista do Tribunal (uma espécie
de Ativismo Judicial Estrutural), na medida em que as decisões judiciais vão
induvidosamente interferir nas funções executivas e legislativas, com repercussões,
sobretudo, orçamentárias.(CUNHA JUNIOR, 2015).
A título de exemplificação, o STF ao julgar a questão acerca da situação
carcerária no Brasil, determinou dentre outras medidas a implantação das
audiências de custódias e o fim do contingenciamento do fundo penitenciário.[4]
Nesse trilhar, é preciso buscar uma interpretação mais flexível em
contraposição à clássica noção de separação de poderes e à postura de
autocontenção para que possam ser admitidas como legítima a interferência do
Poder Judiciário em atribuições originariamente típicas dos demais poderes
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constituídos, notadamente em uma situação de crise estrutural, na qual o Estado de
Coisas Inconstitucionais se sobressai como um exemplo privilegiado, valorizando
assim uma postura de coordenação e colaboração recíproca, de modo a ensejar um
funcionamento harmônico das funções típicas do Estado em situações de crise.
De acordo com (Barroso), o ativismo judicial se caracteriza quando há a
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aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas no
texto constitucional e ao mesmo tempo há uma omissão legislativa, na própria
declaração de inconstitucionalidade quando o judiciário adota critérios mais
flexíveis para declarar uma norma inconstitucional, ou com a imposição de condutas
ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.
Nesse último caso percebe-se claramente o caso das intervenções do Poder
Judiciário nas situações que envolvem o Estado de Coisas Inconstitucional.
Nesse sentido, o Estado de Coisas Inconstitucional, em sua própria definição,
ao demandar ações coordenadas de diversos órgãos públicos de modo a superar
uma situação de crise estrutural, implica numa nova dimensão do ativismo judicial,
uma vez que nessas situações o Poder Judiciário está autorizado a determinar uma
série de medidas de cunho normativo e executivo, em nítida interferência nas
atribuições típicas de outros poderes.
5.

CONCLUSÃO
Verificamos até então o conceito e definição de Estado de Coisas

Inconstitucional, fizemos um estudo sucinto acerca do princípio da separação de
poderes, da efetividade dos direitos fundamentais e da força normativa da
constituição, além de debatermos alguns posicionamentos doutrinários e
jurisprudências mostrando pontos de vista contrários e favoráveis ao ativismo
judicial em relação à postura de intervenção do Poder Judiciário nas atribuições
típicas dos demais Poderes (Legislativo e Executivo).
A partir do texto ora trabalhado extrai-se que diante das novas demandas
que tem batido à porta do Poder Judiciário, é preciso fazer uma releitura do
princípio da separação de poderes diante de uma situação de violação sistemática
de direitos fundamentais ( Estado de Coisas Inconstitucionais), de modo a termos
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uma postura mais proativa do Poder Judiciário em contraposição à postura clássica
da autocontenção (judicial self restraint), uma vez que o fim da ditadura militar e a
insurgência de um estado social exige um maior ativismo do Poder Judiciário para
que o amplo rol de direitos fundamentais elencados na Carta Magna goze da maior
eficácia possível.
É cediço que essa postura mais proativa do Poder Judiciário possibilita uma
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

maior densificação dos princípios constitucionais, ao mesmo tempo em que confere
maior efetividade aos direitos fundamentais. Por outro lado, não é qualquer
intervenção que encontra justificada, devendo ser definidas balizas para que essa
interferência não se
É necessário para que reste caracterizado o ECI uma violação contínua,
sistemática e generalizada de um número indeterminado de pessoas e que essas
violação seja resultado da omissão de diversos órgãos público, a demandar do
Poder Judiciário uma solução estrutural com a determinação de implementação de
5

medidas diversificadas por parte dos órgãos estatais omissões.
Nesses termos, em face do Estado Social, em que os direitos fundamentais
necessitam em última análise prestações positivas do Estado, sobretudo em
situações envolvendo o ECI (Estado de Coisas Inconstitucionais), é preciso uma
releitura do princípio clássico da tripartição de poderes a demandar posturas mais
enérgicas dos diferentes órgãos estatais, circunstancia em que a clássica divisão de
poderes sofre certas mitigações.
Não se está aqui a propor uma sobreposição das funções estatais ou a defesa
irrestrita do ativismo judicial, mas a repensar a postura dos órgãos estatais quando
ocorre uma situações de violação sistemática de diversos direitos fundamentais,
circunstancia que desafia a própria força normativa da constituição a demandar
pronta intervenção para preservar a eficácia imediata dos direitos fundamentais.
Nessa esteira, para além de concluir por uma relativização do princípio da
separação dos poderes, o estudo também nos autoriza a concluir que o Estado de
Coisas Inconstitucional apresenta uma nova dimensão do ativismo judicial, uma vez
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que verificada uma situação de crise estrutural, o Poder Judiciário a estabelecer um
conjunto de medidas estruturais cogentes que devem ser observados pelos demais
poderes públicos em respeito aos direitos e garantias fundamentais quando de uma
violação sistemática e generalizada de direitos fundamentais pertencente a um
número amplo e indeterminado de pessoas.
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NOTAS:
[1]A Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça determina a implantação
das audiências de custódias, de modo que o custodiado possa ser levado a presença
de uma autoridade judicial no prazo de até 24 horas para verificação dos requisitos,
pressupostos e legalidade da sua prisão. Nessa audiência devem estar presentes,
também, um membro do Ministério Público e da Defensoria Pública. A audiência
de custódia não se presta à análise das provas processuais, mas apenas acerca da
legalidade da prisão.
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[2]Conforme citação do Min. Relator Celso De Mello no Ag.Reg. no Recurso
Extraordinário com Agravo: ARE 685230 MS julgado do Supremo Tribunal Federal.
(STF, 2013).
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[3]Sentencia, SU-559, de 6/11/1997. Na oportunidade, um grupo expressivo de
professores tiveram os seus direitos previdenciários negados. Na oportunidade.
Verificando uma situação generalizada dos direitos previdenciários desses
professores, a Corte Constitucional Colombiana determinou uma série de medidas
a serem adotadas por diversas autoridades públicas (ministros da Educação e da
Fazenda e do Crédito Público, Diretor do Departamento Nacional de Planejamento,
Governadores, Assembléias Legislativas, prefeitos e Conselhos municipais, de modo
a que os professores tivessem resguardados os seus direitos previdenciários, de
modo a que fosse superada a situação de Estado de Coisas Inconstitucional.
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INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO EM CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE
DROGAS: AÇÃO POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
MAGNO SOUZA DAS NEVES, o autor: Graduado
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em Direito pela Universidade Federal do Ri Grande do
Norte (UFRN) e Especialização Lato Sensu em Direito
Penal e Processual Penal pela Faculdade Venda Nova do
Imigrante. É Delegado de Polícia Civil pelo Estado de
Pernambuco.

RESUMO: A inviolabilidade domiciliar é um direito fundamental consagrado pelo
CF/88, no inciso XI, do artigo 5º. Mesmo que esse direito fundamental esteja
presente no rol dos demais direitos fundamentais ali consagrados, existem algumas
situações em que esse direito pode não ser absoluto, sobretudo nos casos dos
crimes permanentes em que o Supremo Tribunal Federal permite que a força
policial entre no domicílio, caso, na ocorrência dos crimes permanentes, haja
flagrante delito e fundadas razões, sendo que estas podem ser apresentadas a

posteriori. O objetivo geral deste trabalho é verificar se existem exceções para os
casos de a força policial adentrar no domicílio de possíveis criminosos, sem
consentimento destes e sem autorização judicial, no caso do crime permanente de
tráfico de drogas.A metodologia aqui aplicada foi conduzida pelos princípios da
pesquisa exploratória por meio de estudo bibliográfico de fontes científicas, como
artigos científicos, jurisprudências, livros e sites da Internet. Por meio deste
trabalho, pode-se inferir que a ação policial e as provas obtidas serão consideradas
legais, caso sejam apresentadas razões devidamente fundamentadas para a
invasão de domicílio, sem consentimento do morador e sem autorização judicial,
para os casos de flagrante delito no crime permanente de tráfico de drogas.
Palavras-chave:Inviolabilidade domiciliar. Crime permanente. Tráfico de drogas.
Flagrante delito.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal promulgada em 1988 estabelece no inciso XI, do
artigo 5º, que a casa é abrigo inviolável do homem, sendo que nenhuma pessoa
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possa nela adentrar sem que haja o consentimento do seu proprietário, exceto nos
casos de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro, ou durante o dia,
desde que haja autorização judicial. Assim, o direito fundamental de inviolabilidade
do domicílio resguarda o âmbito privado e familiar.
Não obstante referido direito ter íntimo vínculo com os demais direitos
fundamentais ali consagrados, determinadas circunstâncias em que esse direito
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pode não ser absoluto, sobretudo nos casos dos crimes permanentes em que o
Egrégio Supremo Tribunal Federal permite que a força policial entre no domicílio,
caso, na ocorrência dos crimes permanentes, haja flagrante delito e fundadas
razões, sendo que estas podem ser apresentadas a posteriori.Nesse sentido, o
problema da pesquisa deste trabalho é: “A ação policial pode ser considerada legal,
bem como as provas obtidas, na ocorrência de policiais “invadirem” a casa, sem
consentimento do seu proprietário e sem autorização judicial, e encontrarem
drogas ilícitas?
5

O tema deste artigo está delimitado à inviolabilidade do domicílio relativo
ao crime permanente de tráfico de drogas.
No concernente ao problema de pesquisa aqui levantado, algumas hipóteses
podem ser aventadas. A primeira é: sim, a ação policial e as provas obtidas serão
consideradas legais, caso sejam apresentadas razões devidamente fundamentadas
para a invasão de domicílio, sem consentimento do morador e sem autorização
judicial, para os casos de flagrante delito nos crimes permanentes. A segunda
hipótese é: não, serão reputadas como ilegais, tanto a ação policial, como as provas
obtidas, visto que o domicílio é inviolável, consoante estabelecido na Carta Magna
de 1988.
O objetivo geral deste trabalho é verificar se existem exceções para os casos
de a força policial adentrar no domicílio de possíveis criminosos, sem
consentimento destes e sem autorização judicial, no caso do crime permanente de
tráfico de drogas. Para isso, serão abordados os seguintes tópicos: inviolabilidade
do domicílio, crime permanente, prisão em flagrante delito, entrada forçada em
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domicílio e jurisprudências acerca da proteção ao domicílio e necessidade de
entrada forçada nos crimes permanentes.
O autor deste estudo considera o tema bastante relevância, tendo em vista que o
domicílio possui resguardo pela Constituição Federal brasileira e essa salvaguarda
é tão grande que foi consagrada constitucionalmente no rol dos direitos e garantias
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fundamentais. Nesse contexto, o tema aqui abordado é imensamente relevante,
tanto para a sociedade, como para a comunidade acadêmica, para que se debata a
ilegalidade ou não da invasão domiciliar pela força policial, no crime de tráfico de
drogas.
A metodologia aqui aplicada foi conduzida pelos princípios da pesquisa
exploratória por meio de estudo bibliográfico de fontes científicas, como artigos
científicos, jurisprudências, livros e sites da Internet. Para a escolha das fontes
bibliográficas foram observadas como metodologia de compreensão as fontes que
versassem sobre invasão domiciliar (entrada forçada), prisão em flagrante delito e
direito constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
No âmbito do processo penal não se dá ao termo domicílio a mesma
conotação dada pelo Direito Civil. Naquele, vai além da residência do sujeito ou
daquele lugar escolhido por ele para desempenhar suas atividades laborais ou de
cunho econômico. Com relação à busca e apreensão, estas devem ser interpretadas
segundo estabelecido no artigo 150, § 4° do Código Penal (CP) e do artigo 246 do
Código de Processo Penal (CPP).
Segundo Capez (2013), domicílio, no tocante à inviolabilidade, refere-se a
qualquer dependência habitada, qualquer local empregado como habitação
coletiva ou qualquer dependência não aberta ao público, local onde se
desempenha atividade ou profissão. No sentido lato sensu, poderá ser acessível
nos períodos diurno ou noturno, e se for neste último, faz-se necessário que o
titular do direito consinta na entrada, nas hipóteses de flagrante delito, desastre e
ou para prestar socorro, e se for no período diurno, em todos os casos acima
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citados e mediante determinação judicial. Para a busca domiciliar é imprescindível
que tenha mandado toda vez que a autoridade judiciária não a efetuar
pessoalmente.
Vale citar ainda que o artigo 5º, inciso XI da Carta Magna/88, determina que
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
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prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (BRASIL, 1988, p. 2).
Nesse contexto, mesmo que a busca domiciliar tenha amparo legal cabe atenção
para o conceito de domicílio e sua inviolabilidade para que não se arrisque violação
do preceito constitucional anteriormente citado por evidências colhidas durante
referida busca.
Conforme Lima (2017, p. 725), o consagrado no dispositivo constitucional
acima mencionado é, na verdade, uma cláusula de reserva de jurisdição voltada
especificamente à problemática da invasão domiciliar:
5

[...] a possibilidade de invasão domiciliar, durante o dia,
está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, segundo
a qual por expressa previsão constitucional, compete
exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário, com
total exclusão de qualquer outro órgão estatal, a
prática de determinadas restrições a direitos e
garantias individuais, a saber: a) violação ao domicílio
durante o dia (CF, art. 5°, inciso XI); b) prisão, salvo o
flagrante delito (CF, art. 5°, inciso LXI); c) interceptação
telefônica (CF, art. 5°, inciso XII); d) afastamento de
sigilo de processos jurisdicionais.
Por considerar a casa como asilo inviolável do indivíduo, a CF/88veta o
acesso de qualquer pessoa, a não ser que o morador consinta, ou
excepcionalmente, apenas em casos de flagrante delito ou desastre, para prestar
socorro ou, durante o dia, por ordem judicial (BRASIL, 1988), representada por
mandado de busca e apreensão.
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Ao conceituar casa se está limitando a busca, mesmo com ordem judicial?
Esta complexa questão, conforme a doutrina orienta busca uma extensa
interpretação da expressão quando se tratar de mandado de busca e apreensão,
ensina Avena (2017, p. 417):

Para efeitos da busca e apreensão, compreendemos
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que o alcance dessa expressão deve ser o mais amplo
possível, superando-se o conceito de domicílio
previsto no Código Civil segundo o qual se considera
como tal o local em que a pessoa se estabelece com
ânimo definitivo de moradia (art. 70) ou onde exerce a
sua profissão (art. 72).
Ainda consoante o autor dando destaque para o disposto no art. 150, § 4º,
do CP, e o art. 246 do CPP, para fins de cumprimento de mandado de busca e
apreensão (AVENA, 2017). Ou seja, casa é “qualquer compartimento habitado,
aposentado ocupado de habitação coletiva ou particular

ou qualquer

compartimento não aberto ao público no qual exercida profissão ou atividade”
(AVENA, 2017, p. 417).
Continua Avena (2017, p. 417) apresentando a hipótese: a gerência de um
supermercado, ao contrário das demais áreas, não é lugar aberto ao público, visto
que apenas os corredores do mercado são acessíveis a todas as pessoas e a
gerência precisa ser abarcada pela inviolabilidade do domicílio, assim, para os casos
de busca, existe a necessidade de ordem judicial.
Há situações em que a análise somente pode ser realizada no caso em
concreto, considerando as suas peculiaridades. Por exemplo, se tratar-se de um
terreno abandonado ou um campo aberto, está franqueada a livre atuação das
autoridades para realização da busca e apreensão, mesmo que o terreno seja anexo
a casa. Por não haver cercamento ou delimitação não existe a necessidade de
ordem judicial segundo Avena (2017).
Prescindíveis de mandado judicial são os veículos, inclusive ônibus, pois
tratam-se de bens móveis. Logo não se equiparam a uma residência. Mas, se for
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caminhão, há mudanças, pois ele se equipara à domicílio se o motorista se
encontrar em viagem, “valendo-se da cabine do veículo como domicílio” (AVENA,
2017, p. 418), situação corriqueira e que obriga a busca somente com ordem
judicial, exceto se ele for parado em blitz, “que se caracteriza como operação de
revista geral em todos os veículos que passam por determinado local, caso em que
a revista aos veículos deve ser livremente facultada” (AVENA, 2017, p. 418).
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Entretanto, quando se tratar de trailers, cabine de barcos, barracas e afins,
os mesmos têm destinação de habitação, mesmo temporariamente. (AVENA,
2017)..
Portanto, a legalidade da busca domiciliar se estabelece quando a
autoridade competente por sua expedição, faz a clara discriminação do local em
que será cumprido (de forma determinada, ou pelo menos determinável), a
identificação da pessoa ou acusado, a finalidade/objeto da diligência, e também
que seja observado o horário para o seu cumprimento (entre as 06h00 e 18h00),
5

ou ainda melhor, do nascer ao por do sol, assim como a extensão do conceito de
domicílio, para que não ocorra por parte da autoridade policial violação à
inviolabilidade domiciliar causando vício de ilegalidade.
3 CRIME PERMANENTE E PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
3.1 Conceito de crime permanente
Conceituar crime permanente e flagrante está ligado diretamente à
realização de buscas domiciliares por policiais sem a existência de mandado
judicial.
Busato (2015, p. 148) entende que o crime permanente exige dos
doutrinadores e juristas em geral atenção especial, tendo em vista que existe
apenas uma atividade que se desenvolve no espaço-tempo e em um dado instante
ela cessa. Para o autor, é impossível estabelecer um determinado momento da
atividade como momento do crime, tendo em vista que todos eles se equivalem e
são genéricos. Entretanto, determinar o instante em que o crime cessa é essencial.
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Greco (2017, p. 257-258) ensina que ao buscar esclarecer as especificidades
do crime permanente faz referência ao estabelecido no art. 159 do CP, que
regulamenta o crime de extorsão mediante sequestro. Segundo o autor, enquanto
a vítima estiver “presa”, sem liberdade, achando-se em um cativeiro, por exemplo,
outra pessoa poderá adentrar no grupo, colaborando com as outras pessoas e, por
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essa razão o crime se protrai no tempo. Quer dizer, é delito permanente. Diz ainda
que nos crimes permanentes a consumação se prolonga, perpetua-se no tempo.
Para Nucci (2017) essa circunstância está fundamentada no fato de que em
cada instante a permanência existe, por ação ou omissão do agente infrator.
Referidas considerações são de extrema relevância, sobretudo para a determinação
do flagrante delito, conforme versado no tópico a seguir. O tema flagrante delito
será discorrido, em face de a deserção prever esse instituto jurídico.
3.2 Da prisão em flagrante
Rangel (2015) conclui que a prisão em flagrante tem como finalidade basilar
preservar o processo de conhecimento, espelhando o caráter de necessidade e de
urgência que orienta a prisão cautelar de natureza processual. Mencionado autor
afirma ainda que as medidas cautelares precisam de dois requisitos, a saber:
o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito é a possibilidade de
uma sentença benéfica ao peticionário da medida, traduzindo no binômio da prova
de existência e indícios hábeis quanto à autoria. O segundo requisito refere-se à
ocorrência de que um possível atraso na prestação jurisdicional, decorrido um
determinado tempo, pode resultar na ineficácia da prestação jurisdicional.
Resumindo, trata-se da chance de lesão, manifestando-se no binômio
necessidade/urgência. A prisão em flagrante é uma espécie de prisão cautelar.
Fernando Capez, como vários doutrinadores do direito
processual penal, a exemplo de Frederico Marques e Tourinho
Filho, define o termo flagrante a partir do seu significado em
latim, traçando uma ideia entre o significado originário da
palavra e o fato criminal ocorrido. Assim, Capez explica que
“[...] o termo flagrante provém do latim flagrare, que significa
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queimar, arder. É o crime que ainda queima, isto é, que está
sendo cometido ou acabou de sê-lo.” A partir dessa
explicação, deve, o flagrante, deve ser entendido como a
perceptividade do crime que está sendo consumado ou
acabou de sê-lo (BARROZO, 2011, p. 1-2).
A prisão em flagrante tem sua previsão no artigo 5º, inciso LXI da Carta
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Magna, e ela pode ocorrer sem que haja necessidade de expedição de mandado de
prisão pelo Poder Judiciário, resultando desse aspecto o seu caráter administrativo,
de acordo com Nucci (2015).Daí decorre, portanto, a natureza jurídica da medida
cautelar de segregação provisória, impondo-se somente a figura da tipicidade,
procedendo esta como fumus boni iuris. O exame de culpabilidade e de ilicitude,
desta feita, ficam preteridas a outro âmbito. No concernente ao periculum in mora,
característico das medidas cautelares, por se referir à de transgressão penal em
pleno desenvolvimento, na prisão em flagrante fica presumido.
5

O artigo 5º, em seus incisos LXI e LXV, da Constituição Cidadã estabelece que
a prisão sem a expedição de mandado está sujeita ao exame do juiz, que tem o
dever de relaxar imediatamente essa prisão se constatar qualquer ilegalidade.
Possuindo como natureza jurídica medida cautelar de segregação provisória,
exigindo-se apenas aparência da tipicidade, atuando esta como fumus boni iuris. A
análise de ilicitude e culpabilidade ficam relegadas a segundo plano. Em relação
ao periculum in mora, típico das medidas cautelares, por tratar-se de infração penal
em plena evolução, é presumido.
Tendo por base o objetivo deste estudo, será apresentado somente o
flagrante próprio, também chamado de real ou verdadeiro. De acordo com o artigo
302, incisos I e II, do CPP, que se reputa o flagrante delito: aquele que está
praticando o crime, e aquele que acabou de praticá-lo. A legislação assemelhou
aquele que é flagrado no momento de execução do crime e aquele que já praticou
todos os atos delituosos naquele momento (NAGIMA, s/d).
4 DOS CRIMES PERMANENTES E A ENTRADA FORCADA EM DOMICÍLIO
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Podem ser citados como crimes permanentes: artigo 33 da Lei 11.343/2006
-tráfico de drogas, artigo 159 do CP - extorsão mediante sequestro, artigo 148 do
CP - sequestro ou cárcere privado, artigo 12 da Lei 10.826/2003 - posse de arma
de fogo, artigo 149 do CP - condição análoga à de escravo, artigo 180, do CP receptação, artigo 1º da Lei 9.613/1998 - lavagem de dinheiro, artigo 211 do CP -
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ocultação de cadáver, sendo este último classificado como crime permanente pelo
STJ, decisão proferida no Recurso Especial 900.509/PR, em 26 de junho de 2007,
pelo Ministro Felix Fischer:
EMENTA. RECURSO ESPECIAL PENAL ART. 211 DO CÓDIGO
PENAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CRIME PERMANENTE.
VIOLAÇÃO.

DISSÍDIO

COMPROVADO.

PELO

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
•

•

O crime previsto no art. 211 do Código Penal – ocultação de
cadáver – é de natureza permanente, uma vez que a conduta
delituosa de ocultar se mantém no tempo e no espaço até o
instante em que o cadáver é descoberto.
Dissídio comprovado nos termos dos artigos 541, parágrafo
único, do CPC, e 255, § 1º e 2º, do Regimento Interno desse
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2006, p. 1).

No Brasil, entre as organizações pertencentes ao crime organizado,
também denominadas facções, estão as que estão ligadas diretamente aos
encarcerados, principalmente traficantes de drogas e de armas, como é o
caso do Primeiro Comando da Capital – PCC e a Milícias, que atuam em São
Paulo, o Comando Vermelho – CV, o Amigos dos Amigos – ADA e o Terceiro
Comando – TC, que agem no Rio de Janeiro, entre tantas outras que têm
ramificações por todo o território brasileiro.
Nesse sentido, cabe mencionar que foi criada em 04 de setembro de 2018
uma comissão especial, com a finalidade de analisar os Projetos de Lei 10372/2018
e 10373/2018, que alteram a legislação penal e processual penal, com o objetivo
de melhorar o combate ao crime organizado, ao tráfico de armas, ao tráfico de
drogas e funcionamento de milícias privadas. Isto porque, a corrupção é um dos
elementos primordiais que colaboram para o aumento do tráfico de drogas em
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nível mundial, de acordo com Relatório 2010 da Junta Internacional de Fiscalização
de Entorpecentes – JIFE (BRASIL, 2011).
Em face ao objetivo deste trabalho, o autor atear-se-á ao crime permanente
de tráfico de drogas.Entende-se por tráfico de drogas ou narcotráfico o comércio
de substâncias tidas como ilícitas.
O consentimento informal do morador, autorizando a busca e apreensão em
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seu domicílio, também deve ser visto com cautela. O Ministro Relator Alexandre
Victor de Carvalho, do TJ/MG, em acórdão proferido na Apelação Criminal
10145150237405001-MG (tráfico de drogas), cita despacho exarado pelo Ministro
Relator no Recurso impetrado pelo MP de nº 70058172628, estabelecendo assim
que inexista previsão legal para a busca domiciliar mediante permissão informal do
proprietário do imóvel (JUSBRASIL, 2016).
O artigo 53 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) estabelece que em
qualquer etapa da persecução5 criminal referente ao tráfico de drogas, será
permitida a atuação policial, desde que haja autorização judicial e que o Ministério
Público se manifeste.
Segundo Bottini (2014, p. 1), entretanto, inúmeras ações policiais ocorrem
diuturnamente sem autorização judicial, principalmente no tangente à prática do
delito de tráfico de drogas.
No entanto, em muitos casos, policiais adentram residências
particulares, sem que presentes quaisquer destas situações
excepcionais,

sob

o

pretexto

de

terem

obtido

o

consentimento do morador. Ainda, há situações corriqueiras
de buscas domiciliares, em que se aponta ser desnecessário
o consentimento do morador e autorização judicial,
especialmente em casos de tráfico de drogas, pois a situação
de flagrância se protrai no tempo.
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Porém, de acordo com o § 1º, do artigo 157, do CPP, se as medidas
de busca e apreensão forem anuladas, as provas também o serão (BRASIL,
1941).
5 JURISPRUDÊNCIAS SOBRE PROTEÇÃO AO DOMICÍLIO E NECESSIDADE DE
ENTRADA FORÇADA NOS CRIMES PERMANENTES
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No concernente à entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, no
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 83.501/SP, o Ministro Relator do STJ Nefi
Cordeiro, decidiu em 06 de março de 2018, que a existência de denúncias anônimas
acrescida da fuga do réu, não são elementos suficientes para fundamentar a
autorização da entrada forçada de policiais no domicílio do réu, sem que haja
autorização judicial.
Na hipótese, verifica-se ofensa ao direito fundamental da
inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, inc. XI, da
Constituição da República, pois, não há referência à prévia
investigação policial para verificar a possível veracidade das
informações recebidas, não se tratando de averiguação de
informações concretas e robustas acerca da traficância
naquele local.Ainda que o tráfico ilícito de drogas seja um tipo
penal com vários verbos nucleares, e de caráter permanente
em alguns destes verbos, como por exemplo “ter em
depósito”, não se pode ignorar o inciso XI do artigo 5º da
Constituição Federal e esta garantia constitucional não pode
ser banalizada, em face de tentativas policiais aleatórias de
encontrar

algum

ilícito

em

residências.Conforme

entendimento da Suprema Corte e da Sexta Turma deste STJ,
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia
conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia

264

www.conteudojuridico.com.br

elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa)
(TALON, 2018, p. 1).
Por maioria de votos o Plenário do STF, em decisão proferida, com
repercussão geral reconhecida, no Recurso Extraordinário nº 603616, pelo Ministro
Gilmar Mendes, estabeleceu limites para a entrada policial sem autorização judicial.
Para o Egrégio Tribunal:
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A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados (STF, 2016, p. 3).
Nesse sentido, referida decisão
precisa ser observada por todas as instâncias
5
do Judiciário e deve ser adotada para os processos sobrestados (suspensos) que
estavam aguardando essa decisão. Consoante esse entendimento por parte do STF,
no rol dos crimes permanentes, para fins de aplicação dessa decisão, estão:
depósito ou tráfico de drogas, cárcere privado e extorsão mediante sequestro,
ações essas que requerem ação policial imediata (STF, 2015).
O réu condenado por tráfico de drogas entrou com o recurso
supramencionado alegando violação dos incisos: XI (inviolabilidade do domicílio),
LV (direito ao contraditório e à ampla defesa) e LVI (não admissão de provas obtidas
por meio ilícito). Segundo o réu, à época, autoridades policiais “invadiram” sua
residência sem autorização judicial de busca e apreensão, tendo encontrado 8,5
quilos de cocaína em um automóvel estacionado dentro da casa do réu. A denúncia
acerca da posse de droga foi feita por um motorista de caminhão que foi detido
pelo transporte do resto da droga (STF, 2015).
Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a busca
e apreensão domiciliar é claramente uma medida invasiva,
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mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e
para investigação criminal. O ministro admitiu que ocorrem
abusos – tanto na tomada de decisão de entrada forçada
quanto na execução da medida [...].Embora reconheça que o
desenvolvimento da jurisprudência sobre o tema ocorrerá
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caso a caso, o relator afirmou que a fixação da tese é um
avanço para a concretização da garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio. “Com ela estar-se-á valorizando
a proteção à residência, na medida em que será exigida a justa
causa, controlável a posterioripara a busca. No que se refere
à segurança jurídica para os agentes da Segurança Pública, ao
demonstrarem a justa causa para a medida, os policiais
deixam de assumir o risco de cometer o crime de invasão de
domicílio, mesmo que a diligência venha a fracassar”, afirmou.
O ministro explicou que, eventualmente, o juiz poderá
considerar que a invasão do domicílio não foi justificada em
elementos suficientes, mas isso não poderá gerar a
responsabilização do policial, salvo em caso de abuso (STF,
2015, p. 1).
No concernente às fundadas razões, visto serem por vezes subjetivas, o
Ministro Jorge Mussi, Relator do HC 373.388-RS (guarda e manutenção em depósito
de drogas), entendeu que policiais, ao sentirem cheiro de maconha, podem realizar
busca e apreensão sem autorização judicial (STJ, 2016; CUNHA, s/d).
Não obstante referida jurisprudência, outra emitida pelo próprio STF, em
decisão proferida no HC 0011692-14.2017.1.00.0000-SP, estabelece que:
[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se
tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso
do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado
de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo
morador, para que policiais adentrem a residência do
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acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades
relativas ao cumprimento da medida (STF, 2017, p. 3).
Outra decisão do STJ, em Recurso Especial 1.558.004/RS, proferida pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz, determinou que a simples intuição sobre eventual
tráfico de drogas, não é, por si só, justa razão para que a autoridade policial adentre
na cada do suspeito sem o consentimento deste. “Esse foi o entendimento da 6ª
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Turma do Superior Tribunal de Justiça para manter a absolvição de uma mulher por
falta de provas. Ela foi condenada em primeiro grau por tráfico de drogas” (GALLI,
2017, p. 1).
2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar [...]
3. A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de
seu grupo5familiar, espera ter o seu espaço de intimidade
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem

os

cuidados e os

limites que

a

excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional
exige.
4. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando
o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que
se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio (CONJUR, 2015, p. 1).
Contudo, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se, no
momento da ação de busca em escritórios, consultórios, locais de trabalho e
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assemelhados os mesmos estiverem desocupados, não se caracteriza violação de
domicílio, embora haja, também divergências doutrinária e jurisprudencial.

Isto ocorreu no julgamento do Inquérito 2.424/ RJ76
(20.11.2008), entendendo aquela Corte que “é, no
mínimo, duvidosa a equiparação entre escritório vazio
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

com domicílio stricto sensu, que pressupõe a presença
de pessoas que o habitem. Neste contexto, validou a
busca e apreensão realizada no local, durante a noite
(in casu, tratava-se do escritório de advogado a quem
se imputava participação em crimes), refutando os
argumentos de que essa providência teria afrontado o
art. 5º, XI, da CF por não ter sido realizada no período
diurno (AVENA, 2017, p. 418).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Preliminarmente, cabe ressaltar que o problema desta pesquisa é: “A ação
policial pode ser considerada legal, bem como as provas obtidas, na ocorrência de
policiais “invadirem” a casa, sem consentimento do seu proprietário e sem
autorização judicial, e encontrarem drogas ilícitas?
Quanto ao objetivo geral, este estudo visa verificar se existem exceções para
esse tipo de ação policial no caso do crime permanente de tráfico de drogas.
No caso de busca e apreensão em domicílio, consoante decisão proferida
pelo STF, em repercussão geral reconhecida no RE nº 603.616, existem limites para
a entrada policial sem a autorização judicial e mencionada entrada só é lícita se
baseada por fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que
demonstrem que no interior do domicílio ocorre situação de flagrante delito de
tráfico de drogas. Isto porque, segundo o Egrégio Tribunal, a busca e apreensão em
domicílio, sem consentimento do seu proprietário e sem autorização judicial, não
pode lesar direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal
de 1988.
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Não existindo o flagrante, acompanhado das fundadas razões, não há como
se aceitar a legalidade dessa ação. Assim, tanto a ação policial, como as provas
obtidas nessa ocorrência, serão consideradas ilícitas. Isto porque, não estão
presentes no momento da ação policial elementos/razões que ensejem a ocorrência
do flagrante delito que se posterga no tempo, característica dos crimes
permanentes.
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Cumpre ressaltar que apenas uma suspeita, mesmo que fundamentada, não
autoriza a ação policial de busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, nem
é indício capaz de provar a prática do crime.
Destarte, pode-se inferir que a hipótese correta para este trabalho é que sim,
a ação policial e as provas obtidas serão consideradas legais, caso sejam
apresentadas razões devidamente fundamentadas para a invasão de domicílio, sem
consentimento do morador e sem autorização judicial, para os casos de flagrante
delito no crime permanente de tráfico de drogas.
5
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Resumo: Este artigo faz parte de um trabalho entregue como requisito parcial de
nota para conclusão do 4º bimestre da Disciplina de Dogmática Jurídica. Aqui, de
forma dogmática, irá discursar-se sobre os defeitos dos negócios jurídicos,
seguindo a ordem lógica do próprio Código Civil. O método utilizado foi a revisão
bibliográfica e a análise de legislação.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1 ERRO OU IGNORÂNCIA; 2 DOLO; 2.1 Dolo Principal e
Dolo Acidental; 2.2. Dolo Bom (dolus bonus) e Dolo Mau (dolos malus); 2.3 Dolo
Positivo e Dolo Negativo; 2.4 Dolo do Representante; 2.5 Dolo Bilateral; 3 COAÇÃO;
4 O ESTADO DE PERIGO; 5 LESÃO; 6 FRAUDE CONTRA CREDORES; 6.1 Atos de
transmissão gratuita de bens e remissão de dívida; 6.2 Atos de transmissão onerosa;
6.3 Pagamento antecipado de dívida; 6.4 Concessão fraudulenta de garantias;
REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
Os defeitos do negócio jurídico encontram-se no Livro III, Título I, Capítulo
IV do Código Civil Brasileiro de 2002. O próprio código enuncia do que se trata o
defeito do negócio jurídico, in verbis, “são anuláveis os negócios jurídicos,
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio” (grifo nosso).
Partindo do enunciado do art. 138, percebe-se então, que o defeito do
negócio jurídico é oriundo de vício da vontade, essa, essencial para existência do
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negócio jurídico. Ainda, estabelece o Código seis defeitos, divididos em seções:
Seção I, do Erro ou Ignorância; Seção II, do Dolo; Seção III, da Coação; Seção IV, do
Estado de Perigo; Seção V, da Lesão; e Seção VI, da Fraude Contra Credores.
A doutrina, ainda, divide os vícios em: vício do consentimento, colocando o
erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão; e o vício social, estabelecido pela
fraude contra credores.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Discursará esse trabalho na ordem das seções do código civil.
1 ERRO OU IGNORÂNCIA
Segundo Gonçalves, “o erro consiste em uma falsa representação da
realidade”[1]. Para Tartuce “o erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação
a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de
umas das partes que celebrou o negócio jurídico”[2].
De acordo com Venosa, “o erro manifesta-se mediante compreensão psíquica
errônea da realidade, ou seja, a incorreta interpretação de um fato. A ignorância é
um nada a respeito de um fato, é o total desconhecimento”[3].
Estabelece o Código Civil de 2002, que os negócios jurídicos somente se
tornarão anuláveis quando houver erro substancial. Gonçalves coloca que o “erro
substancial ou essencial é o que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do
negócio”[4]. Dessa forma, difere-se do erro acidental, que ocorre nos elementos
secundários do negócio jurídico, não gerando anulabilidade[5].
Precisamente, são três os incisos que tratam do erro substancial, in verbis:
Art 139. O erro é substancial quando:
I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da
declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa
a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha
influído nesta de modo relevante;
III – sendo de direito e não implicando à aplicação da lei, for
o motivo único ou principal do negócio jurídico;
Dessa forma, coloca Tartuce[6] que há erro substancial quando houver: error
in negotia (quando o erro interessa ao negócio jurídico); error in corpore (quando
o erro interessa ao objeto principal); error in substantia (quando o erro interessa
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qualidades essencial, substanciais); error in persona (quando o erro é relativo a
pessoa); e error iuris (quando o erro é jurídico).
Salienta-se, todavia, que o error in persona e o error in corpore “somente é
essencial quando não se tem como apurar quem seja, realmente, a pessoa ou a
coisa que se refere a manifestação da vontade”[7], assim estabelece o art. 142 do
Código Civil, in verbis:
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Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se
referir declaração de vontade, não viciará o negócio
quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder
identificar a coisa ou pessoa cogitada. (grifo nosso)
O Código Civil ainda traz o falso motivo, transmissão errônea da vontade e o
erro de cálculo, nos arts. 140, 141 e 143, respectivamente.
No que se refere o falso motivo, “o erro quanto ao objeto colimado não vicia,
em regra, o negócio jurídico, a não ser quando nele figurar expressamente,
integrando-o, como sua razão essencial ou determinante”[8]. Estabelece o Código
Civil, art. 140, in verbis, que “o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando
5
expresso como razão determinante.”
A transmissão errônea da vontade ocorre quando, segundo Gonçalves, a
declaração é feita por meio de outra pessoa ou por meio de comunicação, não
tendo a vontade fidelidade, estabelecido divergência entre o que o declarante
queria e o que foi transmitido, esse fato propicio anulação do negócio[9]. O
dispositivo pode ser aplicado aos contratos eletrônicos[10]. Assim diz o Código
Civil, art. 141, in verbis, “a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é
anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta”.
Por fim, o erro de cálculo não gera anulabilidade do negócio jurídico, “mas
apenas autoriza a possibilidade de retificação da declaração de vontade, hipótese
de convalidação prévia”[11].
Cabe ressaltar que o prazo para anular o negócio jurídico realizado com erro
possui decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II, do Código Civil, in
verbis, “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do
negócio jurídico, contado [...] no de erro, [...] do dia em que se realizou o negócio
jurídico”.
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COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. ERRO OU IGNORÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico
decorrente de vício de consentimento (erro) é de quatro anos,
nos termos do artigo 178 do Código Civil. Entre a data da

Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

celebração do contrato de permuta e a data do ajuizamento
da ação decorreu prazo superior a quatro anos. Ainda que
considerada a pretensão de rescisão do contrato, fundada em
inadimplemento contratual, deve ser observado o prazo
prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do CC), também
superado no caso. Recurso desprovido.[12]
2 DOLO
Conforme art. 145 do Código Civil, in verbis, “são os negócios jurídicos
anuláveis por dolo, quando este for a causa”. A doutrina colo o dolo civil, diferente
do dolo penal e do dolo processual, como um artifício que o agente utiliza para
enganar outrem, com objetivo de alcançar benefício próprio[13].
APELAÇÃO CÍVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DEFEITO. DOLO. MÁFÉ DOS CONTRATANTES. MOTIVO DETERMINANTE PARA
REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE COMPETE A QUEM ALEGA.
RECURSO IMPROVIDO. O dolo civil para nulificar o negócio
jurídico, além de ser verificável no momento da contratação,
deve ser o motivo determinante que levou a parte a realizar o
negócio jurídico questionado. Ausente a prova de que houve
má-fé dos contratantes pela parte que levanta a ocorrência
do dolo, a improcedência de seu pedido é à medida que se
impõe.[14]
Segundo Tartuce[15], o dolo de que se trata o artigo é o dolus causum (dolo
substancial), e pode ser realizado por terceira, não sendo exclusivo do agente,
conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, in verbis, “pode também ser
anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele
tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o
negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a
quem ludibriou.”
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Para Venosa, “dolo consiste em artifício, artimanha, engodo, encenação,
astúcia, desejo maligno tendente a viciar a vontade do destinatário, a desviá-la de
sua correta direção”[16].
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Gonçalves[17] subdivide o dolo em 7 espécies: principal e acidental; dolus
bonus e dolus malus; positivo e negativo; do outro contratante e de terceiro; da
própria parte e do representante; unilateral e bilateral; e dolo de aproveitamento.
Para Tartuce[18], o dolo é divido em dois grupos, que se subdividem: dolo quanto
ao conteúdo – dolo bom e dolo mau; dolo quanto à conduta das partes – dolo
positivo, dolo negativo e dolo bilateral.
2.1 Dolo Principal e Dolo Acidental
Para Gonçalves, “somente o dolo principal, como causa determinante da
declaração de vontade, vicia o negócio jurídico”[19]. Em contraponto, o dolo
acidental, aquele que mesmo com malícia pode ser realizado, não gera
anulabilidade do negócio jurídico, todavia, obriga à satisfação das perdas do dano,
como coloca o art. 146 do Código Civil, in verbis, “o dolo acidental só obriga à
satisfação das perdas e danos, e é acidental, a seu despeito, o negócio seria
realizado, embora por outro modo”.
5
2.2 Dolo Bom (dolus bonus) e Dolo Mal (dolus malus)
O dolus bonus é aquele que, embora tenha tido malícia, pode ser tolerado,
tendo em vista que não houve gravidade suficiente para constituir vício de
vontade[20]. Ainda, Tartuce[21] divide o dolo bom em dois grupos: o primeiro
denomina-se tolerável e, o segundo em conduta que visa trazer vantagem a outrem.
O dolus malus é aquele que, dotado de ludibriosidade, é grave o suficiente
para gerar anulabilidade do negócio jurídico. Dessa forma, “quando se tem dolo
mau, o negócio jurídico poderá ser anulado se houver prejuízo ao induzido e
benefício ao autor do dolo ou a terceiro”[22] e, conforme coloca Gonçalves, ao
autor do dolo gera-se a “obrigação de satisfazer as perdas e danos, conforme a
intensidade da gravidade”[23].
2.3 Dolo Positivo e Dolo Negativo
Tartuce[24] coloca que o dolo positivo é o praticado por ação, e o dolo
negativo é o praticado por omissão. Complementa-se que, “para a caracterização
desse dolo omissivo [dolo negativo] é preciso que o prejudicado prove que não
celebraria o negócio jurídico se a omissão não ocorresse”[25].
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O Código Civil, em seu art. 147, coloca que o silêncio intencional constitui
omissão dolosa do agente, a respeito de fato ou qualidade que outra parte
ignorava, in verbis, “nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma
das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui
omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”.
2.4 Dolo do Representante
É o dolo cometido não por terceiro, mas pelo representante da parte. O dolo
do representante é previsto no art. 149 do Código Civil, e condiz que “se o
representante induz em erro a outra parte, constituindo-se o dolo por ele exercido
na causa do negócio, este será anulável. Sendo o dolo acidental, o negócio
subsistira, ensejando a satisfação das perdas e danos”[26].
2.5 Dolo Bilateral
Enuncia o art. 150 do Código Civil que, “se ambas as partes procederem com
o dolo, nenhuma poderá alega-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.
Nessa linha, seguindo o estrito sentido, Gonçalves coloca que “se ambas as partes
têm culpa, uma vez que cada qual quis obter vantagem em prejuízo da outra,
nenhuma delas pode invocar o dolo para anular o negócio ou reclamar
indenização”[27]. Para Tartuce, “haverá uma compensação total das condutas
movidas de má-fé, consagração da regra pela qual ninguém pode beneficiar-se da
própria torpeza”[28].
3 COAÇÃO
A coação “é toda a ameaça ou pressão injusta exercida”[29] sobre “o
negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”[30].
Pode ser classificada enquanto coação absoluta, não gerando anulabilidade do
negócio jurídico, mas sim a sua nulidade, visto que não há manifestação da vontade
para ser viciada[31]; e coação relativa, “que constitui vicio da vontade e torna
anulável o negócio jurídico”[32]. Na coação, “a vontade deixa de ser espontânea
como resultado de violência contra ela. A figura da coação não é reduzível a
qualquer outro vicio, guardando visível autonomia”[33].
Conceituando, a vis absoluta (coação física/absoluta) é aquela mediante
“constrangimento corporal que venha retirar toda a capacidade de querer de uma
das partes, implicando na ausência total de consentimento, o que acarretará na
nulidade absoluta do negócio”[34].
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Enquanto, a vis compulsiva (coação moral/relativa) é “efetiva e presente, causa
fundando temor de dano iminente e considerável à pessoa do negociante, à sua
família, à pessoa próxima ou aos seus bens, gerando anulabilidade do ato”[35].
Segundo Gonçalves[36], para caracterizar coação são necessários os seguintes
requisitos: deve ser a causa determinante do ato; deve ser grave; deve ser injusta;
deve dizer respeito a dano atual ou iminente; deve constituir ameaça de prejuízo à
pessoa ou a bens, da vítima ou a pessoa de sua família.
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Ainda, o Código Civil permite a coação exercida por terceiro, conforme dita, in
verbis, o art. 154: “vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela
tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá
solidariamente com aquele por perdas e danos”. Como aponta Gonçalves,
“prevaleceu, desse modo, o princípio da boa-fé, a tutela da confiança da parte que
recebeu a declaração de vontade sem ter, nem podendo ter, conhecimento do
mencionado vício do consentimento”[37].
4 O ESTADO DE PERIGO
O Código Civil é sucinto ao tratar do estado de perigo, colocando, no art. 156,
5
que “configura-se o estado de perigo
quando alguém, premido da necessidade de
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa”. Negócio jurídico celebrado sob estado
de perigo gera anulabilidade.
Nesse sentido, “constitui o estado de perigo a situação de extrema
necessidade que conduz uma pessoa a celebrar negócio jurídico em que assume
obrigação desproporcional e excessiva”[38].
Para caracterizar estado de perigo, são necessários os seguintes elementos
estruturais: situação de necessidade; iminência de dano atual e grave; nexo de
causalidade entre a declaração e o perigo de grave dano; incidência da ameaça do
dano sobre a pessoa do próprio declarante ou de sua família; conhecimento do
perigo pela outra parte; e assunção de obrigação excessiva e onerosa[39].
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE ANTERIOR À LEI
9.656/98. SUBMISSÃO DO SEGURO À CIRURGIA QUE SE
DESDOBROU EM EVENTOS ALEGADAMENTE NÃO COBERTOS
PELA APÓLICE. NECESSIDADE DE ADAPTÇÃO A NOVA
COBERTURA, COM VALORES MAIORES. SEGURADO E
FAMILIARES QUE SÃO LEVADOS A ASSINAR ADITIVO
CONTRATUAL DURANTE ATO CIRURGICO. ESTADO DE
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PERIGO. CONFIGURAÇÃO. É EXCESSIVAMENTE ONEROSA O
NEGÓCIO QUE EXIGE DO ADERENTE MAIOR VALOR POR
AQUILO QUE JÁ LHE É DEVIDO DE DIREITO. DANO MORAL
CONFIGURADO.[40]
5 LESÃO
A lesão encontra-se respaldada no art. 57 do Código Civil, que segundo a
doutrina[41], encaixa-se no vício do consentimento. Em literalidade, a norma
estabelece:
Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação
manifestamente desproporcional ao valor da prestação
oposta.
§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os
valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio
jurídico.
§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido
suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar
com a redução do proveito.
Dessa forma, a doutrina coloca que “lesão é, assim, o prejuízo resultante da
enorme desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
de sua celebração, determinada pela premente necessidade ou inexistência de uma
das partes”[42]. Destaca-se, portanto, dos demais vícios do negócio jurídico,
por acarretar uma ruptura do equilíbrio contratual na fase de
formação do negócio [...] e da onerosidade excessiva ou
cláusula rebus sic stantibus por caracterizar-se esta pelo
surgimento de fatos supervenientes à celebração do negócio,
possibilitando a invocação da teoria da imprevisão para
embasar a revisão somento nos contratos de execução
deferida e nos de trato sucessivo.[43]
Assim, a lesão acarretará em anulabilidade do contrato salvo “se for oferecido
suplemente suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do
proveito”.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, EM
RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
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INEXISTÊNCIA.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DEFENDO
DE
CONSENTIMENTO DA LESÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA DE 4
ANOS. ADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA,
QUE PODE ATÉ SER DECRETADA DE OFICIO, NO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO OFERECIDO CONTRA
SENTENÇA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, COM
BASE NO ART. 269, I, DO CPC, APÓS REJEITAR ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO OFERECIDA PELA PARTE VENCEDORA.
DECORRIDOS MAIS DE QUATRO ANOS, O PRAZO PREVISTO
NO ART. 178, II, DO CC/2002, ENTRE O ENCERRAMENTO DO
CONTRATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA, DE
RIGOR, O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA
PLEITEAR A ANULAÇÃO DO AJUSTE DE SUPRESSÃO DO
REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO ORIGINÁRIO E,
CONSEQUENTEMENTE, DE COBRAR AS DIFERENÇAS DAÍ
DECORRENTE. ALTERAÇÃO DO DISPOSTO DA SENTENÇA DE
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART. 269, I, DO CPC, PARA O ART. 269, IV,
5
DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.[44]
Além disso, a lesão é constituída de elementos subjetivos e objetivos. Trata o
elemento objetivo formado pela desapropriação das prestações que geram prejuízo
a uma das partes, e o elemento subjetivo trata da premente necessidade ou
inexperiência[45].
Segundo Venosa, lesão
consiste no prejuízo que um contratante experimenta em
contrato comutativo quando não recebe da outra parte valor
igual ou proporcional ao da prestação que forneceu. Nos
contratos aleatórios, apenas excepcionalmente pode ser
tipificada a lesão, quando a vantagem obtida é frontalmente
superior à álea do contrato. A lesão tem seu campo de
atuação, de fato, como modalidade de aplicação da
decantada boa-fé objetiva nos contratos sinalagmáticos ou
comutativos.[46]
6 FRAUDE CONTRA CREDORES
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A fraude contra credores é o último vício previsto no Código Civil que acarreta
anulabilidade do negócio jurídico. A doutrina coloca a fraude contra credores
enquanto vício social, e não do consentimento, “uma vez que não conduz a um
descompasso entre o intimo querer do agente e a sua declaração”[47]. Em Venosa,
“é fraude contra credores qualquer ato praticado pelo devedor já insolvente ou por
esse ato levado à insolvência com prejuízo de seus credores”[48].
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Tartuce conceitua que,
Constitui fraude contra credores a atuação maliciosa do
devedor, em estado de insolvência ou na imanência de assim
tornar-se, que dispõe de maneira gratuita ou onerosa o seu
patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os
seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à
transmissão.[49]
Assim, o art. 158 do Código Civil, coloca que “Os negócios de transmissão
gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou
por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos
credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”.
A doutrina[50] estabelece dois elementos constitutivos da fraude contra
credores: eventos damni (elemento objetivo), caracterizado pela insolvência que
prejudica o credor; e consilium fraudis (elemento subjetivo), caracterizado pela máfé do devedor. O estado de insolvência refere-se a débitos superiores a importância
dos bens do devedor[51].
Em suma, o elemento subjetivo é a má-fé, e o elemento objetivo o prejuízo
oriundo da má-fé.
Gonçalves[52] coloca que existem, além da transmissão onerosa, outras
espécies passíveis de fraude:
6.1 Atos de transmissão gratuita de bens e remissão de dívida
São casos em que “os credores não precisam provar o conluio fraudulento,
pois a lei presumo a existência do proposito de fraude”[53]. Ainda, há de se dizer
que o art. 158 inclui como “ato fraudulento toda vez que o devedor estiver
insolvente ou beirando à insolvência, [cabendo] ação anulatória por parte dos
credores quirografários eventualmente prejudicados”[54].
Denomina-se ação paulina a ação anulatória por parte dos credores
quirografários prejudicados por ato fraudulento[55]. Maria Helena Diniz coloca que,
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A fraude contra credores, que vicia o negócio jurídico de
simples anulabilidade, somente é atacável por ação paulina
ou revocatória, movida pelos credores quirografários, que já
o eram ao tempo da prática desse ato fraudulento que se
pretende invalidar. O credor com garantia real não poderá
reclamar anulação, por ter ônus real a segurança de seu
reembolso, salvo se, executada a sua garantia, o bem onerado
não for suficiente para satisfazer seus direitos creditícios.[56]
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6.2 Atos de transmissão onerosa
Coloca o art. 159 do Código Civil que para gerar anulabilidade do negócio
jurídico oneroso, “exigindo, além da insolvência, o conhecimento dessa situação
pelo terceiro adquirente. [...] Não se exige conluio entre as partes, bastando a prova
da ciência dessa situação pelo adquirente”[57].
6.3 Pagamento antecipado de dívida
Recebe respaldo no art. 162 do Código Civil, “o credor quirografário, que
receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará
obrigado a repor, em proveito do
5 acerto sobre que se tenha de efetuar o concurso
de credores, aquilo que recebeu”.
Dessa forma, coloca Gonçalves que “o credor quirografário é o que tem seu
crédito decorrente de um titulo ou documento escrito, a ele se refere o estatuto
civil como aquele que tem como única garantia o patrimônio geral do devedor, ao
contrário do credor privilegiado, que possui garantia especial”[58]. Ainda,
“presume-se, na hipótese, a intuito fraudulento e o credor beneficiado ficará
obrigado a repor, em provento do acervo, o que recebeu, instaurando o concurso
de credores”[59].
6.4 Concessão fraudulenta de garantias
Estabelece o art. 163 do Código Civil que “presumem-se fraudatórias dos
direitos dos outros credores as garantias de dividas que o devedor insolvente tiver
dado a algum credor”. Dessa forma, coloca Gonçalves que o artigo faz menção a
garantias reais, “pois as fidejussórias não prejudica os credores em concurso. [...] A
presunção, in casu, resulta do próprio ato, uma vez demonstrada insolvência do
devedor, sendo juris et de jure”[60].
Ainda se ressalta que somente a garantia é anulada, continuando o credor
qualificado como quirografário. Ainda, a fraude cometida nas alienações onerosas
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são as que exigem má-fé do adquirente, nas demais situações ela fica
presumida[61].
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RESUMO: O tema do presente artigo é o importante instrumento de política
criminal que foi a publicação da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, alterada pela Resolução 183/18, trazendo para o âmbito da
persecução penal a Justiça Consensual Negociada e prevendo o Acordo de Não
Persecução Penal. O objetivo da pesquisa é demonstrar não apenas a
constitucionalidade do acordo, mas, principalmente, a não violação do princípio da
obrigatoriedade. Vale destacar ainda, que a referida resolução tem natureza
procedimental, fugindo, assim, das alegações de natureza processual penal ou
5

penal, que teria competência legislativa privativa da União. Assim, como forma de

tornar o sistema criminal mais eficiente e adequado, surgiu, através do CNMP,
protagonista de agente definidor de políticas criminais, o acordo de não persecução
penal para determinados crimes de menor e médio potencial ofensivo.
Palavras-chave: acordo de não persecução penal; constitucionalidade; política
criminal; mitigação; princípio obrigatoriedade.
ABSTRACT: The subject of this article is the important instrument of criminal policy
that was publication of the Resolution 181/2017 of the National Council of the
Public Prosecutor's Office, modified by Resolution 183/18, bringing to the scope of
criminal prosecution the Negotiated Consensual Justice and providing the Criminal

Non-Pursuit Agreement. The objective of the research is to demonstrate not only
the constitutionality of the agreement, but, mainly, the non-violation of the principle
of obligatoriness. It is also worth noting that this resolution is of a procedural nature,
thus avoiding criminal or criminal procedural claims, which would have legislative
powers exclusive of the Union. Thus, as a way of making the criminal justice system
more efficient and appropriate, arises, through the CNMP, protagonist of criminal
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policy agent, the agreement of non-prosecution for certain offenses of minor and
medium offensive potential.
Keywords: agreement of non-penal persecution; constitutionality; criminal policy;
mitigation; principle of obligatoriness.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2. Constitucionalidade da criação do Acordo de Não
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Persecução Penal pela Resolução n.181/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público. 3. O Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal. 4. Acordo de Não

Persecução Penal como mitigação do Princípio da Obrigatoriedade. 5.
Considerações Finais.
1 - INTRODUÇÃO
A justiça negociada, recentemente, tem ganhado força no Brasil e não
poderia ser diferente na justiça criminal, em virtude da grande sobrecarga de
trabalho nos tribunais e dos órgãos de persecução penal, em especial do Ministério
Público, e da “imprescindível agilização da investigação e promoção de sua

efetividade” (CNMP, 2017).
Na busca de cumprir o princípio constitucional da eficiência, pelo qual deve
se pautar a Administração Pública, na forma do artigo 37 da Constituição Federal
de 1988, surgiu a Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público, posteriormente alterada pela Resolução 183, de 24 de janeiro
de 2018, trazendo, para alguns tipos de crimes, a possibilidade da celebração do
acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos previstos no
artigo 18 da referida norma.
Apesar do lado positivo que esse instrumento de política criminal pode
trazer, não só para o sistema criminal do Brasil, mas também para o criminoso e a

vítima, há inúmeras discussões sobre sua constitucionalidade e afronta a certos
princípios.
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo analisar a referida
resolução, focando, principalmente, na discussão acerca da afronta ou não do
princípio

da

obrigatoriedade

e,

para

isso,

a

necessária

análise

da
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constitucionalidade da resolução nº 181/2017 e sua relação com os princípios
constitucionais.
2 – CONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL PELA RESOLUÇÃO N. 181/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Em 07 de agosto de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público editou
a Resolução n. 181, posteriormente alterada pela Resolução n. 183/18, que “dispõe
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do
Ministério Público”.
Tal ato normativo, editado com fundamento na competência fixada pelo art.
130-A, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 147 e seguintes do
Regimento Interno do CNMP, partiu das conclusões alcançadas pelo Procedimento
de Estudos e Pesquisas n. 01/2017 e tinha como fundamento a “carga desumana

de processos que se acumulam nas varas criminais do País e que tanto desperdício
de recursos, prejuízo e atraso causam
no oferecimento de Justiça às pessoas, de
5
alguma forma, envolvidas em fatos criminais”.
Aliás, sobre este fundamento, o estudo reconhecia que o correto seria que
todos os processos penais fossem submetidos ao Poder Judiciário e que as decisões
condenatórias fossem proferidas em observação ao devido processo legal, em
especial do contraditório e da ampla defesa, mas que o Brasil está longe do mundo
ideal e é necessária a implantação de alguma solução para dar fim a uma carga
excessiva de processos criminais (CNMP, 2017).
E é importante observar que este não é um problema exclusivo do Brasil,
sendo que o estudo do CNMP aponta que mesmo em países como a Alemanha já
se reconhece a necessidade da implantação de um sistema de princípio da

oportunidade, até mesmo por doutrinadores contrários a este instituto, como o
Prof. Bernd Schüneman (2009, p.423), que assim se manifestou:
O ideário do século XIX, de submeter cada caso concreto a
um juízo oral completo (audiência de instrução e julgamento),
reconhecendo os princípios da publicidade, oralidade e
imediação

somente

é

realizável

em

uma

sociedade
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sumamente integrada, burguesa, na qual o comportamento
desviado cumpre quantitativamente somente um papel
secundário. Nas sociedades pós-modernas desintegradas,
fragmentadas,

multiculturais,

com

sua

propagação

quantitativamente enorme de comportamentos desviados,
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não resta outra alternativa que a de chegar-se a uma
condenação sem um juízo oral detalhado, nos casos em que

o suposto fato se apresente como tão profundamente
esclarecido já na etapa da investigação, que nem sequer ao
imputado interessa uma repetição da produção da prova em
audiência de instrução e julgamento.
Também registrou-se que a proposta, posteriormente aprovada e convertida
em Resolução pelo CNMP, tem a finalidade de estabelecer que o investigado
celebre o acordo de não persecução penal e cumpra, espontaneamente e de forma
voluntária, parte das sanções restritivas de direito que, provavelmente, lhe seriam
impostas por uma sentença penal, mas sem se submeter às graves restrições de tal
decisão, agilizando a resposta penal aos ilícitos (CNMP, 2017, p. 31).
Ao final, como constou no Procedimento de Estudos (CNMP, 2017, p. 32), a
Comissão resumiu os fundamentos da proposta nos seguintes termos:
Diante dessas razões, é que esta Comissão entende que, com
o acolhimento das propostas aqui delineadas, haveria um
grande avanço na qualidade do nosso Sistema de Justiça, já
que haveria: a) uma celeridade na resolução dos casos menos
graves (evitando-se, inclusive, que o nosso STF tenha que
discutir questões bagatelares menores, como vem fazendo,
que são completamente incompatíveis com a relevância que
deve ter um Tribunal Supremo); b) mais tempo disponível
para que o Ministério Público e o Poder Judiciário processem
e julguem os casos mais graves, tendo a possibilidade, de tal
maneira, de fazê-lo com maior tranquilidade e reflexão; c)
haveria economia de recursos públicos, já que os gastos
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inerentes à tramitação do processo penal seriam reduzidos
(ou seja, menos processos judicias, menos gastos); d)
minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal
condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma
chance de evitar uma condenação judicial, dando um voto de
confiança aos não reincidentes, minorando, também, os
efeitos sociais prejudiciais de uma pena e desafogaria,
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

também, os estabelecimentos prisionais.
No entanto, enorme é a discussão sobre a sua constitucionalidade, em razão
da falta de previsão legal específica.
Prova desta afirmação é a existência de duas ações diretas de
inconstitucionalidade que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e
questionam a resolução como um todo, tendo sido propostas pela Associação dos
Magistrados Brasileiros e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
respectivamente.

5

Para a Ordem dos Advogados Brasileiros, na ADI nº 5793, o acordo de não
persecução penal visa quebrar a paridade entre o Ministério Público e a advocacia,
além de ferir princípios de reserva legal, segurança jurídica, indisponibilidade da
ação penal, imparcialidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, devido
processo legal e a inviolabilidade de domicílio. Também usurpa a competência
privativa da União e da instituição policial.
Embora a resolução 181/2017 tenha sofrido alterações por meio da
resolução 183/2018, que afasta algumas alegações de inconstitucionalidade, como
é o caso da possibilidade de magistrados serem submetidos ao procedimento
investigatório sem observar a garantia prevista na Lei Orgânica da Magistratura e a
submissão do acordo de não persecução penal à homologação do Poder Judiciário,
há quem defenda que ainda persistem algumas inconstitucionalidades e
ilegalidades.
A Associação dos Magistrados Brasileiros aditou a ADI nº 5790, afirmando
que:
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subsiste a inconstitucionalidade apontada na petição inicial
com relação ao art.18, pelo fato de terem sido criadas
hipóteses de acordo de não persecução penal que não estão
previstas em lei, porque não adianta a submissão ao Poder
Judiciário de acordo de não persecução penal, sem previsão
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legal.
O Senado Federal, prestando informações para julgamento da Ação Direta
de

Inconstitucionalidade

nº

5.793,

também

defendeu

que

subsistem

inconstitucionalidades no ato, como a exorbitância do poder normativo do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), usurpação da competência do
Congresso Nacional e a violação do princípio da reserva legal.
E, em sentido similar, a Advocacia-Geral da União se manifestou, no mérito,
pela procedência das ações, tendo como principal argumento que a resolução do
CNMP extrapolou os limites de seu poder regulamentar e não se alinha com o
princípio da indisponibilidade da ação penal.
A análise de um avanço da resolução do CNMP sobre os limites da
Constituição e da Lei exige uma análise mais detalhada de seu conteúdo.
Inicialmente, não obstante os argumentos registrados nas ações diretas de
inconstitucionalidade, vale registrar que, no direito comparado, não é novidade a
possibilidade de celebração de acordos de não persecução penal.
Em países como França e Alemanha, também em razão do excesso de
trabalho, iniciou-se a prática de realizar acordos como forma de diminuir os
processos de crimes de menores potenciais ofensivos, mesmo sem previsão em lei.
Nesse sentido observa Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2017):
(...) a resolução é fortemente influenciada pela experiência
alemã, cuja possibilidade de acordo surgiu, mesmo sem
previsão em lei, em decorrência de práticas informais dos
promotores, que constataram a incapacidade do sistema de
processar todos os casos. Essa prática de celebrar acordos,
posteriormente, acabou sendo chancelada pela Suprema
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Corte alemã, que reconheceu a sua constitucionalidade, ainda
que sem previsão em lei
No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, inciso I, confere
ao Conselho Nacional do Ministério Público a competência de “zelar pela

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências”.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 921 de 31/08/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que as
resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e, portanto, também as do
CNMP, ostentam um caráter normativo primário. Vejamos o julgado:
1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05,
do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover
cargos em comissão e funções de confiança. As restrições
constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as
mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos
5 princípios da impessoalidade, da eficiência, da
republicanos

igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações
de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao
princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder
Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à
autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário
tem

uma

singular

compostura

de

âmbito

nacional,

perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado
de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere
aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça,
mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge
essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta
Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação
julgada

procedente

para:

a)

emprestar

interpretação

conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do
substantivo "direção" nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do
ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da
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Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça. (ADC
12, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado
em 20/08/2008, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-122009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 PP00011 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149)
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Assim, segundo Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2018, p.28),
(...) de acordo com estável jurisprudência do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional do Ministério
Público pode expedir regulamentos autônomos, desde que
destinado a regulamentar diretamente a aplicação de
princípios constitucionais.
O Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
Emerson Garcia, analisa que o poder regulamentar está associado ao
“aperfeiçoamento dos comandos legais postos pelo legislador democraticamente

legitimado” (GARCIA, 2011, p. 3) e que existe uma relação de verticalidade entre lei
e regulamento, ou seja, aquela é fundamento de validade deste (GARCIA, 2011, p.
3).
Contudo, isto não significa que o regulamento como única finalidade regular
a execução da lei, e sim três distintas: (i) autônoma ou independente, em que há o
preenchimento de espaços não ocupados pela lei, (ii) executiva, para aplicação das
normas legais, e (iii) autorizada, para disciplinar matérias que a lei delegou ou
permitiu o regulamento para tal fim (GARCIA, 2011, p. 4).
Emerson Garcia, embora discorde da natureza de regulamento autônomo,
registra que os atos do CNMP, “como todo e qualquer regulamento, continuam a

transitar no espaço deixado pela lei, permanecendo adstritos à divisão de
competências estabelecida pelo texto constitucional” (GARCIA, 2011, p. 7) e, em
síntese de seu entendimento, registrada no artigo publicado na Revista Eletrônica
do CEAF, denominado “As resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público

e o seu necessário balizamento”, conclui que (GARCIA, 2011, p. 13):

294

www.conteudojuridico.com.br

As resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (1)
estão objetivamente delimitadas pela esfera de competência
do colegiado, (2) não podem afrontar a Constituição e a lei,
federal

ou

estadual,

e

(3)

estão

finalisticamente

comprometidas com o zelo pela autonomia funcional e
administrativa das Instituições controladas, não podendo
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reduzir a liberdade valorativa que o sistema lhes assegura
O fato é que os referidos regulamentos editados pelo CNMP são institutos
de política criminal em que o Ministério Público, como titular da ação penal, agente
definidor de políticas criminais, alcança de maneira efetiva um restrito número de
crimes.
Aliás, como exemplo de atos que se iniciaram com políticas criminais que se
encontram vigentes e reconhecidos por seus bons resultados, apresenta-se o
regulamento, através do Conselho Nacional de Justiça, em que se regulamentou a
audiência de custódia.

5

Além disso, observa-se que o referido instituto está de acordo com o
posicionamento da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é integrante,
notadamente de acordo com a resolução conhecida como Regras de Tóquio, as
quais foram aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, oficialmente
denominadas “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas

não Privativas de Liberdade”, em que se estabeleceu a necessidade de
implementação de medidas alternativas, antes do início de um processo.
Segundo estabelece o artigo 18 da resolução nº 181/17 do CNMP, o acordo
de não persecução penal é um negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público
e o investigado que pressupõe a confissão do investigado formal e circunstanciada
de infração penal, que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a
pessoa e que tenha pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.
Como bem resume Rodrigo L. F. Cabral (2018, p.36) “trata-se de um negócio

jurídico de natureza extrajudicial, que consubstancia a política criminal do titular da
ação penal pública, do Ministério Público”.

295

www.conteudojuridico.com.br

Embora soe estranho a caracterização como “acordo penal”, já há, no Brasil,
institutos de justiça penal consensual como a transação penal prevista para os
crimes de menores potenciais ofensivos na Lei nº 9099/95 e a colaboração premiada
para os crimes mais graves previstos na lei 12850/2013.
Por isso, Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2018, p.23/24) defende
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No sistema brasileiro, em que o Ministério Público é o titular
da ação penal, a única solução viável para o acolhimento da

referida Resolução, é a adoração de critérios de oportunidade
pelo MP, com a possibilidade de abrir-se mão da ação penal,
mediante cumprimento de obrigação de natureza não
privativa de liberdade, exatamente nos termos propostos pelo
CNMP. Assim, ainda que a Resolução da ONU não
consubstancie

norma

vinculante,

é

certo

que

essa

recomendação tem força soft law, no sentido de impor um
constrangimento ao Brasil, para implementação de tais
medidas,

o

que

somente

reforça

a

necessidade

e

possibilidade da criação de um amplo sistema de acordo,
relativamente aos delitos de pequena e média gravidade.
Ademais, o acordo de não persecução penal não tem natureza penal, pois
não há aplicação de uma pena. Os requisitos a serem cumpridos são
individualizados anteriormente à persecução penal, excluindo-a.
O que existe é a elaboração de um acordo em que o investigado o celebra,
se assim quiser, ou seja, é uma opção para o investigado, que poderá ou não se
submeter aos critérios estabelecidos no acordo, em conformidade com a resolução.
Em que pese a tese de indisponibilidade de interesse, o sistema atual admite
a celebração de ajustes, até mesmo em relação a quantidade de pena.
Vale ressaltar que esse ponto também diferencia o acordo de não
persecução penal do denominado plea bargain, instituto aplicado em processos
criminais nos Estados Unidos, em que há efetivamente a aplicação de pena, mas
esta é negociada entre o órgão equivalente ao Ministério Público e o acusado.
Nesse sentido, defende Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2018, p.32)
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No acordo não há aplicação de pena. No plea bargain há
efetivamente a aplicação de uma sanção penal. No acordo,
uma vez ocorrendo o seu descumprimento, faz-se necessário
o oferecimento da denúncia, com plena instrução processual
para aplicação de penal. No plea bargain não é necessária
instrução; simplesmente, executa-se a pena.
Como o investigado cumpre o acordo se quiser, falta, no negócio jurídico
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celebrado, o requisito essencial da pena, que é a sua imperatividade. Caso o
investigado não cumpra o avençado, o máximo que o membro do Ministério
Público poderá fazer é oferecer a denúncia.
Não há que se falar também em natureza processual penal, isso porque não
existe no acordo de não persecução penal a concorrência de três autores: Ministério
Público, Juiz e réu. Na realidade, neste momento, não há exercício de jurisdição, o
acordo é extrajudicial, antecede o processo criminal.
Além disso, já assentou o5Supremo Tribunal Federal

São normas de direito processual as relativas às garantias do

contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos
e ônus que constituem a relação processual, como também
as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa
finalis da juridição (ADI 2.970, rel. min. Ellen Gracie, j. 20-42006, P, DJ de 12-5-2006).
Sem denúncia, não há o exercício da pretensão punitiva. Em consequência,
não existem partes e nem se faz necessário o contraditório. O que há, como
anteriormente mencionado, é um negócio jurídico extrajudicial.
Fica evidente, portanto, que o acordo de não persecução penal não fere a

competência legislativa privativa da União (artigo 22, incisos I e II da Constituição
Federal) por não ter natureza penal nem processual penal, sendo constitucional.
Também é necessário observar que a celebração do acordo de não
persecução penal não usurpa a competência do Poder Judiciário, sobretudo em
razão das modificações implementadas pela Resolução n. 183/2018, que sujeita a
análise do acordo do Juízo competente (art. 18, §4º), o qual, se considerar incabível
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o acordo ou condições inadequadas ou insuficientes, poderá remeter os autos ao
procurador-geral ou órgão superior interno responsável para apreciação (art. 18,
§6º), para aplicação de solução semelhante a prevista no art. 28 do Código de
Processo Penal.
E não há dúvidas que a resolução 181/17 busca aplicar alguns princípios
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constitucionais, como o princípio da eficiência (artigo 37 da Constituição Federal),
proporcionalidade (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal), celeridade (artigo 5º,

LXXVIII, da Constituição Federal) e acusatório (artigo 129, I, VI da Constituição
Federal).
Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2017) elenca alguns dos argumentos que
defendem a constitucionalidade do acordo de não persecução penal:
a) O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as
resoluções do CNJ (e portanto, também, as do CNMP)
ostentam “caráter normativo primário” (STF-ADC 12 MC);
b) a Resolução nº 181/17 busca tão somente aplicar os
princípios constitucionais da eficiência (CF, art. 37, caput); da
celeridade (CF, art. 5º, LXXVIII) e do acusatório (CF, art. 129, I,
VI e VI);
c) a autorização para a celebração do acordo não
consubstancia norma de direito processual (cuja competência
legislativa é privativa da União – CF, art. 22, I), uma vez que
não trata “do contraditório, do devido processo legal, dos
poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual,
como também as normas que regulam os atos destinados a

realizar a causa final da jurisdição” (STF - ADI 2.970), já que
disciplina questões prévias ao processo penal e externas ao
exercício da jurisdição;
d) a nova normativa propõe regulamentar e aplicar
diretamente dispositivos constitucionais relacionados a
atuação do Ministério Público, inserindo-se, pois, no âmbito
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da competência normativa do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º e
seus incisos I e II);
e) o Supremo já reconheceu a constitucionalidade formal de
atos normativos em condições muito semelhantes (v.g. STF ADI 5104 MC), permitindo, inclusive, a regulamentação, por
resolução do CNJ, de prazos e condições para a apresentação
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de presos à audiência de custódia (STF - ADPF 347 MC).
Os argumentos ora elencados demonstram que não há inconstitucionalidade
na regulamentação do acordo de não persecução penal pela resolução editada pelo
CNMP. Na verdade, a análise desta resolução aponta para uma reanálise do sistema
acusatório, da aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal das funções
institucionais do Ministério Público e da independência funcional de seus membros.
3 - O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL.
O Estado possibilita a pacificação social no momento em que atrai para si o
5

exercício da jurisdição penal, afastando a possibilidade da autotutela, da vingança

privada e do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal
Brasil), mas também assume o dever de proteger a sociedade e o dever de punir
aqueles cidadãos que pratiquem condutas definidas como crime.
Fundada nas expectativas da sociedade em relação ao Estado e no sistema
penal eleito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, conferiu ao Ministério
Público a função institucional de promover, privativamente, a ação penal pública.
A doutrina majoritária, por sua vez, indica que a ação penal de iniciativa
pública é informada pelo princípio da obrigatoriedade (ou legalidade), que é
definido por Julio Fabbrini Mirabete (1993, p.47) como “aquele que obriga a

autoridade policial a instaurar inquérito policial e o órgão do Ministério Público a
promover a ação penal quando da ocorrência da prática de que crime” que assim
se apure e puna.
Em outras palavras, o princípio da obrigatoriedade é apresentado por
Rogério Greco (2017, p. 896) como o dever que o Ministério Público tem:
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de dar início à ação penal desde que o fato praticado pelo
agente seja, pelo menos em tese, típico, ilícito e culpável, bem
como que, além das condições genéricas do regular exercício
do direito de ação, exista, ainda, justa causa para a sua
propositura, ou seja, aquele lastro probatório mínimo que dê
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sustento aos fatos alegados na peça inicial de acusação.
No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima (2016, p. 229) ensina:
De acordo com o princípio da obrigatoriedade da ação penal
pública, também denominada de legalidade processual, aos
órgãos persecutórios criminais não se reserva qualquer
critério político ou de utilidade social para decidir se atuarão
ou não. Assim é que, diante da notícia de uma infração penal,
da mesma forma que as autoridades policiais têm a obrigação
de proceder à apuração do fato delituoso, ao órgão do
Ministério Público se impõe o dever de oferecer denúncia
caso visualize elementos de informação quanto à existência
de fato típico, ilícito e culpável, além da presença das
condições da ação penal e de justa causa para a deflagração
do processo criminal.
Sustenta-se que tal princípio está presente no Brasil desde o Código de
Processo Criminal do Império (Lei de 29 novembro de 1832) e que continua vigente
até hoje, consagrando-se, sobretudo, no art. 24 do Código de Processo Penal
(Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941).
Porém, também há quem defenda que o princípio da obrigatoriedade é uma

influência da cultura processual penal, de um dogma no Direito Processual Penal,
que não tem força vinculante ou caráter mandatório e que os dispositivos utilizados
pela doutrina para justificar a aplicação do princípio da obrigatoriedade sequer
tratam do tema, como Antonio Henrique Graciano Suxberger, Promotor de Justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Território (2017, p. 39):
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Os dois principais diplomas legais pátrios sobre a persecução
penal - Código Penal e Código de Processo Penal -trazem
preceitos com textos que mais reafirmam a titularidade da
ação penal do Ministério Público que exatamente preceituam
a

obrigatoriedade

no

exercício

dessa

atribuição.

a

obrigatoriedade no exercício da ação penal, pois, figura-se
mais como uma cultura processual penal no Direito brasileiro
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que um mandamento normativo inequívoco, impositivo e
inafastável da legislação.
Aponta o autor que a obrigatoriedade da ação penal é associada à crença de
que todas as notícias de fato criminoso ensejam investigação criminal e estas
permitem o ajuizamento da ação penal, mas este princípio, em rigor, não assegura
a persecução penal nem de longe. Isso porque (SUXBERGER, 2017, p. 41):
... na gestão da escassez de recursos, a imposição de uma
5 para ajuizamento de ações penais impede a
regra geral

formalização e o reconhecimento normativo de que os
arranjos institucionais do Estado atuam segundo uma ordem
de prioridade. Se afirmada e publicizada, essa indicação de
prioridade, que só ocorre num espaço de oportunidade de
atuação estatal, mostra-se sujeita a instâncias de controle. Se
invisível ou informal, como ocorre numa pretensa afirmação
de obrigatoriedade que não se amolda à prática das
instituições, esse espaço decisório continua existindo, mas
livre de escrutínios e controle.

Vladimir Passos de Freitas (2018) concorda que “o cumprimento deste

dogma jurídico brasileiro há muito tempo se revela impraticável” e registra que,
desde sempre, Delegados de Polícia não abrem inquérito para apurar crimes de
origem desconhecida ou que se revelem totalmente sem interesse e que membros
do Ministério Público frequentemente requerem o arquivamento de procedimentos
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investigatórios em razão da inutilidade de uma futura ação penal. E completa com
um chamado à reflexão:
Vamos continuar fingindo que o princípio da obrigatoriedade
vige em sua plenitude, mesmo sabendo que não é praticado?
Vamos participar da encenação, tal qual tantas outras
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toleradas (v.g., embargos de declaração repetitivos para
retardar o julgamento)? Ou vamos enfrentar o impasse e

achar uma solução dentro da legalidade? (FREITAS, 2018).
Além disso, alguns autores sustentam que a obrigatoriedade da ação penal,
da forma como se encontra formatada, conflita com a independência funcional dos
órgãos do Ministério Público, prevista no art. 127, §1º, da Constituição Federal de
1988.
Este princípio da independência funcional, como esclarece Tássia Louise de
Moraes Oliveira (2017, p. 250)
assegura aos membros do Ministério Público a autonomia de
convicção, de forma que, ao desempenharem suas respectivas
atribuições, promotores e procuradores não se submetem a
nenhum poder hierárquico, reportando-se apenas à Lei e à
sua consciência.
A mesma autora defende que a obrigatoriedade da ação penal pública, ao
não permitir que se analise a conveniência e oportunidade no caso concreto,
fragiliza-se a independência funcional prevista na Constituição Federal (OLIVEIRA,
2017, p. 251).
Para Antonio Henrique Graciano Suxberger (2017, p. 42), a situação deriva de

um déficit de compreensão dos arranjos institucionais e a imposição da
obrigatoriedade gera o paradoxo da limitação da independência funcional.
Ao se afirmar que, normativamente, os órgãos de persecução
penal, em particular o Ministério Público, não dispõem de um
espaço decisório na formalização da decisão em favor do
exercício da ação penal em juízo, tem-se em contrapartida
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uma negação da funcionalidade do exercício da titularidade
da ação penal. é dizer: se o Ministério Público titulariza o
exercício do direito de ação em juízo e o faz com exclusividade
nos crimes de ação penal pública (artigo 129, inciso I, da
Constituição da república) (Brasil, 1988), a afirmação de que
essa atribuição se realiza necessária e automaticamente em
todas

as

situações

nega

o

espaço

decisório

que,
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funcionalmente, o Ministério Público exerce. O exercício da
atribuição do Ministério Público materializa de modo
incontornável um espaço de decisão.
O art. 28 do Código de Processo Penal, ao determinar que o juiz estará
vinculado à decisão do procurador-geral acerca do arquivamento do procedimento
investigatório, ainda que discorde das razões para tanto, parece reforçar a ideia da
oportunidade da ação penal, cuja titularidade é do Ministério Público enquanto
5 de Direito.
instituição do Estado Democrático

O fato é que a obrigatoriedade da ação penal não é - e nem poderia ser - o
único desfecho. José Frederico Marques (19980, p.88) comenta a existência de
outras soluções no Direito comparado acerca da persecução penal pelo Ministério
Público, apontando que:
... dois são os princípios políticos que informam, nesse
assunto, a atividade persecutória do Ministério Público: o
princípio da legalidade (Legalitätsprinzip) e o princípio da
oportunidade (Opportunitätsprinzip).

Pelo

princípio

da

legalidade, obrigatória é a propositura da ação penal pelo
Ministério Público, tão-só ele tenha notícia do crime e não
existam obstáculos que o impeçam de atuar. De acordo com
o princípio da oportunidade, o citado órgão estatal tem a
faculdade, e não o dever ou a obrigação jurídica de propor a
ação penal, quando cometido um fato delituoso. Essa
faculdade se exerce com base em estimativa discricionária da
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utilidade, sob o ponto de vista do interesse público, da
promoção da ação penal.
Antonio

Henrique

Graciano

Suxberger

também

descreve

que

“a

incorporação da oportunidade da ação penal já é uma realidade em diversos países
europeu-continentais” (2017, p. 44), como Alemanha, França e Inglaterra, assim
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como nos Estados Unidos, sendo esta uma medida de racionalização da persecução
penal.
O tema da oportunidade da ação penal é igualmente discutido no âmbito
das Nações Unidas, sendo relevante registrar o conteúdo do item 5.1 do Manual
das Normas e Princípios das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça
Criminal, que contém as diretrizes aprovadas nos Congressos das Nações Unidas
sobre o assunto.
II. Estágio anterior ao julgamento
5. Medidas que podem ser tomadas antes do processo
5.1 Sempre que adequado e compatível com o sistema

jurídico, a polícia, o Ministério Público ou outros serviços
encarregados

da

justiça

criminal

podem

retirar

os

procedimentos contra o infrator se considerarem que não é
necessário recorrer a um processo judicial com vistas à
proteção da sociedade, à prevenção do crime ou à promoção
do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Para a
decisão sobre a adequação da retirada ou determinação dos
procedimentos deve-se desenvolver um conjunto de critérios
estabelecidos dentro de cada sistema legal. Para infrações

menores, o promotor pode impor medidas não privativas de
liberdade, se apropriado.
Além disso, no Brasil, já há algumas normas que registram a “mitigação” do
princípio da obrigatoriedade, como a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 (“Lei
dos Juizados”), que previu o instituto da transação penal (art. 76) e da suspensão
condicional do processo (art. 89), e a Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (“Lei das
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Organizações Criminosas”), que previu a possibilidade do Ministério Público deixar
de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa e
for o primeiro a prestar efetiva colaboração (art. 4º, §4º).
O tema da obrigatoriedade e oportunidade da ação penal é, inclusive,
discutido no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados,
através do Projeto de Lei n. 882/2019 e do Projeto de Lei n. 10.372/2018, que
preveem a criação do art. 28-A, o qual dispõe sobre a possibilidade do Ministério
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Público propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime.
Entretanto, os elementos apresentados demonstram a necessidade de
releitura do denominado princípio da obrigatoriedade, uma vez que, de fato, as
regras previstas no Código de Processo Penal mais reiteram a titularidade da ação
penal, como descrita na Constituição Federal, do que impõe ao Ministério Público
a obrigação de promover a ação penal.
Nesta esteira de argumentos,
conclui-se que a Constituição Federal
5

consagrou o sistema acusatório e conferiu ao Ministério Público a função de

promover a ação penal pública, mas também garantiu a independência funcional
da instituição e de seus membros em relação à oportunidade de promove-la.
4 - O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COMO MITIGAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE
O princípio da obrigatoriedade, adotado pela doutrina majoritária, vem
sendo relativizado há anos, desde o advento da Lei n. 9099/95, com a previsão
transação penal e da suspensão condicional do processo, até normas mais recentes,
como a Lei n. 12.850/2013, que previu a colaboração premiada.
Inegavelmente a ideia central do princípio da obrigatoriedade está

relacionado com o princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição
Federal, ou seja, não pode o Ministério Público, sem qualquer justificativa, abrir mão
de ações penais viáveis que se encontrem ao seu poder evitando, assim, o
protecionismo e favoritismo.
No entanto, isso não significa que o Ministério Público seja um acusador sem
limites. Nesse sentido Rodrigo Leite Ferreira Freire (2018, p.38):
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assim, a obrigatoriedade não pode ser vista como se fosse
uma imposição cega de fazer a mesma coisa sempre e a todo
custo,

inclusive

contra

os

próprios

objetivos

que

fundamentaram o princípio da legalidade.
No mesmo sentido André Luis Alves de Melo (2018, p.175),
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Dessa forma, isto não significa que o princípio seja avaliado
pela regra do “tudo ou nada”, o princípio como mandado de
otimização deve ser analisado com base em outros elementos
de razoabilidade. Nesse sentido, a oportunidade da ação
penal integra a independência funcional do Membro do
Ministério Público, mas deve ficar adstrita aos delitos de baixa
e média ofensividade.
Por isso, atualmente fala-se em discricionariedade regrada, abrindo espaço
na justiça criminal para uma justiça consensual e uma releitura do princípio da
obrigatoriedade. Seria, para muitos, um meio termo entre a obrigação e a

oportunidade. O artigo 18 da resolução é materialização disso, dispondo o seguinte:
Art.18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério
Público poderá propor ao investigado acordo de não
persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a
4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal
e circunstancialmente a sua prática, mediante as seguintes
condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)
O Ministério Público, enquanto instituição, passou a se pautar no princípio

da oportunidade (discricionariedade regrada) em sua atuação para os crimes de
baixo e médio potencial ofensivo, que obedecem aos requisitos acima expostos.
Não há como negar o excesso de trabalho nas varas criminais, que muitas
vezes causam a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição. Devido ao
referido excesso, diversos princípios constitucionais, como o princípio da eficiência
e celeridade, são deixados de lado.
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Não se pode afirmar que instrumentos de mitigação do princípio da
obrigatoriedade gerem uma ideia de impunidade. Nada garante que o início de um
processo penal gere obrigatoriamente uma condenação. Muitas vezes, apesar da
existência de indícios para o oferecimento da denúncia, na fase judicial não há
provas para a condenação.
Está claro que o processo penal não serve apenas para a aplicação de uma
sanção, mas sim, como um instrumento de política criminal visando a eficiência da
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persecução penal. Isso significa também que com o advento da Constituição
Federal de 1988, valores como eficiência, moralidade, proporcionalidade, integram
o rol de princípios que passaram a fazer com que a obrigatoriedade cedesse espaço.
É nítido os benefícios do acordo de não persecução penal e o interesse
público nele embutido. Por isso, defende Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2018,
p.363/364)
Num modelo sem acordo, a demora na tramitação processual,
o excesso de
serviço e a pressa para fazer frente a essa carga
5
de trabalho, gera seríssimos efeitos colaterais. É dizer, num

modelo tradicional, sem acordo, paga-se um alto preço com
a proliferação de injustiças. Essas injustiças são de duas
ordens. De um lado, o Estado descumpre o seu dever de tutela
jurídica, de outro, por mais surpreendente que possa parecer,
se enfraquece substancialmente a capacidade do processo
penal de ser um processo materialmente justo.
Os benefícios do acordo de não persecução penal não se resumem apenas
em uma celeridade processual ou diminuição de processo de menores e médios
potenciais ofensivos.
O acordo afasta a função estritamente retributiva da pena, na qual, como
esclarece Sidnei Boccia Pinto de Oliveira Sá (2006, p. 212),
a pena é retribuição e compensação ao mal praticado pelo
agente

(punitur

quia

peccatum

est),

proporcional

à

culpabilidade (pena justa ou proporcional), surgindo após a
prática do delito, como castigo ao delinquente
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Permite-se a compensação ao abalo social (função neo-retributiva) sem a
imposição da pena, pois o crime exigirá do investigado o cumprimento espontâneo
e voluntário de parte das sanções restritivas de direitos que lhe seria imposta pela
sentença penal.
Neste ponto, é relevante destacar que o CNMP, principalmente pela edição
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da resolução n. 183/2018, buscou garantir a eficiência da persecução penal sem
olvidar da satisfação da pretensão punitiva do Estado e as expectativas da

sociedade.
Veja-se que os requisitos para oferecimento do acordo de não persecução
penal são, em grande parte, aqueles exigidos para aplicação das penas restritivas
de direito, em substituição à privativa de liberdade, na forma do art. 43 e do art. 44
do Código Penal Brasileiro.
Em outras palavras, o efeito prático que geralmente seria alcançado após
anos de tramite da ação penal é obtido, ao menos em grande parte, e
provavelmente de forma mais efetiva, com muito mais velocidade.
E é relevante observar que a resolução preserva a independência funcional

de seus membros e da instituição em si, prevendo que a proposta não será admitida
nos casos em que “a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e

suficiente para a reprovação e prevenção do crime” (art. 18, §1º, VI, da Resolução
181/2017), permitindo que o membro do Ministério Público analise a necessidade
da ação penal no caso concreto.
Além disso, também é possível afirmar que este instituto confere eficácia ao
princípio da dignidade da pessoa humana, tanto para o criminoso quanto para a
vítima.
Ainda durante a fase de investigação e sem perder a condição de

“investigado”, aquele que praticou o crime é capaz de reparar os danos decorrentes
de sua ação e garantir a retribuição pelo abalo social causado, assim como não terá
uma possível sentença penal condenatória contra si.
Ao mesmo tempo, muitas vezes esquecida nos processos criminais, a vítima
terá uma reparação efetiva e palpável, uma vez que o acordo apenas será cumprido
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com a reparação do dano à vítima, não sendo suficiente apenas o reconhecimento
do dever.
Nesse sentido, Rogério Sanches Cunha e Renee do Ó Souza (2017):
O Acordo de Não Persecução Penal não implica qualquer
desvantagem ao ofendido, notadamente nos crimes em que
ele é bem definido, visto que o primeiro requisito para a
celebração do Acordo de Não Persecução Penal é a
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necessidade imperiosa de reparação de danos sofridos o que
atende seus interesses imediatos e à moderna tendência
criminológica de revalorização da vítima no processo penal.
Além disso, atenção especial poderá ser voltada para os processos criminais
mais graves. Em defesa dos benefícios do acordo, afirma Francisco Dirceu Barros
(2018, p. 67),
Não resta dúvidas, portanto, que o dito instrumento imprimirá
5 na solução de conflitos menos graves, evitando
maior rapidez

a superlotação dos presídios e permitindo, tanto ao Poder
Judiciário quanto ao Ministério Público, a canalização das
forças no combate aos delinquentes contumazes e crimes
mais graves, que geram consequências muitas vezes
transcendentes à esfera individual, causando gravames a uma
gama indeterminada de vítimas.
Com o cumprimento das condições previstas no acordo de não persecução
penal, que, reitere-se, são em grande parte os efeitos práticos obtidos ao final da
ação penal, não haveria o interesse processual na propositura da ação penal, isto é,

estaria ausente uma das condições para o exercício da ação penal e afastada a sua
obrigatoriedade.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Com a abordagem realizada pela Resolução nº 181/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução 183/2018, mais
especificamente do seu artigo 18, que cria o acordo de não persecução penal, pode-
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se concluir que o referido acordo representa a releitura do princípio da
obrigatoriedade e traz o princípio da oportunidade para a ações penais de natureza
pública, o que não significa a arbitrariedade e o subjetivismo, e sim a
discricionariedade regrada.
Ainda que não se trate de uma lei formal, não há que se falar em
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inconstitucionalidade, uma vez que a resolução não trata de matéria penal e nem
processual penal, e sim da regulamentação da função do Ministério Público e da

independência funcional de seus membros, assim como da concretização da
eficiência de seus atos. Dessa forma, não afronta a competência privativa da União.
O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico, um acordo de
vontades, em que o investigado além de confessar o crime, aceita todo o avençado,
sob pena de iniciar um processo criminal. Supera-se, assim, a ideia de que o
Ministério Público é um acusador sem limites.
Oferecer uma denúncia criminal não é garantia de condenação, repressão ou
prevenção. Com base nesses fundamentos que o Conselho Nacional do Ministério
Público viabilizou a possibilidade do acordo de não persecução penal e, através

dele, nos casos em que este é admitido na forma do regulamento, o alcance de
grande parte dos resultados que seriam obtidos com eventual sentença
condenatória.
O referido instituto visa reduzir o número exagerado de processos de médio
potencial ofensivo, aliviando, assim, o sistema penal, além de dar maior importância
à vítima e ser um instituto benéfico ao réu.
Vislumbra-se claramente que o referido instituto é uma boa opção políticocriminal, em que são garantidos os princípios constitucionais da celeridade e
eficiência, e cujos resultados positivos já são identificados nos países que aplicam a

justiça negociada.
Portanto, deve-se largar a cultura tradicional do âmbito criminal e
reconhecer que a mitigação ou releitura do princípio da obrigatoriedade, da forma
que era concebido pela doutrina, e a aplicação do princípio da oportunidade
(discricionariedade regrada) é benéfica à sociedade, à vítima e ao réu.
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Um assunto não enfrentado certamente pela complexidade, diz respeito sobre
5
a (im)possibilidade de interceptação
telefônica em ato infracional.

Indagamos inicialmente, se de fato é possível a interceptação telefônica em
ato infracional? Haveria alguma vedação em nosso ordenamento jurídico sobre essa
importante medida cautelar que visa obter provas no âmbito dos atos infracionais?
Dando início ao enfrentamento dessas provocações, pensamos que se o ato
infracional tiver conexão ou continência com crime(s) punido(s) com reclusão, em
que haja envolvimento de adultos com adolescente em conflito com a lei, não
temos dúvidas da possibilidade da interceptação telefônica. A título exemplificativo,
podemos citar a hipótese de tráfico ilícito de entorpecente com associação para o
tráfico, contando com envolvimento de adultos e adolescentes.
Mas e quando estamos em situação de ato infracional por si só? Nesta
circunstância, é possível interceptação telefônica em ato infracional?
O art. 103, da Estatuto da Criança e do Adolescente reza que:
“Título III
Da Prática de Ato Infracional
Capítulo I
Disposições Gerais
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Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como
crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada
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a idade do adolescente à data do fato.”
Então, tenhamos como premissa de que o art. 103, do ECA, preceitua
considerar-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Noutra quadra, já a Lei da Interceptação Telefônica prevê que:
“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em
infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no
máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com
clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a
indicação

e

qualificação

dos

investigados,

salvo

impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.
Como se pode observar nos dispositivos alhures, a Lei da Interceptação
Telefônica traz os requisitos para a interceptação telefônica.
Adiante, a Lei da Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/1996) apregoa que a
“interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto
nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo
de justiça” (art. 1º)[1].
Nesse ponto e nesta altura de análises, já poderiam surgir vozes, visando
refutar a incidência de interceptação telefônica no âmbito de ato infracional, sob o
argumento de que a Lei de InterceptaçõesTelefônicas anuncia que interceptação de
comunicações telefônicas serviria literalmente apenas para prova em investigação
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criminal e em instrução processual penal. Logo, essas vozes sustentariam que se
o legislador ordinário restringiu esse instituto apenas e tão somente ao campo da
investigação criminal e em instrução processual penal, o que por si só nesta ótica,
seria suficiente para rechaçar a cogitação de implementação deste instituto na seara
infracional[2]. Conjugado a isto, outro argumento poderia recair nesta respeitável
direção (a defender a proibição de interceptação telefônica em sede de ato
infracional), consistente de que em normas que limitem direitos (no caso, a
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privacidade e intimidade de conversações telefônicas), a interpretação deve ser
restritiva, em regra.
De qualquer forma, alertamos para a necessidade de uma interpretação
sistemática, já que o Direito não pode ser interpretado “em tiras” ou “fragmentos”,
mas sim em sua unidade sistematizada, ou seja, no todo.
Nessa senda, um dos grandes argumentos em prol a possibilidade de
interceptação telefônica em sede de ato infracional, seria de que o Estatuto
Menorista “considera-se ato 5infracional a conduta descritacomo crime ou
contravenção penal” (art. 103, ECA)[3]. Ora, se o Estatuto da Criança e do
Adolescente“considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal” (art. 103, ECA), devemos entender que se um adolescente em
conflito com a lei perpetra ato infracional – que se fosse praticado por adulto seria
apenado com reclusão – com indícios razoáveis da autoria ou participação em
infração penal (ato infracional) e não haja outro meio disponível para produção de
provas e/ou elementos informativos, não restaria outra caminho, a não ser a
implementação da interceptação telefônica.
A “investigação” (apuração) em sede de ato infracional, não deixa de ser uma
investigação criminal [mormente não perdendo de vista o art. 103, do
ECA: “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção
penal”], embora guardadas às distinções quanto ao alvo [adolescente], a parte
procedimental e consequências, não teriam diferenças antagônicas, a ponto de
sustentar extremos de um lado ao outro, a inviabilizar à interceptação telefônica.
Ademais, não se pode perder de vista que, o ato infracional a ensejar a
interceptação telefônica, deve prever originalmente uma reclusão enquanto
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crime, para se propiciar a medida. Em outras palavras, o ato infracional do
adolescente deve equivaler (ou ser análogo) a uma infração penal, cujo seu
preceito secundário preconize uma reclusão. Isso não quer dizer obviamente,
que o adolescente estaria sujeito à reclusão, mesmo porque o ECA possui um
rol de medidas socioeducativas, mas que o ato infracional deve equivaler a um
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crime, no qual o preceito secundário preveja reclusão – implementando aí mais
um dos requisitos para oportunizar a interceptação telefônica.
Aliás, não faria sentido algum, o Estatuto do Menor considerar o ato
infracional como crime ou contravenção, e se criar entraves para incidência de
importante instrumento na persecução penal (persecução socioeducativa) – que
não tem objeção para uso na situação envolvendo adultos –, e com maior razão
também, na persecução socioeducativa não deveria ter, mormente sob a máxima
de que onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito.
Diga-se de passagem, também que, não seria proporcional e nem razoável
essa impossibilidade deinterceptação telefônica em ato infracional.
Não há nada em nosso ordenamento jurídico que vede[4], expressamente, o
uso da interceptação telefônico, em sede de ato infracional.
De mais a mais, como a finalidade da interceptação telefônica é obtenção de
“provas” por meio desta cautelar e nosso regime vigora a liberdade de produção
de provas[5], com maior razão não enxergarmos impedimento algum para tal
expediente ser manejado em sede de apuração de ato infracional.
Noutro vértice, pela regra geral, na omissão de disposição específica no
Estatuto da Criança e do Adolescente[6] (como é, em relação às interceptações
telefônicas), aplica-se o Código de Processo Penal e outras legislações correlatas
compatíveis com o regramento especial para permitir ao operador de Direito
(Delegado de Polícia, Promotor de Justiça) que lance mãos de instrumentos
importantes na persecução socioeducativa.
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade como parâmetros
interpretativos, bem como a vedação da hipertrofia[7] dos aparatos estatais devem
servir de norte também para reforçar esse ponto de vista, além do direito
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constitucional

à

vida,

à

segurança

pública,

a

propriedade

privada

e

a própriaproteção legal, conferida ao adolescente em conflito com a lei.
O Estado-investigação deve se cercar dos aparatos previstos em lei para
proceder seu múnus, na seara investigativa (apuratória), sob pena de possível
inércia acarretar até mesmo sanções de índole internacional.
Isso é interpretação sistemática, ou seja, a interpretação deve ser feita levando
em conta o todo (unidade do ordenamento jurídico) e não apenas parte do
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ordenamento.
Em decisão monocrática, no Superior Tribunal de Justiça, encontramos a
seguinte situação, embora tenha ocorrido a perda do objeto (sem adentrar ao
mérito):
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.430 - RJ
(2006/0002531-4)
RELATOR

:

MINISTRO

CELSO

LIMONGI

(DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO 5TJ/SP)

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
RECORRENTE : TIM CELULAR S/A ADVOGADO : GUILHERME ALFREDO
DE MORAES NOSTRE E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DO RIO DE JANEIRO - RJ
DECISÃO: Trata-se

de

recurso

ordinário,

interposto

pelo

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, diante de acórdão
que, em caso de quebra de sigilo telefônico determinado sobre
processo relacionado com ato infracional, denegou-se a segurança
que tivera, por objetivo, obstar a interceptação autorizada. Sustenta
o Ministério Público que apenas o juiz criminal tem competência
para determinar a quebra de sigilo quando se objetiva
instrumentalizar investigação criminal, conforme dispõem os
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arts. 1º e 8º, da Lei n. 9.296/1996. Aduz que No Juízo da Infância e
da Juventude, não se faz investigação criminal, e muito menos
instrução processual penal, o que de plano já colocaria a decisão em
afronta ao dispositivo constitucional e a sua regulamentação por lei.
Ademais, o fato está sendo investigado em inquérito policial, que não
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se destina a apuração de atos infracionais, mas de ilícitos penais
praticados por imputáveis, os traficantes e chefes das organizações
criminosas. A ordem deve ser dada pelo "juiz competente da ação
principal", portanto do processo criminal que apura o tráfico. A prova
obtida se destina a processo criminal, pois os adolescentes, como
também é público e notório, estão vinculados ou subordinados a
estas

organizações

criminosas

que

são

comandadas

por

imputáveis criminalmente. O uso dessa prova se for o caso, deverá
após sua colheita ser remetida ao Juízo da Infância e da
Juventude, mas extraídas cópias do procedimento criminal
originário. Pede, por conseguinte, seja provido o recurso para se
conceder a ordem requerida. A recorrente Tim Celular S.A., apontando
falta de fundamentação para se declarar inexistente o direito líquido
e certo, afirma ilegal a interceptação telefônica, porque autorizada por
juiz incompetente, porquanto A ordem atacada (...) foi proveniente
do juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da
Capital (...), o qual (...) tem competência constitucional
exclusivamente para "conhecer das representações promovidas
pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído
a adolescente". Pede, por conseguinte, se reconheça o direito
líquido e certo da impetrante, ora recorrente, e, também, a
ilegalidade da ordem de interceptação. Admitido o recurso,
manifestou-se o Ministério Público Federal pelo provimento
parcial do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso
interposto pela Tim Celular S.A.É o relatório. Passo a decidir. Eis a
motivação da decisão recorrida:... o traficante Erismar Rodrigues
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Moreira, vulgo Bem-te-vi, vem se utilizando de adolescentes infratores
para manter sua política expansionista e subtrair-se da ação da polícia,
tendo em vista a inimputabilidade desses agentes... As investigações
foram realizadas no curso do Processo n.2005.711.001854-3 do
Rio de Janeiro, e, assim, estaria o pedido amparado na
jurisprudência do Superior Tribunal, como se pode ver do HC83.632[8] (Quinta

Turma,

Ministro

Jorge

Mussi,

DJe

de
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20/9/2010). No mesmo sentido, o HC-49.179[9] (Quinta Turma,
Ministra Laurita Vaz, DJ de 5/9/2006):Somente o juiz natural da
causa, a teor do disposto no art. 1.º, Lei n.º 9.296/96, pode, sob
segredo de justiça, decretar a interceptação de comunicações
telefônicas. No entanto, as informações disponíveis no sítio do
Tribunal de Justiça Fluminense noticiam que o feito foi arquivado em
12/8/2010, por força de decisão proferida em 18/12/2009. Tais as
circunstâncias, evidencia-se
a perda do objeto deste recurso,
5
razão por que julgo prejudicado os pedidos (art. 38 da Lei n.

8.038/90). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2011.
Ministro CELSO LIMONGI(Desembargador convocado do TJ/SP)
Relator” (STJ - RMS: 21430, Relator: Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Publicação: DJ
21/02/2011).
Logo, calcado na decisão supra, entendemos que sem prejuízo dessa prova de
interceptação, ser deferida pelo Juízo competente da Infância e Juventude, nada
impede que em conexão e/ou continência de ato infracional com crimes a envolver
adultos, o Juízo Criminal deva após sua colheita remeter ao Juízo da Infância e da
Juventude (extração de cópias do procedimento criminal originário), referente aos
adolescentes infratores, porquanto a teoria do juízo aparente parece ser
plenamente aplicável nessas situações, máxime não havendo informações claras de
participação de adolescentes, inicialmente. Portanto, não nos parece adequado
arvorar de nulidade, a depender das singularidades do caso – que indicarão
concretamente a incidência ou não da teoria do juízo aparente.
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Notadamente, em regra, a Vara da Infância e da Juventude é o juízo natural e
tem competência constitucional exclusivamente para conhecer das representações
promovidas pela Autoridade Policial – e Ministério Público – para interceptação
telefônica, mirando na apuração de ato infracional atribuído a adolescente.
Os adolescentes da contemporaneidade não são como os adolescentes de
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antigamente, e desde cedo têm acesso à várias tecnologias de comunicações,
inclusive à comunicação telefônica.
Assim, não se pode tolher instrumentos salutares de cunho investigativo do
Estado-investigação (em sede de apuração), ainda que em âmbito de atos
infracionais, sob pena de fulminar a possibilidade de descortinar atos infracionais
gravíssimos e graves – que haja reclusão e outros requisitos para a medida.
Das considerações finais
Por fim, - se a Lei da Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/1996) dispõe que
a “interceptação decomunicações telefônicas [...] para prova em investigação
criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça”
(art. 1º) e se de outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente “considera-se
ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal” (art. 103,
ECA)-, entendemos que se um adolescente em conflito com a lei, pratica um ato
infracional, que se fosse praticado por adulto seria apenado com reclusão e haja
indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal (ato infracional) e
não exista outro meio disponível para produção de provas, não resta outro
caminho, a não ser a implementação da interceptação telefônica[10].
NOTAS:
[1]Art.

1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para
prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o
disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob
segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática.
[2] Ainda poderia se arvorar do argumento de que não existem palavras inúteis do
texto da lei.
[3] Deveras, não existem palavras inúteis do texto da lei.
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O legislador não restringiu de forma expressa, não cabendo o intérprete limitar
o alcance das previsões no campo probatório. O silêncio eloquente do legislador
foi sagaz, pois quando silenciou quando poderia expressamente vedar o alcance
em outros crimes, o legislador deixou a via aberta para se estender a interpretação
e o alcance.
[5] Vigora no direito brasileiro a livre iniciativa probatória, assim, em tema de prova,
se não houver vedação expressa, a prova é permitida.
[6] Apesar de o art. 226 do ECA, fazer alusão da aplicação do Código de Processo
Penal apenas aos crimes previstos no ECA, não visualizamos problemas de sob o
ponto de vista da hermenêutica envidar exegese para permitir a aplicação do
Código de Processo Penal residualmente – no que for omisso o ECA
procedimentalmente – e outros instrumentos compatíveis com o Estatuto da
Criança e do Adolescente no que for possível. A propósito, confiramos a redação
do dispositivo citado: “Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as
normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao
Código de Processo Penal.”
[7] Proibição de proteção ineficiente ao aparelho estatal.
[8]
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[4]

“Direito Processual Penal. Nulidade insanável. Interceptação telefônica. Juiz

absolutamente incompetente. Princípio do juiz natural. Prova ilícita por
5

derivação. “(...) 1. Nos termos do artigo 1º da Lei 9.296/1996, a competência para
deferir a interceptação telefônica no curso do inquérito policial é do juiz
competente para a ação principal. 2. Prevalece na doutrina e na jurisprudência o
entendimento segundo o qual a competência para autorizar a interceptação
telefônica no curso das investigações deve ser analisada com cautela, pois pode ser
que, inicialmente, o magistrado seja aparentemente competente e apenas no curso
das investigações se verifique a sua incompetência.(...) 4. De acordo com as regras
de competência previstas no Código de Processo Penal e no Código Judiciário do
Estado de São Paulo, competiria a uma das Varas Criminais de Ribeirão Preto - que
teria atribuição para julgar um futuro processo criminal decorrente das
investigações - a apreciação do requerimento de interceptação de determinadas
linhas telefônicas formulado pelo órgão ministerial. 5. Havendo quatro Varas
Criminais com igual competência para processar e julgar eventual ação penal contra
o paciente, o requerimento de interceptação telefônica deveria, consoante o artigo
75 do Código de Processo Penal, ter sido objeto de distribuição entre uma delas, o
que não ocorreu, já que o pleito foi encaminhado ao Juiz Corregedor, titular da Vara
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do Júri e Execuções Criminais, em violação ao princípio do juiz natural. 6. A garantia
do juiz competente não se restringe ao direito de ser processado e julgado por
órgão previamente conhecido, também se aplicando às hipóteses de restrição de
direitos fundamentais no curso do processo, notadamente as que pressupõem
permissão judicial, como a busca e apreensão e a interceptação das comunicações
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telefônicas. 7. Concessão da ordem para declarar a nulidade das interceptações
telefônicas e de toda a prova dela decorrente, determinando-se o seu
desentranhamento dos autos. (...)” (STJ - 5.ª T. - HC 83.632 - rel. Jorge Mussi - j.
19.08.2010 - public. 20.09.2010).
[9]“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES MILITARES. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA DECRETADA PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE DA PROVA COLHIDA. 1. Somente o juiz natural da causa, a teor do
disposto no art. 1.º, Lei n.º 9.296/96, pode, sob segredo de justiça, decretar a
interceptação de comunicações telefônicas 2. Na hipótese, a diligência foi deferida
pela justiça comum estadual, durante a realização do inquérito policial militar, que
apurava a prática de crime propriamente militar (subtração de armas e munições da
corporação, conservadas em estabelecimento militar). Deve-se, portanto, em razão
da incompetência do juízo, declarar a nulidade da prova ilicitamente colhida. 3.
Ordem concedida” (STJ - HC: 49179 RS 2005/0177420-6, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 30/10/2006 p. 341RSTJ vol. 206 p. 403).
[10] Dentro de um interpretação sistemática e da máxima de que não existe palavras
inúteis no texto da lei, não faria sentido algum, o Estatuto do Menor considerar o
ato infracional como crime ou contravenção, e se criar entraves para incidência de
importante instrumento na persecução penal – que não tem objeção para uso na
situação envolvendo adultos –, e com maior razão também, na persecução
socioeducativa não deveria ter, mormente sob a máxima de que onde há a mesma
razão, aplica-se o mesmo direito.
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RESUMO: O trabalho que a seguir será apresentado irá tratar da pessoa jurídica
como sujeito ativo do crime, notadamente com relação aos crimes ambientais.
Palavras Chave: Crimes Ambientais – Pessoa Jurídica – Sujeito Ativo.
5

ABSTRACT: The following work will deal with the legal entity as an active subject
of the crime, notably in relation to environmental crimes, both in its jurisprudential
and doctrinal aspects.
Kewords: Active Subject - Crime - Legal Entity.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2.Teoria da Ficção.3. Teoria da Dupla Imputação.4.Teoria
da

Realidade.5.Da

Doutrina

Majoritaria.

6.

Da

Doutrina

adotada

no

Brasil.7.Conclusão. 8.Referencias Bibliograficas.

1.

INTRODUÇÃO.
Tema bastante controvertido tanto na jurisprudência quanto na doutrina a

pessoa jurídica como sujeito ativo do crime tem gerado inúmeros debates, o que
será abordado no presente trabalho.
Antes de adentrarmos no tema propriamente dito vamos conceituar
doutrinariamente sujeito ativo e passivo do crime.
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Em sua obra Tratado de Direito Penal, Parte geral I, o doutrinador C.R.
BITENCOURT, 2014, p.300/301, nos fala o seguinte:
Sujeito ativo é quem pratica o fato descrito como crime
na norma penal incriminadora”. Contudo, resta considerar que
o mesmo autor, seguindo a doutrina majoritária, diz que “Por
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ser o crime uma ação humana, somente o ser vivo, nascido
de mulher, pode ser autor de crime [...]. A conduta (ação
ou omissão),

pedra

angular

da

Teoria

do

Crime,

é

produto exclusivo do Homem”.
“Sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela
conduta criminosa”.
Após conceituar sujeito ativo e passivo do crime, iremos abordar abaixo a
teoria da ficção e a teoria da realidade.
2.

TEORIA DA FICÇÃO
A teoria da ficção foi idealizada por Savigny.
MUÑOZ

CONDE

ensina

que

“só

a

pessoa

humana,

considerada

individualmente, pode ser sujeito de uma ação penalmente relevante.” Para ele, “a
capacidade de ação (...) exige a presença de uma vontade, entendida esta como
faculdade psíquica da pessoa individual, que não existe na pessoa jurídica, mero
ente fictício ao qual o direito atribui capacidade para outros efeitos distintos do
penal.”
Segundo JUAREZ CIRINO DOS SANTOS “é possível concluir que a definição
capaz de identificar o traço mais específico e, ao mesmo tempo, a característica
mais geral da ação humana, parece ser a definição do modelo final de ação”; e JOÃO
MESTIERI: “a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo por ser incapaz de ação (...).
Pelos atos delitivos praticados em nome da sociedade respondem os indivíduos
diretamente responsáveis pelos fatos incriminados, e não todos os diretores, como
já se pretendeu no Direito Penal Econômico brasileiro.”
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Para o Ilustre professor HELENO CLÁUDIO FRAGOSO a “ação é atividade
humana conscientemente dirigida a um fim.
Segundo Any Ramos Viana:
Duas foram as teorias criadas para definir os efeitos da
responsabilidade penal da pessoa jurídica. A primeira foi a
teoria da ficção, de Savigny, segundo a qual, as pessoas
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jurídicas têm existência fictícia, irreal ou de pura abstração –
devido a um privilégio da autoridade soberana – sendo,
portanto, incapazes de delinqüir (carecem de vontade e de
ação). Desse modo, para a teoria da ficção, só o homem é capaz
de ser sujeito de direitos.
Conforme a teoria acima mencionada o direito penal considera apenas o ser
humano como sujeito ativo do crime.
5
3.TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO

A jurisprudência, tanto do STF como do STJ, admite a responsabilidade penal
da pessoa jurídica.
A controvérsia gira em torno no tocante a quem deve integrar o polo passivo
da ação penal, se apenas a pessoa jurídica isoladamente ou se também a pessoa
física que a administra ou atua como sócio-gerente.
Encontramos na jurisprudência entendimento favorável a referida teoria.
Senão vejamos:
“Habeas Corpus – Pessoa Jurídica – Responsabilização Penal –
Ato

do

Federal e

representante.
o

art. 3.º da

O

art. 225, §

Lei 9.605/98

3.º da Constituição
não

autorizam

a

responsabilização penal da pessoa jurídica por ato próprio,
mas, tão-somente, por ato de seu representante legal,
contratual ou de seu órgão colegiado. Ordem concedida.”
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(TJRS, HC 70018196808, 4.ª Câm. Crim., j. 08.03.2007, v. U., rel.
Des. Gaspar Marques Batista). Veja-se este trecho do voto:
“(...) A exemplo de outros julgados e rogando máxima vênia aos
eminentes colegas da Câmara, persisto na tese da incapacidade
da pessoa jurídica para operar ação delituosa, porquanto é o
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indivíduo o único sujeito ativo possível em Direito Penal. A
Lei 9.605/98

traz

uma

norma

de

conteúdo

anômalo,

introduzindo no Direito Penal brasileiro, a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica, que deve ser condenada, em função
da ação delituosa de seu representante. Inclusive, se o
representante legal não for condenado, a pessoa jurídica não
pode ser responsabilizada penalmente, porque aí não houve o
cometimento da infração. Oportuno frisar que, em matéria de
coautoria, adotamos a chamada teoria monista, existindo um
crime e várias ações. Ocorre que a Lei 9.605/98, lavrada por
ambientalistas e não por juristas, não trata de concurso de
agentes, porque não há várias ações, mas somente uma – a
ação do representante da pessoa jurídica. Também não se pode
falar em participação, porque esta é uma ação acessória,
secundária, apresentando, usualmente, apenamento menor.
Portanto, não há codelinquência entre o representante e a
pessoa jurídica, ocorrendo, na verdade, responsabilização
penal indireta. Em decorrência do comportamento do
representante legal, a pessoa jurídica é responsabilizada
penalmente. Assim, o réu, figura do âmbito processual, deve
corresponder a autor ou autores da ação delituosa, ou aqueles
que concorrem de modo secundário para a realização da
conduta

ilícita.

O

art. 3.º da

Lei 9.605/98

não

contém

expressões como ré ou parte no processo criminal, refere
apenas que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada
penalmente. De outra banda, questão pertinente diz respeito
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ao dolo, porque o fato, para ser típico, além de corresponder a
todas as elementares da norma incriminadora, deve ser
praticado com dolo, isto é, vontade dirigida à realização da
conduta típica. Só é doloso o comportamento do autor da
ação, não se concebendo dolos superpostos do representante
e da pessoa jurídica representada, uma vez que a vontade do
ente coletivo é externada pelo agir de seu representante. Nesse
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contexto, diante das ponderações supra, estou concedendo a
Ordem para trancar a Ação Penal, em face da incapacidade
penal ativa da pessoa jurídica. Por tais fundamentos, voto pela
concessão do writ.”“Responsabilidade penal da pessoa jurídica
– Inconstitucionalidade do art. 3.º da Lei 9.605/98 – Ocorrência
– Mostra-se inconstitucional o art. 3.º da Lei 9.605/98, no que
toca

à

responsabilidade

penal

da

pessoa

jurídica.

(...)"(TACrimSP,
MS 349.440/8, 3.ª Câm., rel. Fábio Gouvêa,
5

RJTACrim 48/3682).“Crime contra o meio ambiente – Denúncia
ofertada contra pessoa jurídica – Ente que não pode ser
responsabilizado pela prática de crime – Ausência de vontade
própria – Recurso provido. A pessoa jurídica, porque
desprovida de vontade própria, sendo mero instrumento de
seus sócios ou prepostos, não pode figurar como sujeito ativo
de crime, pois a responsabilidade objetiva não está prevista na
legislação penal vigente (ReCrim 03.003801-9, j. 01.04.2003, rel.
Maurílio Moreira Leite). (...) 1. Preliminarmente, é necessária a
análise da possibilidade de aplicação de sanções penais às
pessoas jurídicas. Nos países filiados à cultura romanogermânica vige o princípio societas delinquere non potest, o
que significa dizer que é inadmissível responsabilizar-se
penalmente as pessoas jurídicas, restando a previsão de
sanções administrativas ou civis. De outro lado, nos países
anglo-saxões e naqueles que receberam suas influências,
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vigora

o

princípio

responsabilidade

da

penal

common
da

pessoa

law,

que

jurídica.

admite
No

a

Brasil,

a Constituição de 1988 admitiu a responsabilidade penal da
pessoa jurídica quando tratou da responsabilização por delitos
contra a ordem econômica (art. 173, § 5.º) e de crimes contra o
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meio ambiente (225, § 3.º), a seguir transcritos: Art. 173.
Ressalvados

os

casos

previstos

nesta Constituição,

a

exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em Lei. § 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. 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. (...) § 3.º 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. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Ney de Barros
Bello Filho e Flávio Dino de Castro e Costa sustentam que ‘a
maioria da doutrina brasileira é assente em afirmar que
a Constituição de 1988 introduziu no ordenamento jurídico o
princípio da responsabilidade penal da pessoa jurídica,
rompendo com o célebre brocardo latino societas delinquere
non potest’. Entre os constitucionalistas, José Afonso da Silva
reconhece o avanço do texto normativo e comunga com a
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fixação da responsabilidade dos entes morais todas as vezes
que houver agressão, quer à ordem econômica, quer ao meio
ambiente. Igualmente, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra
Martins concordam em seus Comentários à Constituição do
Brasil que o Texto Maior reconheceu a responsabilidade
criminal da pessoa jurídica. (..) Igualmente, Sérgio Salomão
Shecaira sustenta que, ´não obstante existirem opiniões
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contrárias – de juristas de nomeada –, a nosso juízo não há
dúvida de que a Constituição estabeleceu a responsabilidade
penal da pessoa jurídica’ (Crimes e Infrações Administrativas
Ambientais, 2.ª ed., Brasília Jurídica, 2001, p. 51). Entre os
doutrinadores contrários à responsabilização das pessoas
jurídicas, estão René Ariel Dotti e Luiz Vicente Cernicchiaro.
Para o primeiro, haveria violação aos princípios da isonomia,
personalidade
e humanização das sanções, porque, a partir da
5
identificação da pessoa jurídica como autora responsável, os

partícipes, ou seja, os instigadores ou cúmplices, poderiam ser
beneficiados com o relaxamento dos trabalhos de investigação.
Além disso, quando a Constituição Federal trata da aplicação
da pena, refere-se sempre à conduta humana. Para ele, ‘o texto
constitucional deve ser compreendido com a possibilidade
tanto da pessoa natural como da pessoa jurídica de
responderem

civil

e

administrativamente.

Porém,

a

responsabilidade penal continua sendo de natureza e de
caráter estritamente pessoal’ (René Ariel Dotti, Meio Ambiente
e Proteção Penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, v. 317, p. 200).
Luiz Vicente Cernicchiaro, por sua vez, ensina que, face à
inexistência de vontade própria, torna-se inviável aplicar os
princípios da responsabilidade pessoal e da culpabilidade
(norteadores do Direito Penal moderno) às pessoas jurídicas,
pois são atributos inerentes às pessoas físicas (vide Direito
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Penal na Constituição, 3ª edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995), razão pela qual a pessoa jurídica não pode ser
responsabilizada penalmente. Neste sentido, este egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu: ‘Crime ambiental – Denúncia nos
termos do art. 3.º da Lei 9.605/98 rejeitada em relação à pessoa
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jurídica – Prosseguimento quanto à pessoa física responsável –
Recurso da acusação pleiteando o reconhecimento da
responsabilidade penal da pessoa jurídica – Ausência de
precedentes jurisprudenciais – Orientação doutrinária –
Observância dos princípios da pessoalidade da pena e da
irresponsabilidade criminal da pessoa jurídica vigentes no
ordenamento jurídico pátrio – Recurso desprovido’ (ReCrim
00.004656-6, de Descanso, rel. Juiz Torres Marques, j.
12.09.2000). Também: ‘Apelação criminal – Artigo 54 da
Lei 9.605/98 – Denúncia oferecida contra pessoa jurídica –
Impossibilidade de a pessoa jurídica figurar no polo passivo da
ação penal – Recurso provido para excluí-la da relação
processual’ (ApCrim 02.011726-4, de Itajaí, rel. Des. Maurílio
Moreira Leite, j. 25.02.2003). E, deste relator: ‘Ação penal –
Crime contra o meio ambiente – Rejeição da denúncia –
Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Impossibilidade –
Precedente deste tribunal – Recurso ministerial não provido’
(ReCrim 02.023129-6, de Videira, j. 18.02.2003). Dessarte, de
tudo o que aqui ficou dito, portanto, e, data vênia do
entendimento contrário do colendo Superior Tribunal de
Justiça, conclui-se que o instituto da responsabilidade penal da
pessoa jurídica não pode ser introduzido no sistema brasileiro
sem que este, especificamente, passe por uma adaptação, pois
está solidamente alicerçado em postulados que não o
admitem. Isto não significa dizer que as pessoas coletivas não
devam sofrer punição pelos atos assim considerados delituosos
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no exercício de suas atividades. Devem ser punidas, sim,
mormente em nosso tempo, onde os novos tipos de
criminalidade surgem, onde as vítimas não são, no mais das
vezes, determinadas, mas, sim, determináveis. Porém, os meios
sancionatórios não devem estar previstos, necessariamente, na
esfera penal, pois o Direito Penal atua sempre como ultima
ratio, o que não é desejável na solução desses conflitos de
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massa provocados pelas pessoas coletivas. Para isso, mais
eficaz e efetivo seria um Direito Administrativo Sancionador, a
par de outras sanções civis cumuláveis, conforme a gravidade
do caso. A solução, assim, é a rejeição da denúncia no tocante
a C. C. G. Ltda., nos termos do art. 43, inc. III, primeira parte,
do Código de Processo Penal.[artigo revogado pela Lei
11.719/2008]” (TJSC, ApCrim 2006.015166-6, rel. Des. Irineu
João da Silva).
O próprio Supremo Tribunal Federal irá analisar,
5

no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 473045, a
responsabilização penal de pessoa jurídica. Esse recurso foi
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
(MP-SC) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina (TJ-SC), que manteve o entendimento de que a
responsabilização penal da pessoa jurídica não está prevista
nos princípios penais extraídos da Constituição Federal. O
relator do caso é o ministro Cezar Peluso. O MP-SC denunciou
a empresa A. P. V. V. Ltda. E seu proprietário pela suposta
prática dos crimes de poluição por lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
ou regulamentos. A empresa foi denunciada, também, pela
realização de obras sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais

competentes

(arts. 54, §

2.º, V,

e 60 da

Lei 9.605/98). A Justiça de Videira, município de Santa Catarina,
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recebeu a denúncia apenas em relação ao proprietário da
empresa, rejeitando-a em relação ao autoposto, por entender
que a responsabilização penal da pessoa jurídica não está
respaldada pelos princípios penais da Constituição Federal.
Dessa decisão, o MP recorreu ao TJ, que a manteve. No Recurso
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Extraordinário,

interposto

pelo

MP-SC,

foi

apontado

descumprimento do art. 225, § 3.º, da Constituição Federal,
quando prevê que as condutas prejudiciais ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas. O Ministério Público ressaltou a
possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica em
crime ambiental, com a observância de princípios penais
constitucionais assim como do princípio da proteção ao meio
ambiente. Fonte: STF. Comentando uma decisão proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região 8.ª T. – AP 001006478.2005.404.7200 j. 21.08.2012 (public. 12.09.2012 Cadastro
IBCCRIM 2830 e que admitiu a Responsabilidade Penal da
Pessoa Jurídica), Davi de Paiva Costa Tangerino, anotou o
seguinte: “Cuida-se de ação penal deflagrada contra P. R. F. E
sua empregadora P. P. C. Pela alegada prática de pesca de
manjubas mediante rede de lance em local proibido (interior
da Baía Sul, em Palhoça), em desacordo com a Portaria Sudepe
466/72 (art. 34 da Lei 9.605/1998). Como já contasse com mais
de 70 anos o acusado P. R. F. Quando da audiência de instrução
e julgamento, constatada a prescrição, extinguiu-se a
punibilidade do referido delito. Ao cabo da instrução, sobreveio
sentença julgando extinta a ação penal, sem resolução do
mérito (art. 267, IV, do CPC, por analogia), eis que não se
poderia prosseguir na persecução penal, dada a teoria da dupla
imputação, apenas contra a pessoa jurídica. Em sede de
apelação, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região cassou a
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decisão, determinando a confecção de outra, afastado aquele
fundamento legal. Segundo o Desembargador Relator, estarse-ia diante de hard case (invocando Dworkin e Alexy), cuja
solução “não prescinde de uma releitura dos fundamentos da
responsabilidade penal das pessoas jurídicas e reconstrução da
jurisprudência até então dominante a partir da teoria dos
sistemas

autopoiéticos”

(Luhmann)

“e

dos

princípios
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constitucionais que regem a proteção do ambiente”. Desde
logo, fixa ser um pressuposto do acórdão que as sociedades
podem cometer delitos, expungido o aforismo societas
delinquere non potest. Invoca o mandado constitucional de
criminalização dos crimes contra o meio ambiente, de onde
decorreria que “ao hermeneuta/aplicador do direito [cabe] criar
o sentido na norma que esteja adaptado a esse princípio, e não
o contrário,5 da regra ao princípio”. O sentido adviria da
proibição

de

proteção

insuficiente

(Untermassverbot)

(Feldens/Sarlet), de sorte que, reconhecida a dignidade
constitucional do meio ambiente, mais do que mero direito
subjetivo, não se poderia olvidar da dimensão objetiva como
imperativos de tutela, “que exigem igualmente a atuação ativa
do Estado, protegendo – e assim fomentando – a realização
efetiva dos direitos fundamentais mediante prescrições”. Partese, então, à análise dogmático-penal: a culpabilidade, conceito
a demandar “releitura compreensiva [...] para acomodar as
práticas delitivas perpetradas pelas pessoas jurídicas”. A
principal dimensão a revisitar-se seria a de categorias
dogmáticas tradicionais, como aquelas “que consideram o
homem como único centro de imputação de condutas
reprováveis”. Aponta a contribuição Tiedemann (defeito de
organização), Hirsch (culpabilidade corporativa), criticando-as
por serem modelos de responsabilidade por ato de terceiro
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(vicariante). Com base em Silvina Bacigalupo sustenta que o
sujeito “não é uma questão óbvia, porém requer uma
determinação conceitual que depende do ponto de partida
hermenêutico e pré-jurídico sem o qual não é possível
nenhuma construção dogmática”, concluindo, com Jara-Díez,
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que aos olhos do Direito tanto pessoas físicas como jurídicas
são pessoas jurídicas. Para diferenciá-las quanto à sujeição ao
Direito Penal, o autor espanhol sustenta um conceito
construtivista

de

culpabilidade,

próprio

para

sistemas

autopoiéticos, um tertium genus entre as teorias organicistas e
as de responsabilidade vicária: “o novo marco dos sistemas
sociais não se compõe de ações individuais, mas de
comunicações imputáveis como ações, de forma que o sujeito
tradicional do delito, ‘o indivíduo, é suplantado pelo sistema e
suas comunicações com o mundo circundante’” (BACIGALUPO,
Silvina. El problema del sujeto del derecho penal: la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Revista IberoAmericana de Ciências Penais. V.1, n.1, set./dez. 2000. P. 307).
A comunicação interna corporis da pessoa jurídica seria um
complexo concatenado de decisões (Jara-Díez). De toda sorte,
tratar-se-ia de aplicar o funcionalismo normativista, giro
conceitual calcado no pensamento de Jakobs, “para o qual, em
apertadíssima síntese, ‘o direito penal (como subsistema social)
tem a função primordial de proteger a norma (e só
indiretamente tutelaria os bens jurídicos mais fundamentais)’
[...]”. Com a devida vênia, o funcionalismo sistêmico, na
particular leitura da Jakobs e de seus discípulos (Jara-Díez e
Bacigalupo) estão fora de lugar na discussão na dupla
imputação. Em primeiro lugar, o questio juris que interessa à
resolução do caso é: extinta a punibilidade da pessoa física,
pode-se incriminar a jurídica? Longe de ser um hard case, os
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precedentes pretorianos que firmaram os contornos da
responsabilidade penal da pessoa jurídica inseriram a “dupla
imputação” como decorrência lógica da impossibilidade de a
pessoa jurídica agir por ela mesma. Assim, não se pode acusar
(imputar) uma pessoa jurídica sem dizer qual a pessoa física
que lhe permitiu agir. O mesmo não vale para a imposição de
sanção: tendo sido acusadas pessoa jurídica e pessoa física,
o

critério

de

dupla

imputação,

não

se
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respeitou-se

contaminando esse requisito por eventual prescrição. O
acórdão, em verdade, faz uma defesa da responsabilidade
penal da pessoa jurídica, com argumentos sólidos e
importantes. Despiciendos, porém, para a resolução da
quaestio. Ao fazê-lo, todavia, abre espaço para que os críticos
também se posicionem quanto a esse libelo. Discordo, desde
logo, de seu5ponto de partida: o Direito Penal não pode ter por
missão garantir a validade das normas, conforme consolidada

crítica às posições de Jakobs, sob pena de esvaziar-se de
garantias o Direito Penal e transformá-lo em puro arbítrio
estatal. Da mesma maneira, a atraente aplicação da
proporcionalidade ao Direito Penal ignora (ou dá muito pouco
importância)

a

uma

variável

decisiva:

a

vedação

de

Untermassverbot não pode ser confundida com um mandato
de incriminação. Não há nenhuma demonstração de qualquer
natureza de que um direito fundamental é fomentado ou
protegido por meio do Direito Penal. Assim, a sinonímia
“proteger” = “incriminar” é uma falácia (confira-se O direito
penal ambiental e normas administrativas, de Helena Regina
Lobo da Costa, Boletim do IBCCRIM, n. 155, p. 18-19, out. 2005).
Registre-se que não se trata de se opor a uma culpabilidade
das pessoas jurídicas (confira-se, a propósito, meu A
responsabilidade penal da pessoa jurídica para além da velha
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questão de sua constitucionalidade, Boletim do IBCCRIM, n.
218).

Antes,

porém,

de

se

desnaturar

uma

garantia

constitucional em nome da incriminação da mera violação à
norma, verdadeiro Direito Penal máximo, mister se lembrar de
que se entende como Direito Penal democrático a tutela de
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bens jurídicos fundamentais (fragmentariedade + ultima ratio),
com

observância

da

legalidade,

da

ofensividade,

da

culpabilidade e da humanidade. Como nomear um Direito
Penal eficientista, sem bens jurídicos (norma não é bem) e sem
culpabilidade?” (Boletim do IBCCrim, Ano 21, nº. 243 –
Fevereiro de 2013 – ISSN – 3661, p. 1630)
O STJ mantinha o mesmo entendimento da dupla imputação.
Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O
MEIO AMBIENTE. DENÚNCIA REJEITADA PELO E. TRIBUNAL A
QUO. SISTEMA OU TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO. Admite-se
a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes
ambientais desde que haja a imputação simultânea do ente
moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em seu
benefício, uma vez que "não se pode compreender a
responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma
pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio" cf. Resp
nº 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ e
13/06/2005 (Precedentes). Recurso especial provido (BRASIL,
Superior Tribunal de Justiça, REsp. 889.528/SC, 5ª Turma,
Relator Min. Félix Fischer, D.J. 18/06/2007).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DELITO
AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
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Justiça, "Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica
em crimes ambientais desde que haja a imputação simultânea
do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em
seu benefício, uma vez que não se pode compreender a
responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma
pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio" (REsp
889.528/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 18/6/07). 2. Recurso
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especial conhecido e parcialmente provido para restabelecer a
sentença condenatória em relação à empresa Dirceu Demartini
ME (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp. 989.089/SC, 5ª
Turma, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, D.J. 28/09/2009).
4.TEORIA DA REALIDADE
Essa teoria foi criada por Otto Gierke, sendo o oposto da teoria da ficção.
Nos diz Any Ramos Viana: 5
Já a segunda teoria, a da realidade, de Otto Gierke, leciona que
a pessoa moral não é um ser artificial criado pelo Estado, mas
sim, um ente real (vivo e ativo), independente dos indivíduos
que a compõem. Do mesmo modo que uma pessoa física, ‘atua
como o indivíduo, ainda que mediante procedimentos
diferentes e pode, por conseguinte, atuar mal, delinqüir e ser
punida
O STF já se manifestou sobre o assunto adotando a teoria da realidade.
Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 548.181 PARANÁ RELATORA :
MIN. ROSA WEBER RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)

:PROCURADOR-GERAL

DA

REPÚBLICA

RECDO.(A/S) :PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
ADV.(A/S) :JUAREZ CIRINO DOS SANTOS INTDO.(A/S) :LUIZ
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EDUARDO VALENTE MOREIRA ADV.(A/S) :JOSÉ GERARDO
GROSSI INTDO.(A/S) :HENRI PHILIPPE REICHSTUL
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME
AMBIENTAL.
JURÍDICA.

RESPONSABILIDADE
CONDICIONAMENTO

PENAL
DA

DA

AÇÃO

PESSOA
PENAL

À
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IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA
PESSOA

FÍSICA

QUE

NÃO

ENCONTRA

AMPARO

NA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da
Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal
da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea
persecução penal da pessoa física em tese responsável no
âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a
necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas
complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização
e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo
inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato
ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art.
225, §3º, da Carta Política a uma concreta imputação também
a

pessoa

física

implica

indevida

restrição

da

norma

constitucional, expressa a intenção do constituinte originário
não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas
também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente
às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis
internamente às corporações, além dereforçar a tutela do bem
jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes
internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito
tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como
forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou
deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à
sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no
interesse

ou

em

benefício

da

entidade

coletiva.

Tal
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esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado
delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com
subordinar

a

responsabilização

da

pessoa

jurídica

à

responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas
envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades
internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo
que não permitirão a imputação de responsabilidade penal
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individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, provido.
O STJ enfim também se curvou a jurisprudência do STF e passou a admitir a
responsabilidade da pessoa jurídica independentemente da concomitante
responsabilização da pessoa física, ao qual restou abandonada a tese até então
adotada da dupla imputação, conforme o julgamento do RMS 39.173-BA, realizado
em 06/08/2015, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Veja-se:
5

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.

RESPONSABILIDADE

PENAL

DA

PESSOA

JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE
DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À
PESSOA JURÍDICA.
1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, § 3º,
da Constituição Federal não condiciona a responsabilização
penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea
persecução penal da pessoa física em tese responsável no
âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a
necessária dupla imputação.” (RE 548181, Relatora Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão
eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014).
2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da
pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da
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responsabilização concomitante da pessoa física que agia em
seu nome. Precedentes desta Corte.
3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode
servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte
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das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento
5.DA DOUTRINA MAJORITARIA
A doutrina majoritária adota a teoria da ficção, pois a mesma nega que exista
responsabilidade penal das pessoas juridicas(societas delinquere non potest).
Conforme o Ilustre doutrinador BITENCOURT (p.302), “Os dois principais
fundamentos para não se reconhecer a capacidade penal desses entes abstratos
são: a falta de capacidade ‘natural’ de ação e a carência de capacidade de
culpabilidade”.
6.DA DOUTRINA ADOTADA NO BRASIL
No Brasil a doutrina se divide na teoria da ficção e a teoria da realidade.
Na Constituição Federal de 1988 existem dois artigos que a principio que
consideram as pessoas jurídicas sujeito ativo do delito.
Dispõe o parágrafo terceiro do artigo 255 da constituição federal de 1988, in
verbis:
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.”
De outra banda temos o parágrafo quinto do artigo 173 da Constituição
Federal de 1988:
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“A

lei,

sem

dos dirigentes

prejuízo
da

da

pessoa

responsabilidade
jurídica,

individual

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.”
A lei 9.605/98 nos traz enorme inovação ao trazer como referência o disposto
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no artigo 225 §3º da Constituição Federal de 1988 e a partir deste, que passou a
dispor sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas na prática de crimes
ambientais.
As penas estão previstas na parte geral da Lei 9.605/98 nos artigos abaixo:
Art.

21.

As

penas

aplicáveis

isolada,

cumulativa

ou

alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o
disposto no art. 3º, são:
I - multa;

5

II - restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I - suspensão parcial ou total de atividades;
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou
atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como
dele obter subsídios, subvenções ou doações.
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não
estiverem

obedecendo

às

disposições

legais

ou

regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra
ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou
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em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição
legal ou regulamentar.
§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter
subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo
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de dez anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa
jurídica consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art.

24.

A

pessoa

jurídica

constituída

ou

utilizada,

preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar
a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua
liquidação

forçada,

seu

patrimônio

será

considerado

instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional
A Lei 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, previu sobre a devida
responsabilização penal da pessoa jurídica, senão vejamos:
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos
crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas,
na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o
auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar
de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
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Art.

3º As

pessoas

jurídicas

serão

responsabilizadas administrativa, civil e penalmenteconforme
o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida
por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes
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do mesmo fato.
7.CONCLUSÃO
Chegamos a conclusão do presente trabalho onde foi realizado um estudo
entre a teoria da ficção e a teoria da realidade, bem como quando houver
cometimento por parte da pessoa jurídica de crime, notadamente contra o meio
ambiente.
Boa parte da doutrina e dos advogados criminalistas, negam que as pessoas
5

jurídicas possam ser sujeito ativo do delito bem como sua consequente punição
adotando a teoria da ficção, mas tal argumento deve ser refutado tendo em vista
que existe previsão constitucional e de lei para sua efetiva punição, fundamento
este defendido pelos constitucionalistas e ambientalistas.
Entendo não existir mais fundamentos que defendam que as pessoas jurídicas
não devem mais ser responsabilizadas quando as mesma cometerem crimes contra
o meio ambiente, evitando assim a crescente impunidade, sendo que o STF colocou
uma pá de cal sobre o tema, adotando a teoria da realidade.
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