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DECISÃO DO STF DECLARA INCONSTITUCIONAL COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS PERICIAIS AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA.
MICHELLE AP. DURSO ALVES FERREIRA:
Autora da coluna “Direito do Trabalho”
www.bpadvogados.com.br,
advogada
do
Battaglia & Pedrosa Advogados – Atuante na
Área do Trabalho Empresarial – Pós-graduada em
Direito Empresarial – INSPER e membro da
Comissão de Defesa e Proteção Animal – OABSP.
No dia 20/10/2021, o STF por maioria de votos declarou a inconstitucionalidade
de dispositivos trazidos pela lei 13.467/2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista.
A Reforma Trabalhista trouxe a obrigatoriedade de pagamento de honorários de
sucumbência e honorários periciais, para ambas as partes, desde que sucumbentes no
processo. Contudo, a ADI nº 5766 questionou os pontos referidos, trazendo grande
impacto a área trabalhista.
Isso porque, com a Reforma Trabalhista que passou a vigorar em novembro de
2017, ficou imputada a responsabilidade de pagamento de honorários periciais e de
sucumbência, a parte que fosse sucumbente no processo – parte que perdeu algum
pedido, bem como o objeto da perícia.
Assim, tanto a empresa como o empregado passaram a ser responsáveis pelo
pagamento se restassem sucumbentes.

No caso dos empregados, poderia, inclusive, ser utilizados recursos do próprio
processo para quitação, como créditos advindos de demais ações em curso.
Entretanto, muito se questionou sobre a inconstitucionalidade das referidas
previsões, vez que desde as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, diversos juristas
defendiam que as medidas feriam à garantia constitucional de acesso à justiça,
prejudicando o empregado, parte hipossuficiente da relação.
Contudo, também havia algumas teses contrárias que fomentavam que não ter as
referidas previsões legais, traziam grande aumento na litigância abusiva e incoerente por
parte dos autores, que litigavam por qualquer motivo, muitas vezes sem ter razão e provas
do alegado.
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Assim, por meio da ADI 5766 restaram declarados inconstitucionais os artigos 790B caput e seu § 4o da CLT que assim determinavam:

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda
que beneficiária da justiça gratuita.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não
tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida
no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo
encargo.
Além disso, também restou inconstitucional o artigo 791-A que
tratava sobre o pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a saber:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor
que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa.
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.
Desta forma, por maioria de votos o STF entendeu como inconstitucionais os
artigos 790-B, caput e §4º e o 791-A, § 4º da CLT, não imputando à parte sucumbente o
pagamento de honorários periciais e honorários sucumbenciais, desde que a parte
comprove se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
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Se assim restar comprovado, a parte será isenta ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, bem como ao pagamento de honorários periciais, mesmo que
sucumbente.
Contudo, vale ressaltar que o artigo 844 da CLT não foi declarado inconstitucional,
sendo mantida a previsão de que se houver ausência injustificada do reclamante em
audiência, será condenado em custas – ainda que beneficiário da justiça gratuita – salvo se
comprovar motivo justificável.
A referida decisão trouxe divergências perante as partes interessadas e os impactos
ainda serão sentidos daqui para frente, vez que é esperado um aumento considerável no
número de reclamações trabalhistas em virtude do menor risco aos empregados daqui em
diante.
O STF ainda se manifestará com relação a demais itens trazidos pela Reforma
Trabalhista, que serão ainda julgados ponto a ponto.
Vale ressaltar que a decisão não torna a reforma trabalhista inconstitucional como
um todo, mas sim, apenas com relação aos pontos analisados pelo STF.
Por fim, destaca-se que, por ora, não houve modulação da decisão, podendo os
beneficiários que pagaram pela Justiça gratuita reaver os valores. Contudo, a referida
modulação poderá ocorrer por meio de embargos de declaração. Assim, é necessário
aguardar o posicionamento do STF a respeito.
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Universidade
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Trabalho do TRT da 2a Região. Professora
Universitária
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Faculdades
Metropolitanas Unidas.
AMANDA BARROS MANESCHY1
(coautora)
RESUMO: As revoluções industriais trouxeram inúmeras mudanças na forma como o
trabalho humano é realizado; no entanto, nunca se verificou alterações tão drásticas como
a decorrente da Quarta Revolução Industrial. A partir desse marco histórico, houve a
necessidade de uma releitura das características das relações jurídicas no mundo do
trabalho, sobretudo no que se refere à subordinação. As novas tecnologias trouxeram
inéditas possibilidades nesse contexto e, com isso, fizeram surgir também novas profissões,
cujas peculiaridades fazem com que se questione se estamos diante de um trabalho
autônomo ou de uma verdadeira relação de emprego. Nesse sentido, é preciso avaliar se,
nos novos modelos de prestação de trabalho, a subordinação por algoritmo altera o
conceito tradicional de subordinação, bem como perquirir qual rumo deve ser dado pelo
ordenamento jurídico para proteção mínima dos trabalhadores.
Palavras-chave: Algoritmo. Plataformas digitais. Relação de trabalho. Subordinação. Uber.
ABSTRACT: Industrial revolutions have brought several changes in the way human work is
done. However, there has never been such a drastic change as that resulting from the fourth
industrial revolution. From this historical landmark, there is a need of reinterpreting the
characteristics of legal relations in the world of work, especially with regard to
subordination. New technologies have brought new possibilities of work and with it have
also given rise to new professions, whose peculiarities make it seem as if we are facing a
self-employed job or a true employment relationship. Therefore, it is necessary to evaluate,
in the new models of work provision, whether the subordination by algorithm changes the
1 Especialista em Direto e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Advogada.
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traditional concept of subordination and to investigate which direction should be given by
the legal system in order to give the minimum protection of these workers.
Keywords: Algorithm. Digital platforms. Work relationship. Subordination. Uber.
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INTRODUÇÃO
O mundo do trabalho vem sofrendo constantes modificações. Desde o surgimento
da máquina a vapor até a criação de computadores na década de 60, muitos elementos
mudaram. Passamos dos empregos duradouros, nos quais o trabalhador iniciava o vínculo
empregatício ainda na juventude e o mantinha até a aposentadoria, para a situação em
que o trabalho é fluido, impessoal, para tomadores de diferentes partes do mundo. Seja
de que modo for, nos dias atuais, os meios de subsistência da humanidade se dão
majoritariamente através do trabalho, sendo ele realizado de forma pessoal ou virtual –
neste último, que se concretiza via plataformas digitais, atinge-se maior número de
trabalhadores; porém, a concorrência aumenta e a precarização do trabalho também.
Vivemos em um modelo de sociedade em que o consumo por meios virtuais ganhou
mais espaço, em detrimento da aquisição pessoal e presencial de bens e serviços, o que
faz com que cada vez haja menos necessidade de existirem trabalhadores na ponte entre
bens e consumidor final. A consequência disso é a diminuição da demanda de pessoas na
prestação dessas tarefas, com o consequente aumento da oferta do trabalho informatizado
e informal.
Mas até que ponto esse trabalho pode ser considerado anônimo, ou seja, realizado
por qualquer pessoa com mero cadastro em plataformas digitais? Como fica a proteção de
trabalhadores que se colocam à disposição da plataforma e qual é o limite para a realização
desse trabalho? Essas questões têm sido cada vez mais suscitadas, justamente pela
novidade surgida em decorrência do acesso a plataformas de trabalho e serviços, para as
quais basta o acesso à Internet e a um smartphone.
A partir do cadastro a uma plataforma, o indivíduo consegue trabalhar de várias
formas, sem ter, na condução de seu trabalho, um chefe, supervisor ou gerente. No
entanto, o que se constata é que existe um forte controle sobre si, tanto na execução da
atividade para a qual se habilitou, como sobre suas atitudes e comportamento, os quais
são submetidos a avaliações, tanto da plataforma como do usuário final do serviço.
O controle do trabalho e da permanência do trabalhador vinculado às plataformas
é feito pelo algoritmo. Assim, são geradas não só novas relações de trabalho, mas também
novas formas de subordinação. Nesse horizonte, o que suscita questionamento é isto: qual
é o limite de subordinação feito pelo algoritmo? Esses trabalhadores são detentores de
alguma proteção legislativa? É o que abordamos no presente estudo.
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Evoluções tecnológicas sempre impactaram o mundo do trabalho. A invenção da
máquina a vapor, por exemplo, pode ser tida como a primeira tecnologia a transformar
radicalmente os meios de produção, impondo aos trabalhadores adequação aos novos
métodos de trabalho. Em decorrência dessas mudanças, propiciadas pela evolução nos
modos de produção, tais sujeitos tiveram que enfrentar diversos desafios, como
aprendizado de novas técnicas de trabalho, sujeição a extensas jornadas laborais, sendo,
inclusive, expostos a acidentes e doenças do trabalho.
A Primeira Revolução Industrial aconteceu entre 1760 e 1840, como consequência
da construção de ferrovias e da invenção da máquina a vapor; a Segunda teve início no
final do século XIX, decorrente da descoberta da eletricidade, que propiciou a produção
em massa ao ingressar na linha de montagem; a Terceira, também conhecida como
Revolução Digital, teve início na década de 1960, trazendo a computação pessoal nas
décadas de 1970 e 1980 e o advento da Internet em 1990 (SCHWAB, 2019). Assim, ao longo
dos séculos, as relações de trabalho sofreram constantes modificações, mas nunca de
forma tão brusca como as decorrentes das novas tecnologias disruptivas, surgidas a partir
da chamada Quarta Revolução Industrial.
Schwab (2019), em sua obra A Quarta Revolução Industrial, adverte que
A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a
sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito
mais amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente
em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a
nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. O
que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente diferente
das anteriores é a fusão dessas tecnologias e interação entre os
domínios físicos digitais e biológicos. (SCHWAB, 2019, p. 240)
A principal consequência das mudanças apontadas é que as novas tecnologias
propiciaram que, com menor capital investido e muito menos trabalhadores, empresas
conseguissem lucros muito maiores do que os decorrentes das revoluções industriais
anteriores. A explicação para esse fenômeno se encontra na possibilidade de acesso a
produtos e serviços sem custos, trazendo, para a palma de nossas mãos, a possibilidade de
realizar várias formas de contratação, como compras de eletrodomésticos, acesso a
transporte (como táxi e Uber), além de lazer (através das plataformas de streaming).
Frente a essa nova realidade, constata-se que a vida ficou mais fácil para o
consumidor, embora a precarização do trabalho seja inconteste, em face da substituição
da mão de obra pelo acesso on-line para a aquisição de bens e serviços. A mudança nas
13
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formas de realização de trabalho conta com três elementos que são a base da nova
economia, quais sejam, Internet, Big Data e Smartphone (ZIPPERER, 2019).
Em decorrência dessas tecnologias, nas últimas décadas, verificou-se o surgimento
da chamada “economia de compartilhamento”, por meio da qual a prestação de trabalho
se realiza de qualquer lugar do mundo, para qualquer tomador no mundo, originando
novas formas de economia, tais como a economia por intermediação (intermediary
economy), a economia de “bico” ou trabalhos precários (gig economy) e a economia de
plataforma (plataform economy) (ZIPPERER, 2019).
Nas novas formas de prestação de trabalho, nota-se uma relação triangular, da qual
participam a empresa de plataforma, os trabalhadores e as pessoas que adquirem os
serviços. Esse tipo de relação não é novidade da Quarta Revolução Industrial, na medida
em que há tempo se verifica a prestação de trabalho por intermediação de outrem, como
nas atividades realizadas por meio de empresas de trabalho temporário (ZIPPERER, 2019).
O diferencial decorrente do trabalho em plataformas digitais reside na nova forma
de terceirização. Se antes, no trabalho prestado através de empresa intermediadora de
mão de obra, a atividade era disponibilizada para um determinado trabalhador, agora
surge o conceito de crowdsourcing (HOWE, 2006), ou multiterceirização, que consiste em
terceirizar o trabalho não para determinado trabalhador, mas para um grupo de pessoas
ou multidões (crowds), a partir de uma chamada aberta (ZIPPERER, 2019).
Outro termo de importância incorporado às novas formas de trabalho é
crowdworking (crowd + working, ou seja, multidão + trabalho), que consiste no exercício
de atividade laboral, por parte dos trabalhadores dessa multidão, que pode se dar por
crowdworking on-line e crowdworking off-line (STEFANO, 2016). A distinção entre os dois
modelos consiste no fato de que, no primeiro, o trabalho pode ser executado sem qualquer
contato com o provedor ou com o beneficiário do serviço. Já no crowdworking off-line,
exige-se que o executor do trabalho esteja em determinado local e em momento certo
para a realização do mesmo, ou seja, o trabalho é realizado de forma presencial e não
virtual (ZIPPERER, 2019).
O novo formato de prestação de trabalho, característico da Quarta Revolução
Industrial, afeta sobremaneira os tradicionais conceitos de subordinação e pessoalidade
nas relações de trabalho. O trabalhador não mais se encontra inserido no ambiente da
empresa, com contato direto com o provedor do trabalho. A partir de agora, não há sequer
o contato entre pessoas, mas somente entre o trabalhador e a plataforma.
Em que pese o surgimento dessas novas formas de disponibilização de prestação
de serviços, há um elemento que envolve as relações de trabalho, com maior ou menor
presença: a subordinação. O trabalho passou a ser realizado de maneira muito diferente
14
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das primeiras formas de produção, nas quais o trabalhador estava inserido no ambiente da
empresa. Agora, os meios telemáticos é que dão os comandos, disponibilizam serviços e
conduzem a realização do trabalho. Nesse sentido, mostra-se necessária uma reavaliação
do conceito de subordinação.
2 SUBORDINAÇÃO: CONCEITO E RELEITURAS AO LONGO DA HISTÓRIA
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Inobstante o vínculo empregatício resultar da síntese indissolúvel de cinco
pressupostos fáticos-jurídicos consubstanciados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam,
prestação de serviço por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação (DELGADO, 2018), é cediço que este último constitui o elemento nuclear do
emprego, dado que o Direito do Trabalho tem por seu objeto a regulação e a proteção do
trabalho subordinado, excluindo da sua tutela e abrangência outras fórmulas de
contratação de prestação de serviços, a exemplo dos trabalhadores autônomos. Amauri
Mascaro Nascimento (2012) distingue o trabalhador autônomo do subordinado tendo em
vista a maneira como o trabalho é prestado, visto que os primeiros detêm o poder de
direção da própria atividade, enquanto os segundos alienam o poder de direção em troca
de salário:
O modo como o trabalho é prestado permite distinguir melhor entre
o trabalho subordinado e o trabalho autônomo desde que seja
percebido que há trabalhos nos quais o trabalhador tem o poder de
direção sobre a própria atividade, autodisciplinando-a segundo seus
critérios pessoais, enquanto há trabalhadores que resolvem abrir
mão do poder de direção sobre o trabalho que prestarão, fazendo-a
não coativamente como na escravidão, mas volitivamente como
exercício da liberdade , transferindo, por contrato, o poder de direção
para terceiros em troca de um salário, portanto, subordinando-se.
(NASCIMENTO, 2012, p. 580)
No entanto, devido ao seu caráter instrumental, o conceito de subordinação carrega
consigo, ainda nos dias atuais, um quê de maleabilidade que acompanha a construção e o
desenvolvimento das relações jurídicas em sociedade (BICALHO, 2017); isto é, ao longo do
tempo, apresentou significativas transformações para adequar-se à realidade em que
estava inserido. No ordenamento jurídico brasileiro, a subordinação, embora esteja
prevista no referido art. 3º da CLT (o qual não traz especificamente o termo subordinação
em sua redação, e sim a expressão “sob a dependência deste”), teve seu uso consagrado
pela doutrina e jurisprudência. Essencialmente são três as principais dimensões que o
conceito de subordinação jurídica apresentou ao longo da história: a dimensão clássica, a
dimensão objetiva e a dimensão estrutural (DELGADO; DELGADO, 2017).
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A noção de subordinação em sua dimensão clássica ou tradicional está diretamente
ligada ao próprio surgimento do Direito do Trabalho, pois, uma vez que as leis trabalhistas
surgiram em um contexto histórico marcado pela exploração do trabalhador, foram elas
que conferiram ao empregado subordinado uma série de direitos em troca da limitação da
sua autonomia de vontade. Isto é, a subordinação clássica é a situação jurídica que deriva
do próprio contrato de trabalho, sendo constituída pela ideia de sujeição personalista do
trabalhador à direção do empregador, do dever do empregado de se submeter às ordens
emanadas do poder diretivo, verticalmente. A figura da subordinação do obreiro ao seu
empregador nessa dimensão era, portanto, facilmente identificada, em decorrência da
forma como o trabalho era desenvolvido nos modelos de produção fordista e taylorista,
em que os trabalhadores realizavam suas atividades no interior das fábricas típicas do início
da industrialização, com severa e direta fiscalização do patrão, em espaço físico
determinado e com jornadas pré-estabelecidas. Há, na subordinação clássica, portanto, o
encontro direto entre os sujeitos contratantes, com conexões de poder de comando e de
intensidade de comando (DELGADO; DELGADO, 2017).
O critério subjetivista e o comando verticalizado do trabalho presentes na
concepção clássica de subordinação, todavia, mostravam-se insuficientes frente às novas
formas de prestações de serviços, bem como ao aparecimento das representações internas
de trabalhadores, sobremodo após a Segunda Guerra Mundial, que mitigavam essa
conexão de poder e intensidade de comando direto, dado que a direção acabava se dando
de forma horizontalizada, sendo muitas vezes internalizada pelos trabalhadores e exercida
de forma conjunta, como uma espécie de coordenação e organização do trabalho. Nessa
esteira, durante o século XX até́ meados da década de 1970, como forma de atender à
necessidade do período histórico vivenciado, a perspectiva clássica cedeu lugar a novas
nuances da subordinação, com uma tendência expansionista de seu conceito com o
objetivo de enquadrar outras relações de trabalho na definição de emprego, para que
assim recebessem a proteção das leis laborais.
Ante a insuficiência da concepção tradicional a respeito do conceito de
subordinação jurídica, surge a chamada dimensão objetiva, lançada na doutrina pátria pelo
jurista Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que consistia na integração do trabalhador na
organização da empresa, manifestando-se na “relação de coordenação ou de participação
integrativa ou colaborativa, por meio da qual a atividade do trabalhador como que segue,
em linhas harmônicas, a atividade da empresa, dela recebendo o influxo próximo ou
remoto de seus movimentos” (VILHENA, 1975 apud DELGADO, 2018, p. 235). A
subordinação, em sua concepção objetiva, deixa de lado o aspecto subjetivo clássico,
focado na pessoa do trabalhador, e passa a ser vista pela atividade do trabalhador e
integração desta nos objetivos empresariais.
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Mauricio Godinho Delgado desenvolveu ainda a dimensão estrutural da
subordinação jurídica, que, de acordo com o autor, consiste na “inserção do trabalhador
na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas
ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e
funcionamento” (DELGADO, 2018, p. 352). Nessa concepção, portanto, não é necessária a
integração do trabalhador nos objetivos empresariais, tampouco que receba ordens
patronais diretas para que se verifique a subordinação, bastando que o obreiro esteja
atrelado à dinâmica operativa do seu tomador de serviço.
Percebe-se, nessa esteira, que o conceito de subordinação nunca foi estático, nem
deve o ser; ao contrário, desde sua concepção clássica, sofre modificações e interpretações
– que não se esgotam nas que foram aqui mencionadas – para adequar-se à realidade
condizente e abranger cada vez mais um número maior de trabalhadores, fazendo,
consequentemente, com que o Direito do Trabalho possa cumpra as funções que lhe são
peculiares.
A difusão das novas formas de organização do trabalho, principalmente aquelas que
se utilizam da intermediação de mão de obra (fruto do avanço das chamadas “tecnologias
disruptivas” e do surgimento da economia de compartilhamento), nos convida a retomar
discussões sobre certas relações jurídicas vigentes, em especial a da subordinação jurídica,
uma vez que hoje, com a presença dos aplicativos e sistemas telemáticos, presenciamos
tão somente uma nova roupagem desta e não seu efetivo rompimento. Postas essas
noções, a subordinação realizada por meio dos algoritmos será tratada com mais
especificidade em item próprio.
3 A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E O ALGORITMO
A partir do surgimento da Internet e, consequentemente, das novas tecnologias, tais
como os computadores pessoais, tablets e smartphones, que dão acesso a bens e serviços
em nível mundial, surgiu também, o algoritmo. Esse elemento foi desenvolvido como uma
espécie de inteligência que gerencia escolhas; nesse sentido, está presente em todos os
acessos à Internet, direcionando bens e serviços, de acordo com as escolhas de cada um
ao buscar conteúdos de seu interesse. Em decorrência disso, se, de um lado, o algoritmo
gerencia as escolhas dos consumidores, ele, de outro lado, impacta as relações de trabalho,
direcionando sua forma de execução, para ir ao encontro dos interesses das plataformas e
dos consumidores.
Entender o que é o algoritmo e como se dá o seu funcionamento na direção do
trabalho realizado através de plataformas digitais é imprescindível para a compreensão das
relações laborais daí surgidas, das novas formas intermediação do trabalho e do próprio
conceito de subordinação. No entanto, entender o que vem a ser algoritmo não se mostra
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Com relação a conceitos matemáticos, a palavra “algoritmo” está associada à ideia
de processo de cálculos, encadeamento necessário para a solução ou cumprimento de uma
tarefa, bem como processo efetivo que produz uma solução para um número finito de
etapas (MANZANO; OLIVEIRA, 2019).
Segundo Manzano e Oliveira (2019),
Do ponto de vista computacional, o algoritmo pode ser entendido
como regras formais, sequenciais e bem definidas a partir do
entendimento lógico de um problema a ser resolvido por um
programador com o objetivo de transformá-lo em um programa que
seja possível de ser tratado e executado por um computador, em que
dados de entrada são transformados em dados de saída.
(MANZANO; OLIVEIRA, 2019, posição 938)
Em sistemas de programação, com dados de entrada e saída, é preciso representar
a troca de informações entre o mundo da máquina e o mundo exterior. Um algoritmo,
portanto, é uma sequência de passos, em ordem e sem ambiguidade, que deve ser seguida
para resolver um problema (GATTO, 2016).
A partir do desenvolvimento de plataformas digitais para aquisição de bens e
serviços, esse sistema de programação passou a dirigir o modo como os bens e serviços
devem ser realizados ou entregues. Na realização de trabalhos por meio de plataformas
digitais, não há mais a presença da pessoa do gerente, coordenador, chefe, mas sim do
algoritmo. Do lado do adquirente de produtos ou serviços, o algoritmo gerencia ofertas
de acordo com suas escolhas pessoais, seus gostos, suas singularidades, ao acessar a
Internet; do lado do prestador ou fornecedor, o algoritmo gerencia o serviço a ser
realizado, o modo, o prazo, dando as diretrizes para o encontro entre a oferta e a procura.
Assim, sobretudo na prestação dos serviços, a relação de subordinação é entre o
prestador/trabalhador e o algoritmo. Essa subordinação é feita através de um sistema de
computador aliado a outros instrumentos telemáticos e a uma plataforma digital, que
“emitem ordens e comandos ao trabalhador, ainda que sob o pseudônimo de sugestão ou
rótulos mais amenos” (CASTILHO, 2021, p. 123). Nesse horizonte, empresas de diversos
segmentos têm substituído seus gerentes pelo algoritmo, os quais direcionam o local,
modo e forma de prestação do trabalho. Sobre isso, Carelli (2017) faz a seguinte
observação:
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Hoje, virtualmente, toda empresa funciona nesse modelo: os bancos
estão deixando de ocupar cargos gerencias que estão sendo
transformados em algoritmo. Mesmo os gerentes intermediários têm
sido substituídos por trabalhadores de telemarketing menos
qualificados, que somente transmitem aos clientes as informações
passadas pelo sistema. Se a resposta não está no sistema, geralmente
não há como ser resolvida a questão, pois é o algoritmo que está no
controle e não os trabalhadores. (CARELLI, 2017, p. 140-141)
Assim, ao se partir do algoritmo, não se verifica mais a presença humana no
gerenciamento e comando dos serviços. O trabalhador se insere no ambiente laboral
simplesmente por seu acesso ao smartphone e à conexão à Internet. A situação mais
emblemática desse tipo de comando para prestação do trabalho é a do Uber. Através desse
aplicativo de transporte, o cliente solicita um carro, que não precisa ser um táxi
formalmente constituído, e o motorista que estiver disponível e mais próximo do chamado
aceita a realização da viagem solicitada. No entanto, esse trabalho não é realizado
livremente pelo trabalhador: ao motorista é imposto um código de conduta, com constante
avaliação de seu trabalho, podendo, inclusive, caso não seja bem avaliado, ser banido da
plataforma.
4 A SUBORDINAÇÃO POR ALGORITMO
A subordinação jurídica, como dito anteriormente, sempre exigiu esforços
doutrinários para sua delimitação e conceituação, dado o seu caráter instrumental. Com o
avanço das tecnologias e a eclosão da chamada “economia de compartilhamento”, a
prestação de serviço passou a se concretizar em qualquer lugar e a qualquer tempo, através
da intermediação das plataformas digitais – fazendo surgir o que, para fins explicativos,
conceituou-se como “subordinação por algoritmos”. Se, antes, a subordinação jurídica no
modelo de produção anterior exigia uma fiscalização direta dos serviços, em local
determinado e com jornada prefixada, hoje temos um trabalhador à disposição o tempo
todo, a qualquer lugar, por meio de qualquer aparelho eletrônico conectado à Internet
(CASTILHO, 2021).
Rodrigo de Lacerda Carelli (2018) assevera que a direção imposta pelos algoritmos
é deveras mais eficaz do que qualquer controle pessoal, pois é feita de forma dispersa, seja
pela própria organização algorítmica, seja por meio de sua clientela. De fato, os
trabalhadores que prestam serviços via plataformas digitais seguem regras rígidas de
comportamento, não só em relação ao padrão de atendimento aos clientes – que, ao final
do serviço, podem avaliar aquele trabalho –, mas também frente ao estímulo, fomentado
por essas empresas, do maior número possível de aceites de serviço, estando sempre a
total disposição da plataforma, uma vez que, caso contrário, o trabalhador sofre punições
preestabelecidas pelo algoritmo.
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Como bem salienta Paulo César Castilho (2019):
Os motoristas que trabalham utilizando-se de plataformas digitais
que lhes disponibilizam clientes para o transporte urbano seguem
regras rígidas de comportamento, que são avaliadas por meio de
algoritmos criados pela empresa fornecedora do aplicativo, com base
em banco de dados próprios e nas informações fornecidas por seus
clientes consumidores após a viagem.
Essa base de dados serve não só para direcionar as atividades do
motorista (fique próximo a tal região pois está havendo muitas
chamadas naquele setor, p. ex.), como também para advertir, punir e
até dispensar seus serviços, excluindo-o do sistema, em razão das
avaliações feitas pelos clientes do aplicativo ou por qualquer outro
motivo ignorado pelo “parceiro”, já que o contrato entre eles prevê
essa possibilidade, sem maiores explicações. (CASTILHO, 2019, online)
Como se vê, e ao contrário do que muitos da doutrina e jurisprudência acreditam, a
atuação dos algoritmos nessas atividades não se limita ao fornecimento de dados, mas
funciona como verdadeira pedra de toque decisiva no lugar do poder diretivo do
empregador, pois, além de controlar, o algoritmo também avalia o serviço prestado,
podendo aplicar penalidades típicas da relação de emprego, como advertência, suspensão
e até mesmo a demissão – nesse caso, pelo desligamento do aplicativo (CASTILHO, 2021).
Nesse diapasão, é válido mencionar recente e emblemática decisão proferida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o qual reconheceu presente o pressuposto da
subordinação entre a motorista de aplicativo e a empresa Uber, dispondo sobre a realidade
da sistemática de direção algorítmica existente nessas atividades, em que o trabalhador,
ainda que sob o véu da autonomia, tem sua liberdade limitada ou até ceifada por esses
sistemas:
O exercício de poder diretivo e disciplinar da UBER sobre NOME DA
AUTORA está exaustivamente demonstrado como presente,
característico e central na relação jurídica entre UBER e a motorista
NOME DA AUTORA.
Da prova dos autos, extraio, em síntese:
a) As regras para o desenvolvimento da atividade de motorista estão
rigidamente fixadas no contrato de adesão, reservando-se a UBER a

20

www.conteudojuridico.com.br

alterá-las unilateralmente, em verdadeiro jus variandi; fixadas no
contrato de adesão;
b) As regras para o comportamento do motorista estão rigidamente
fixadas no contrato de adesão;
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c) Cada regra fixada está acompanhada da consequência pelo seu
não cumprimento que é a suspensão temporária ou desativação, ou
seja, a ruptura do contrato;
d) A UBER, pelo algoritmo, suspende temporariamente o
motorista que faz sucessivos cancelamentos;
e) A ferramenta de geolocalização fiscaliza o tempo e o modo de
realização da atividade de motorista;
f) A UBER, pelo algoritmo, decide pelo envio de mensagens para
os motoristas para que não cessem o trabalho;
g) O algoritmo decide pelo envio de mensagens para o motorista
para que o motorista reduza sua taxa de cancelamento;
h) A UBER adverte os motoristas de que sua taxa de avaliação
está abaixo da “média” da região;
i) A UBER envia mensagens e e-mails com orientação sobre como
melhorar a sua avaliação;
j) O descumprimento das regras conduz a ruptura do contrato,
após advertência e suspensão;
k) A UBER avalia unilateralmente e sem qualquer possibilidade
de manifestação do motorista, decidindo a seu exclusivo critério,
pela ruptura do contrato. (RIO DE JANEIRO, 2021, p. 36, grifos
nossos)
Como se percebe, ainda que essas empresas, como é o caso da Uber, defendam
suas práticas com base na autonomia dos trabalhadores, sendo estes “parceiros” da
plataforma, a realidade é que tais indivíduos estão subordinados, ainda que não direta e
pessoalmente, às plataformas, por meio da utilização dos algoritmos. Essa nova roupagem
de nada serve além de mascarar a natureza jurídica do instituto.
5 A NECESSIDADE (OU NÃO) DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA-NORMATIVA SOBRE O
TEMA
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Sabe-se que, de acordo com o art. 6º da CLT, entendimento dado pela Lei nº 12.551
de 2011, a transição do controle pessoal e direto sobre os serviços para os meios
telemáticos e remotos em nada altera a essência do conceito da subordinação jurídica, cuja
previsão legal deriva da expressão “sob dependência”, constante no art. 3º desta mesma
consolidação. Conforme aponta Carrion (2018, p. 56), “a relação de emprego independe
da forma que o empregador usa para comandar, controlar e subordinar o emprego”. Dessa
forma, ao primeiro olhar, não haveria necessidade de uma inovação legislativa para
regulação do tema, podendo a releitura da noção do conceito de subordinação ser
operada pela doutrina e jurisprudência, como assim foi feito durante décadas.
Por outro lado, é cediço que, ao deparar-se com uma nova realidade, o Direito do
Trabalho deve caminhar para frente. Nessa missão progressista, as mudanças realizadas
pelas evoluções tecnológicas hão de resultar em atualizações jurídico-legislativas que
ajudem a compreender e definir melhor o conceito de subordinação mediante experiências
telemáticas e informatizadas de comando de trabalho, ainda que feitas sob atuação de
algoritmos, dado que esse comando, antes de tudo, é realizado por alguém (humano) que
o programou para isso (CASTILHO, 2021).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se, de um lado, surgiram novas formas de trabalho para garantir a subsistência de
maior número de trabalhadores, por outro, a precarização mostra a cada dia sua face. O
trabalho realizado presencialmente, no ambiente da empresa, encontra-se cada vez mais
escasso. No entanto, isso não significa dizer que os envolvidos nessas relações jurídicas
estejam trabalhando menos ou ganhando mais. Ao contrário, o trabalho é cada vez mais
extenuante para poucos ganhos financeiros, decorrentes da oferta para a multidão.
Ressalte-se ainda que, mesmo distante do ambiente da empresa, os trabalhadores sofrem
forte controle, ainda que trabalhando por meio de plataformas virtuais. Esse controle é
contínuo e implacável, maior que o de um chefe ou patrão, pois não controla apenas a
atividade do trabalhador enquanto este está à disposição da empresa; o algoritmo, na
realidade, controla toda a vida do indivíduo, dia e noite, suas atitudes, seu comportamento,
suas escolhas na realização do trabalho.
Nesse sentido, conforme verificamos, os trabalhadores em plataformas digitais não
podem ficar excluídos da proteção mínima trabalhista. Portanto, as revoluções
tecnológicas devem resultar em atualizações jurídico-legislativas que ajudem a
compreender e definir, de forma mais precisa, a noção e o conceito desse tipo de
subordinação realizada mediante algoritmos, a que estão submetidos tais trabalhadores,
não só para que se alcance a segurança jurídica, como também para que o próprio Direito
do Trabalho possa cumprir as funções que lhe são peculiares.
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade analisar os critérios para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça no âmbito do Poder Judiciário, conforme disposto nos
artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, serão abordados aspectos
propedêuticos, bem como conceituação do termo gratuidade da justiça, ou justiça gratuita.
Ademais, será analisado o entendimento jurisprudencial sobre a temática. Encerra-se
expondo as controvérsias no cumprimento da garantia constitucional de forma isonômica
e amplo acesso à jurisdição, pontuando a necessidade de critério uniformizado pelo STJ, a
fim de dissipar insegurança jurídica para a concessão de tal benesse às pessoas com
insuficiência de recursos. Por fim, o desenvolvimento do trabalho foi concebido através do
método indutivo, acionado à técnica de pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Gratuidade da justiça. Justiça Gratuita. Acesso à Justiça.
ABSTRACT: The purpose of this work is to analyze the criteria for granting the benefit for
free of justice within the scope of the Judiciary, as provided for in articles 98 to 102 of the
2015 Code of Civil Procedure. Thus, introductory aspects will be addressed, as well as the
concept of the term free justice, or free justice. Furthermore, the jurisprudential
understanding on the subject will be analyzed. Furthermore, the jurisprudential
understanding on the subject will be analyzed. It ends by exposing the controversies in the
fulfillment of the constitutional guarantee in an equal form and wide access to jurisdiction,
pointing out the need for uniform criteria by the STJ, in order to dissipate legal uncertainty
for granting such benefits to people with insufficient resources. Finally, the development
of the work was conceived through the inductive method, triggered by the bibliographic
research technique.
KEYWORDS: Gratuity of Justice. Free Justice. Access to justice.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Gratuidade da Justiça. 2.1. Gratuidade da justiça: conceito. 2.2.
Requisitos para concessão da gratuidade da justiça. 2.3. Procedimento para concessão da
gratuidade e impugnação. 3. Entendimento dos tribunais: aspectos procedimentais. 3.1.
Entendimento dos Tribunais de Justiça. 3.2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
– STJ. 4.Banalização da concessão da gratuidade da justiça. 4.1. Vinculação aos precedentes
5. Conclusão. 6.Referências.
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INTRODUÇÃO
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O objetivo do presente trabalho é a fundamentação legal para a concessão do
benefício da justiça gratuita, conforme regulamentada nos artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil de 2015. Além disso, interessa-nos analisar os critérios adotados
para o deferimento ou indeferimento dos pedidos de gratuidade da justiça nos Tribunais
de Justiça no âmbito do Poder Judiciário brasileiro.
Nesse rumo, pretende-se realizar um estudo com base nas seguintes indagações:
Quais critérios são costumeiramente considerados para a concessão do benefício da
justiça gratuita? A mera afirmação de insuficiência de recursos financeiros pelo
postulante é suficiente para a concessão? Qual é o entendimento dosTribunais sobre o
disposto no artigo 99, § 3º, do CPC/15? Os litigantes de má-fé sofrem algum tipo de
penalidade? Havendo alteração econômica do beneficiário, durante o andamento do
processo ou após o transitado em julgado dos autos, qual éo procedimento observado?
Inicialmente, no primeiro capítulo, será pontuado a conceituação da gratuidadeda
justiça, bem como esclarecido o conceito do termo “gratuidade da justiça”, ou “justiça
gratuita”, o qual é comumente empregado de forma errônea. Nesse capítulo será
evidenciado também os aspectos procedimentais, ou seja, a forma de ingresso para
obtenção da justiça gratuita.
No segundo capítulo, será analisado o entendimento jurisprudencial, a fim de
corroborar os dissensos nas decisões para tal concessão, tendo em vista que para alguns
relatores, o deferimento da gratuidade da justiça depende apenas do simples
requerimento ou declaração da parte, considerando que a lei outorga presunção de
veracidade à tal pedido. Enquanto, para outros, a obtenção do instituto pressupõe a
apresentação de documento comprobatório pelo interessado, de que efetivamente se
enquadra à condição de insuficiência de recursos, ainda que o Superior Tribunal de
Justiça consolidasse a jurisprudência, segundo a qual exige-se a avaliação concreta da
real possibilidade de a parte arcar com as custas do processo.
Por fim, no terceiro capítulo será explanado a banalização do instituto, razão pelo
qual há necessidade de critério delimitado no procedimento para concessão da
gratuidade da justiça àqueles que são considerados pessoas sob a condição de
insuficiência de recursos, e porque não uma definição delimitada de pessoa com
insuficiência de recursos na forma da lei, a qual, até o momento, não existe.
Assim, a temática a ser abordada trás suma relevância, a fim de compreender o
instituto a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Além de evidenciara falta
de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça acerca dos critérios para concessão
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da benesse, razão pela qual ocasiona implicações jurídicas no que concerne os aspectos
procedimentais ao obter a gratuidade da justiça, sejam pleitos frutos de má-fé, ou que a
parte necessite ingressar no andamento do processo.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
O acesso à justiça trata-se de uma garantia fundamental, conforme previsto no
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, asaber:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.Contudo,
para obter acesso ao Poder Judiciário requer que a parte efetue o recolhimento das taxas
judiciais, custear as despesas, inclusive despesas inerentes aos atos extrajudiciais, e
honorários advocatícios decorrentes do processo.
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Em contrapartida, segundo o autor Humberto Theodoro Júnior, “exigir o ônus
como pressuposto indeclinável no acesso a garantia constitucional, seria privar a “pessoa
necessitada” no acesso à tutela jurisdicional do Estado.”, ou seja, essa possibilidade de
exigência do recolhimento das custas impossibilitaria que o hipossuficiente obtivesse o
acesso aos direitos fundamentais de forma isonômica, ferindo gravemente os direitos
deste a qual luta pela cidadania e pela igualdade.
Salienta-se que, o Estado possui o dever constitucional de amparar a população
na busca de cidadania, conforme estabelecido no artigo 1º, inciso II, da CF/88, e o
concreto acesso à justiça, consoante disposto no artigo 5º, inciso XXXV daCF/88. Assim
sendo, o direito à isenção no pagamento das despesas processuais aosreconhecidamente
pobres é assegurado como um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso LXXIV,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, inverbis:
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:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
Esclarece-se que, antes da previsão Constitucional no que se refere ao tema
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, a lei federal nº. 1.060/50
(conhecida como lei da assistência judiciária), estabeleceu normas para a concessão da
gratuidade da justiça àquelas pessoas com insuficiência de recursos, de forma genérica
e abstrata, sem a previsão expressa de delimitação na extensão dos seus efeitos.
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Conquanto, atualmente a referida lei encontra-se revogada em parte, conforme é
observado no artigo 1.072, inciso III, do CPC/2015, in verbis:
Art. 1.072. Revogam-se:
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(...)
III - os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei nº 1.060, de
5 de fevereiro de 1950.
Posto isso, a nova estrutura geral relacionada ao tema, a qual incorporado no
Novo Código de Processo Civil de 2015 em uma Seção específica nomeada como Da
Gratuidade da Justiça, que segundo o ponto de vista do autor Nelson Nery Jr sobre os
dispositivos da lei 1.060/50 (2018), já estavam superados ou que conflitavam com o texto
do novo CPC.
Nesse rumo, como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 adveio da
necessidade de modernização no ordenamento jurídico formal, com o propósito de
ideário de prestação jurisdicional célere, tornando-a econômica, mais desburocratizada,
que inclusive possibilitasse a ampliação a assistência judiciária sobuma perspectiva social,
que segundo o ponto de vista de Humberto Theodoro Jr (2018,62) aspiram adotar o
Estado Democrático de Direito a um processo justo, e na ordem constitucional, como a
garantia a todos de acesso a uma tutela jurisdicional efetiva.
Contudo, considerando a promessa de prestação jurisdicional de forma efetiva às
pessoas com insuficiência de recursos, com o início da vigência do CPC/2015, porsua vez,
permanece ensejando consideráveis dissensos jurídicos e entendimentos
jurisprudenciais diversos, que restará demonstrado no presente trabalho. Então,
passaremos, inicialmente, a tentar traçar um conceito acerca do tema em debate, quemais
associe a realidade fática e jurídica da sociedade brasileira
1.1

Gratuidade da justiça: conceito

Inicialmente, cabe esmiuçar o conceito de pessoa com insuficiência de recursosque
para o professor Christiano Cassettari (2021) entende que: “(...) há diversas maneiras a
definir: seja por insuficiência de renda; insatisfação de necessidades básicas; privação de
capacidades; avaliações participativas sobre a pobreza – Vozes dos Pobres; exclusão
social e ausência de direitos sociais.”
Segundo o entendimento do autor Humberto Theodoro Júnior (2018)
“Necessitado, para o legislador, não é apenas o miserável, mas, sim, aquele ‘com
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insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios’ (art. 98, caput, do CPC/15)”.
Nesse sentido, a doutrina constitucional assegura o mínimo existencial aos
hipossuficientes, visando garantir a qualidade de vida à população, conforme dispostono
artigo 7º, inciso IV, da CF/88, a saber:
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às
de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
O referido patamar de conteúdo mínimo tem por referência o artigo 25 da
Declaração dos Direitos Humanos ONU de 1948, que dispõe que todo o ser humano e
seus familiares têm direito a uma qualidade de vida tal que lhes sejam asseguradossaúde,
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, entre outros.
Diante os entendimentos dos autores mencionados associado a legislação
vigente, compreende-se que o legislador estabeleceu a gratuidade da justiça como uma
garantia fundamental aos que não possuem recursos suficientes para recorrer à
Jurisdição, aqueles que não possuem meios, ou condições, de arcar com as custas
decorrentes do processo, conforme disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88.
A partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, a terminologia correta
empregada, qual seja, a gratuidade da justiça. Quer dizer, aqueles que não possuem
suficiência de recursos para custear todas as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, segundo o teor do artigo
98, caput, do CPC/15, in verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com efeito, observa-se que o termo “gratuidade da justiça”, ou “justiça gratuita”,
comumente é empregado de forma errônea, visto que há certa confusão conceitual com
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outras terminologias, bem como em doutrinas e jurisprudência, razão pela qual éde suma
importância pontuar o conceito do instituto no intuito de dissipar incompreensões.
Assim, a gratuidade da justiça, ou justiça gratuita, deve ser compreendida em
caráter mais amplo, como uma isenção de todas as custas e despesas relativas aos atos
processuais a serem praticados no desenrolar do processo, contemplando tanto a
atuação judicial quanto o extrajudicial, bem como a defesa dos direitos do beneficiário
em juízo.
Ante o exposto, bem como considerando a previsão no diploma processual numa
Seção específica, observa-se que não há conceito delimitado do instituto, a qualbusca-se
força em conceitos, princípios e normas infraconstitucionais. No intuito de compreender
o procedimento para obtenção da benesse, cabe expor os requisitos para conceder a
gratuidade da justiça.
1.2 Requisitos para concessão da gratuidade da justiça
O requisito fundamental para o deferimento ao benefício da gratuidade da justiça
é a “insuficiência de recursos” (art. 98, CPC/15), cujo beneficiário é a pessoa que se
encontra na condição de insuficiência de recursos.
Nesse sentido, segundo o posicionamento de Rogerio de Vidal da Cunha (2016,
24), o requisito não é a situação de pobreza, de miserabilidade, mas a grandeza das
despesas processuais frente à situação econômica do postulante. Ou seja, é a sua
situação de hipossuficiência econômica, ou falta de recursos suficientes para o custeio
das despesas do processo sem que interfira no acesso às condições básicas de mínimo
existencial, ainda que momentânea.
Ademais, o CPC/2015 em seu artigo 98, caput, com observância da legislação
anterior e ditames da Súmula STJ nº 481, ampliou a aplicabilidade do instituto ao garantir
tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica, sejam brasileiros natos, ou estrangeiros,
residente e/ou domiciliados ou não no Brasil.
Para que não seja obstado seu amplo acesso à prestação jurisdicional, consta
delimitado no artigo 98, parágrafo 1º, incisos I a IX do diploma processual civil, quais
abrangências abarcam a tal gratuidade.
No entanto, tal benefício poderá ser total, ou parcial, dispondo a possibilidade na
redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento (art. 98, § 5º, CPC/15).
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Nesse contexto, o juiz poderá parcelar as despesas processuais que o beneficiário
tiver que adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, CPC/15). Um procedimento
suplementar é a Portaria PTJ nº. 116/2017, em seu artigo 7º, caput, queprevê a faculdade
ao Juiz autorizar o parcelamento das custas judiciais e da taxa judiciária, desde que o
integral pagamento seja efetuado antes da sentença, in verbis:
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Art. 7º. É facultado ao Juiz diferir o momento do recolhimento das
custas judiciais e da taxa judiciária, bem como autorizar seu
parcelamento, desde que, em ambas as situações, o integral
pagamento seja efetuado antes da sentença, incumbindo à
serventia do Juízo a fiscalização quanto ao correto recolhimento
das respectivas parcelas.
Por sua vez, no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba há previsão de forma
suplementar diversa do regramento estabelecido no Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas no que se refere ao acesso à justiça sem a necessidade da concessão
plena da gratuidade, conforme previsto na Portaria Conjunta nº. 02/2018, de 28 de
novembro de 2018, que dispõe no caput do artigo 1º, in verbis:
Art. 1º O magistrado poderá conceder a redução e/ou o
parcelamento das despesas processuais que a parte ou interessado
tiver de adiantar no curso do procedimento, mediante decisão
fundamentada, na forma do §§ 5º e 6º do artigo 98, da Lei nº. 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Dessa forma, observa-se que a concessão da gratuidade da justiça não afastaa
responsabilidade do beneficiário de arcar com as custas, seja pelas despesas processuais
e/ou honorários advocatícios decorrente da sucumbência (art. 98, § 2º doCPC/15), além
das multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, § 4º do CPC/15).
Desse modo, no Novo Código de Processo Civil, é previsto a suspensão da
exigibilidade das custas e despesas, e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou. Em caso de o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, e, se
passado esse prazo, as obrigações serão extintas (art. 98, § 3º do CPC/15).
1.2 Procedimento para concessão da gratuidade e impugnação
Considerando os requisitos para a concessão da gratuidade, importa expor o
procedimento. Dito isso, conforme disposto no artigo 99, caput, do CPC/15, o
requerimento para obtenção da justiça gratuita à pessoa com insuficiência de recursos
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pode ser pleiteado no corpo: a) da peça inicial, b) da contestação, c) da peça que requer
o ingresso de terceiro no processo, ou c) do recurso.
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Ainda que possa ingressar com o pedido em qualquer fase do processo, ao ser
deferido o benefício, será extensivo à todas as instâncias, não havendo a necessidadede
que a parte reitere em caso de recurso, bastando que conste a mera menção de que a
goze da benesse.
O regramento estabelecido art. 98, § 5º, do diploma processual civil, reforça- se a
circunstância que o deferimento do instituto tem o efeito ex nunc, ou seja, seus efeitos
não poderão retroagir para alcançar atos anteriormente convalidados. Desta feita, o
benefício da justiça gratuita pode ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição,
todavia não afasta eventuais despesas processuais devidas por atos anteriores.
Nesse diapasão, após o deferimento ao postulante beneficiário a parte contrária
poderá oferecer impugnação, que segundo o Elpídio Donizetti (2018,137) deverá fazê-la
na contestação, na réplica, nas contrarrazões ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser juntado nos próprios autos,
sem que implique a suspensão do feito.
No entanto, o juiz relator somente poderá indeferi-la se houver nos autos
elementos que evidenciem suspeita, ou falta do preenchimento dos pressupostos legais,
pelo requerente. E, antes de julgar o pleito, deverá possibilitar o contraditório,
determinando ao postulante a comprovação de sua condição de insuficiência de recursos
(art. 99, § 2º, CPC/2015).
Ademais, o Donizetti (2018) leciona que, por tratar-se de matéria de ordem
pública, o Juiz Relator pode, a qualquer momento, revogar motivadamente o benefício.
E caso seja revogado ao longo da tramitação processual, a parte deverá providenciar o
pagamento das despesas que deixou de adiantar e, se for comprovado ato de má-fé,
arcará com multa de décuplo ao valor das despesas, conforme previstono art. 100, caput
e parágrafo único do CPC/2015.
2

ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS: ASPECTOS PROCEDIMENTAIS

Diante as considerações propedêuticas elencadas no tocante ao tema gratuidade
da justiça, cabe explanar os aspectos procedimentais na prática forense no que se refere
aos critérios adotados nos Tribunais de Justiça, bem como o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a fim de corroborar os dissensos jurídicos, que demonstre a
necessidade de critério delimitado no procedimento para concessão da gratuidade da
justiça às reais possibilidades de insuficiência de recursos do requerente.
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2.1

Entendimento dos Tribunais de Justiça

A concessão do benefício da justiça gratuita enseja dissensos jurídicos no âmbito
do Poder Judiciário brasileiro, segundo o qual o requisito de insuficiência de recursos
por tratar-se de embasamento genérico, não consta no diploma processual requisitos
objetivos para fazer jus ao benefício, permitindo assim amplas interpretações.
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Fato é que, em uma primeira análise quanto a atualidade, é que na prática forense
institui o requerimento do beneficiário com declaração genérica e abstrata deque “não
possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seussustentos ou
de sua família”. Afinal, a presunção relativa de veracidade relaciona aosfatos declarados
pelo postulante no que tange ao conteúdo da declaração, uma vez que tal documento é
assegurado como prova documental nos ditames do caput, do artigo 1º, da Lei nº.
7115/83, in verbis:
Art. 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência,
pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons
antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por
procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se
verdadeira.
Tal legislação somado ao artigo 99, 3º, do CPC/2015, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, somado as forças das legislações supramencionadas presume-se
verdadeira a mera declaração do requerente de não possuir recursos suficientes paraarcar
com as custas do processo. E, quando ocorre esta presunção, inverte o ônus daprova, ou
seja, a parte ex-adverso possui o dever de provar o contrário.
Nesses ditames, coleciona-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
JUSTIÇA GRATUITA.INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
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MANTIDA.1."O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física
declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado
estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se
encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição
financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Por outro lado, há Tribunais que aderem a apresentação de documento
comprobatório de que o postulante atende ao critério de insuficiência de recursos,
especialmente àqueles em que o Juiz Relator detém de fundada dúvida quanto à
alegação da pobreza, conforme o entendimento jurisprudencial, que se segue:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
JUSTIÇA GRATUITA.INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.1."O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física
declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado
estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se
encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição
financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Ante o exposto, cabe a análise em uma ação Rescisória nº. 4.914 DF, cujo Relator
fora o Ministro Herman Benjamin, e a parte autora Sérgio Xavier de Souza Rocha, que
tratou de incidente de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita deferida
pelo Ministro Ari Pargengler. Quanto ao caso mencionado, a impugnante afirmou que,
“o autor da demanda rescisória é Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, situação que por si só, já seria bastante à não concessão dos
benefícios da justiça gratuita (...)”, ainda que alegassea sua condição de arrimo de sua
família, além de sustentar outros três filhos de mães distintas, todos cursando
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escolas/faculdades particulares, situação que sua companheira também se encontrava à
época dos autos.
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Para obtenção da benesse a um Desembargador do TJDFT, não se pode olvidar
que tal cargo situa-se no topo salarial do funcionalismo público. E, se pelo pressuposto
de que possui direito à gratuidade processual por meras alegações de sua condição
financeira somente pelo fato de possuir família (que todas as famílias detêm destes
gastos), não fundamentação para conceder o benefício da justiça gratuita.
Portanto, compreende-se que há divergências relacionado ao critério para
concessão do benefício no âmbito da jurisdição, incumbindo ao juiz relator julgar cada
caso, para um maior controle e para que seja realizado triagem das possibilidades da
parte que postula o benefício da gratuidade.
2.3 Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ
Noutro giro, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca doscritérios
para obtenção da gratuidade da justiça, declara não ser suficiente a simples afirmação
de insuficiência de recursos para se ter direito à gratuidade de justiça, sendoprimordial que
seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com odisposto no art. 5º,
LXXIV da CF/1988.
Por sua vez, no que concerne a adoção de renda mensal auferida como critério
objetivo, há divergência jurisprudencial, a qual o STJ entende que o referido critério
adotado nos Tribunais, não se deve prosperar, em razão da ausência de fundamentação
legal para julgar. Desta forma, não poderia analisar se a parte possui ou não condições
de custear as despesas processuais. Tal entendimento encontra sustentação no agravo
regimental de nº. 140286, julgado pelo STJ pela Primeira Turma, tendo como Relator o
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 27 de fevereirode 2018.
3

BANALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Diante da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, promovendo
consideráveis alterações no que se refere a temática da gratuidade da justiça, bem
como as constatações analisadas, cabe observar que há certa banalização do instituto,
a qual é demonstrada na prática forense o deferimento de forma massiva.
Outrossim, verifica-se que esta prática é consequência de pleitos de má-fé e
abusos de direitos daqueles que possuindo plenas condições de custear as despesas
do processo em todos os seus aspectos, o que ainda assim faz uso do requerimento do
benefício da justiça gratuita.
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Enquanto que, comumente, os relatores dificultam o deferimento da benesse
para aqueles que realmente dele necessitam, violando assim, o exercício da cidadania,
estimulando o abuso de direito e fomentando a desigualdade social.
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3.3 Vinculação aos precedentes
De um modo geral, há uma discrepância de entendimento para julgar nos ditames
dos critérios atualmente previstos na forma da lei, para deferir ou indeferir a concessão
da gratuidade da justiça. Consequentemente, no primeiro e segundo grau continuam
adotando parâmetros de renda mínima, que não encontra fundamento de forma
uniformizada pelo STJ, o que confronta com o dever dos Tribunais estabelecidono artigo
926, caput, do CPC/2015, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente.
Para tanto, o juiz deve observar os precedentes vinculantes, cuja observância é
obrigatória para os tribunais, que conforme Elpídio Donizetti (2018,1042) leciona, o
legislador buscou adequar os entendimentos dos tribunais superiores em todos os níveis
jurisdicionais, de modo a evitar a dispersão da jurisprudência e, consequentemente, a
intranquilidade social e o descrédito nas decisões emanadas pelo Poder Judiciário.
Em síntese, os termos vetores previstos no artigo 926, caput, do CPC/2015,
aduzem que, “estabilidade” significa que o precedente deve conferir a segurança jurídica.
O termo “integridade” aponta a obrigatoriedade de o magistrado argumentar de forma
integrada ao dispositivo normativo, evitando a discricionariedade. Por fim, o termo
“coerência” traduz no dever de os tribunais aplicarem os mesmos preceitos e princípios
para casos idênticos, assegurando assim a igualdade.
Nesses termos, é estabelecido o rol de decisões dotados de efeito vinculante no
artigo 927, incisos I a V do CPC/2015, in verbis:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I-

as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II -

os enunciados de súmula vinculante;

- os acórdãos em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos;
III

36

www.conteudojuridico.com.br

- os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal
em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional;
IV

- a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.18).
V

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Conquanto, o deferimento do benefício da justiça gratuita mediante a alegaçãoe
juntada de declaração de pobreza, e assim, o magistrado julgar casuisticamente cada
caso concreto, utilizando-se critérios objetivos, exemplos são o montante de salário
mínimos, o teto dos benefícios da previdência, o limite de isenção do IR, e dentre outros.
Repisa-se que não há uniformização pelo STJ no tocante ao tema debatido, prova
disso é, após realizado pesquisa de Precedentes Repetitivos no endereço eletrônico do
Superior Tribunal de Justiça, não fora possível localizar qualquer precedente, o que
denota que essas variações de decisões poderiam, e necessitam, ser uniformizados por
questão de segurança jurídica, competindo igualmente ao STJ essa função, que deve ser
feito via Recurso Extraordinário Repetitivo ou Súmula doSTJ.
CONCLUSÃO
O acesso à justiça é consagrado como garantia constitucional para que todos
pudessem obter acesso a assistência judiciária, especialmente de forma gratuita, desde
que comprovado a sua condição de insuficiência de recursos.
Entretanto, com o início da vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015e
revogado parcialmente a lei da assistência judiciária (lei nº. 1060/50), o instituto da
gratuidade da justiça é disciplinado nos artigos 98 a 102, em Seção específica sobre o
assunto.
Todavia, ainda que o ideário do novo diploma propusesse modernização e
ampliação no acesso à justiça de forma isonômica, permanece controvérsias teóricas,que
se não dissensos jurídicos, principalmente sobre os aspectos procedimentais relacionado
a aplicação e interpretação para concessão do benefício. Quer dizer, nãohouve proposta
de uniformização dos critérios para concessão da benesse, uma vezque permanece a
insegurança jurídica por não haver critérios objetivos no tocante a matéria, e ainda, o
conceito delimitado de pessoa na condição de insuficiência de recursos.
Exemplo é, para alguns Tribunais a necessidade de impor limite de patamar sobre
a renda auferida dos postulantes, enquanto para outros, a mera afirmação de que atende
aos requisitos de pessoa com insuficiência de recursos é o suficiente paraconcessão do
benefício.
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Tratando-se do artigo 99, § 3º, do CPC/2015, compreende-se que a verdadeira
alegação de insuficiência de recursos da parte que a postula, sendo pessoa natural.
Entretanto, os tribunais deixam evidente que há necessidade de realizar triagem àqueles
que presumem sua condição econômica, contrapondo a norma disciplinada no
supracitado artigo.
No entanto, é compreensível a adoção destas medidas pelos Tribunais, para que
haja controle na garantia ao ingresso no Poder Judiciário de forma justa e efetiva,sem
atitudes que possam determinar a condenação do requerente por pleitear o benefício
sob o uso da má-fé.
Contudo, uma solução razoável seria o Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo
do Poder Judiciário brasileiro, que o compete zelar pela uniformidade de
interpretações da legislação federal brasileira, caberia uniformizar os critérios para
concessão da justiça gratuita por meio de Recurso Extraordinário Repetitivo ou Súmulas,
a fim de dissipar a insegurança jurídica relacionado ao tema gratuidade da justiça.
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RELACIONAMENTO ABUSIVO: OS TIPOS DE VIOLÊNCIA E A PROTEÇÃO OFERECIDA
ÀS VÍTIMAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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CLARISSA NASCIMENTO COELHO:
Bacharelanda em Direito pela
FAMETRO.
RESUMO: A violência contra a mulher no relacionamento, seja ele um casamento ou
namoro, foi pacificamente aceita por muitos anos na sociedade brasileira. Somente em
2006 com o advento da Lei 11.340/06, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha,
o ordenamento jurídico brasileiro buscou implementar mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Artigo 226, § 8º da Constituição
Federal. Diferente do que comumente é divulgado na mídia, a lei não busca apenas
proteger a mulher de agressões físicas, mas também de outros tipos de violência. Os
demais tipos de violência previstos na lei, se praticados em conjunto pelo agressor
caracterizam um relacionamento abusivo. Assim, o escasso conhecimento sobre os
diferentes tipos de violência pode ser considerado um fator contribuinte para que
mulheres sejam vítimas de relacionamentos abusivos, dificultando a aplicação da lei ao
caso concreto.
PALAVRAS-CHAVE: Violência. Ordenamento jurídico. Relacionamento abusivo.
ABSTRACT: Violence against women in relationships, be it marriage or dating, was
peacefully accepted in Brazilian society for many years. Only in 2006 with the enactment of
Law 11.340 / 06, popularly known as Lei Maria da Penha, the Brazilian legal system sought
to implement mechanisms to restrain domestic and family violence against a woman,
pursuant to § 8 of Article 226 of the Federal Constitution. Unlike what is commonly reported
in the media, the law seeks not only to protect women from physical aggression, but also
from other types of violence. The other types of violence provided by law, if practiced
together by the aggressor, characterize an abusive relationship. Thus, the lack of
knowledge about the different types of violence can be considered a contributing factor
for women to be treated in abusive ways, making it difficult to apply the law to the correct
case.
KEYWORDS: Violence. Legal order. Abusive relationship.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Relacionamento Abusivo. 2.1 Contexto histórico do
relacionamento abusivo. 3. A lei Maria da Penha e o reconhecimento do relacionamento
abusivo no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Tipos de abusos no relacionamento e os
dispositivos legais utilizados em cada tipificação. 4.1 Abuso físico. 4.2 Abuso emocional ou
psicológico. 4.3 Abuso sexual. 4.4 Abuso patrimonial. 5. Conclusão. 6. Referências.
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INTRODUÇÃO
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A relevância social da investigação sobre as formas de proteção jurídica às mulheres
vítimas de relacionamento abusivo e sobre a posição do ordenamento jurídico brasileiro
em relação à proteção supramencionada decorre da importância de garantir a
continuidade e aplicabilidade dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo das
últimas décadas. Contudo, não basta apenas garantir a tutela jurisdicional, mas também a
conscientização da população para o conceito de relacionamento abusivo e os diversos
tipos de violência que podem existir dentro de um relacionamento. Seja um namoro ou
matrimônio, é dever de todos assegurar que a mulher possa estar em um relacionamento
sem ser vítima de violência, seja ela qual for. Assim, o combate ao relacionamento abusivo
tem grande relevância para a sociedade brasileira, do contrário haverá prejuízo tanto para
as gerações atuais quanto para as gerações futuras.
A presente pesquisa busca contribuir com a revelação de formas de proteção
jurídica para as vítimas de relacionamento abusivo e sobre quais são as tipificações do
ordenamento jurídico sobre o tema supramencionado. Atualmente, no Brasil, assim como
todo direito garantido à mulher, é parca a pesquisa científica sobre o referido tema,
podendo assim ser considerado novo quanto à pesquisa, pois muito se fala sobre este nas
redes sociais, mas quando se trata de conteúdo científico ou de doutrina, ainda existem
poucas sobre o tema apesar de diversas proteções estarem surgindo atualmente buscando
reparar os danos causados às vítimas.
A finalidade da pesquisa, ao confirmada a existência de proteção às vítimas na lei,
busca contribuir para que ocorram políticas públicas com embasamento jurídico para a
conscientização da população sobre o referido assunto, buscando assim prevenir a
existência de um relacionamento abusivo, ou no mínimo, que a vítima saiba reconhecer
quando se encontra em um e busque as medidas jurídicas cabíveis.
2. RELACIONAMENTO ABUSIVO
Relacionamentos são passíveis de desentendimentos durante a convivência,
entretanto, é importante que seja de conhecimento geral o que pode ser entendido como
mero desentendimento e o que ultrapassa os limites, sendo assim passível de tutela jurídica
perante o Estado.
Gerações cresceram ouvindo frases como “Em briga de marido e mulher, ninguém
mete a colher” eram comuns no passado, proferidas com a finalidade de atenuar situações
que hoje são consideradas criminosas, nas quais pouco importava o motivo: a culpa era,
integralmente, da esposa.
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A cultura do silêncio quanto aos desentendimentos conjugais ocorria no
matrimônio com o alvará da igreja e do Estado para que o homem “corrigisse” a esposa
no que achasse necessário, seja por uma refeição mal preparada ou por uma roupa mal
lavada. Até então, um homem só seria considerado um marido ruim se agredisse a esposa
mesmo com ela atendendo as expectativas como mulher e administradora do lar. No mais,
adultério, interferência na tomada de decisões sobre métodos contraceptivos e controle
sobre a vida acadêmica e profissional eram consideradas normais.
2.1 CONCEITO DE RELACIONAMENTO ABUSIVO
Com uma rápida pesquisa na internet sobre o tema é possível constatar que o conceito
sobre o referido tema é subjetivo. Não há um significado exato pois o relacionamento
abusivo não se dá por um único fator, mas por um conjunto de atitudes, limitações e
agressões, que podem ocorrer de diferentes maneiras.
Mesmo diante da ausência de um conceito específico a definição deste não resta
prejudicada, pois há diversos artigos e matérias jornalísticas que tratam sobre os sinais de
um relacionamento que se enquadra nesta condição.
Pode-se dizer que o mesmo acontece no âmbito jurídico, pois não há uma lei
específica sobre o assunto, mas sim leis esparsas que versam sobre o tema e suas diferentes
maneiras de proteção às vítimas, na qual a pioneira neste aspecto foi a Lei Nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, cuja principal
finalidade foi proteger a mulher de agressões no âmbito doméstico e familiar, conforme
disposto no seu primeiro artigo:
Art. 1º “Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil;
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.”
A promulgação da lei foi essencial para a positivação de uma política estatal de
combate ao relacionamento abusivo e a definição dos diversos tipos de violência, que
passaram a ser reconhecidas como passíveis de punição no âmbito penal.
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DO RELACIONAMENTO ABUSIVO
O contexto histórico do relacionamento abusivo é de suma importância, pois diante
do conhecimento deste, é possível evitar que os erros anteriormente cometidos pela
sociedade e pelo Estado possam vir a se repetir novamente.
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Notavelmente, a omissão estatal frente à capacidade civil da mulher foi uma forma
de contribuir para a existência de relações abusivas, pois a mulher nada seria perante o
Estado sem a companhia de um homem. Homem este que poderia agredir fisicamente e
psicologicamente sem ser responsabilizado na esfera civil ou penal, sob o âmbito de
proteção de uma cultura machista que insiste em perdurar até hoje.
O relacionamento abusivo pode não ter um significado exato, pois como já citado,
é um conjunto de ações que o definem. Contudo, no que se refere ao machismo, que é um
fator que possibilita o surgimento de relacionamentos passíveis de abuso, temos um
conceito definido e bastante claro. Nesse sentido leciona Arciniega et. al., (2008):
O machismo é o comportamento, expresso por opiniões e atitudes
de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre
os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino
sobre o feminino.
Inegavelmente esta situação ocorreu no direito brasileiro, quando o ordenamento
jurídico fez distinção entre os direitos civis do homem e da mulher no qual a supressão ou
violação de direitos desta era pouco importante, tendo em vista a superioridade do homem
na sociedade.
Fato é que a erradicação da violência contra a mulher ainda caminha a passos lentos,
porém significativos se comparados ao passado. A possibilidade de proteção jurídica e de
responsabilização no âmbito penal foi inovador para a sociedade brasileira, que
necessitava de uma tutela jurisdicional para coibir práticas de abusos, que até então eram
protegidas e defendidas por uma cultura patriarcal e machista.
A assistência às mulheres vítimas de violência assegurada na lei também é
fundamental, pois é preciso conscientizar a vítima da gravidade da situação de modo a
evitar que esta ocorra novamente. Ao menor sinal de abuso, a vítima deve ser capaz ou no
mínimo, ter alguém que a oriente para identificar se uma determinada atitude é sinal de
violência ou abuso. A falta de orientação sobre o tema, ainda hoje, continua tornando
mulheres cada vez mais jovens vítimas de relacionamentos abusivos. Assim afirma a
psicóloga Pâmela Magalhães (2018):
A submissão da vítima ao relacionamento abusivo está
interligada a existência do relacionamento abusivo, pois ele
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ocorre na medida em que a vítima aceita o comportamento
abusivo do parceiro.
É possível deduzir que tal atitude ocorre porque no contexto histórico,
principalmente sob o ponto de vista religioso, a mulher deveria ser submissa ao marido.
Tal ideologia foi preponderante até o surgimento do movimento feminista que questionou
tal pensamento, pois qual seria o limite da submissão da mulher? Afinal não foram poucos
os casos de abusos físicos e emocionais que ocorreram de forma desenfreada até que a
vítima fosse morta pelo autor.
3. A LEI MARIA DA PENHA E O RECONHECIMENTO DO RELACIONAMENTO
ABUSIVO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
A adoção de medidas públicas fazia-se necessária para interromper este ciclo de
violência. Tais medidas foram positivadas na lei 11.340/06, conforme artigo 3° em seu
parágrafo 1:
§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
A gravidade da vulnerabilidade e a urgente necessidade de proteção à mulher era
tamanha que a lei especificou de forma minuciosa as diversas formas de violência,
deixando bem claro que tais violências constituiriam violação dos direitos humanos,
conforme previsão legal do Art. 6º da lei nº 11.340/06:
Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos.
4. TIPOS DE ABUSOS NO RELACIONAMENTO E OS DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS
EM CADA TIPIFICAÇÃO
A violência em um relacionamento pode ocorrer de diversas formas e por diversos meios.
Engana-se quem acredita que o abuso em um relacionamento ocorre apenas de maneira
física.
Constituiria uma verdadeira negligência considerar somente a violência física como abuso.
É a mais conhecida e que motivou a origem da Lei nº 11.340/06, mas não é a única.

44

www.conteudojuridico.com.br

Convém salientar os diferentes tipos de abusos que podem ocorrer em um
relacionamento: abuso emocional ou psicológico; abuso físico; abuso sexual; abuso
financeiro; abuso patrimonial e abuso tecnológico, conforme disposto no Art. 5° da lei
11.340/06:
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. “Omissis...”
Dos cinco tipos de abusos atualmente reconhecidos, quatro destes estão previstos
na lei Maria da Penha.
Com o advento das redes sociais, o tema é amplamente discutido, sendo de
conhecimento público, vindo de sobremaneira contribuir com a propagação do tema.
Partindo desse pressuposto é compreensível que o conceito não seja limitado, pois
infelizmente ainda podem surgir novas formas de violência. Há uma década, por exemplo,
não seria possível o reconhecimento de abuso tecnológico, o que já ocorre nos dias de
hoje.
Sendo assim, cada tipificação exige uma medida jurídica adequada de modo que
possa proteger ou reparar o dano causado às vítimas.
4.1 ABUSO FÍSICO
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A agressão física não é caracterizada apenas por agressões extremas, tais como tapas
ou socos. A agressão física também ocorre em pequenas atitudes, como beliscões, puxar
pelos braços, etc. Também ocorre em forma de ameaças veladas: fazer o uso da força física
para “acalmar” ou segurar a mulher. Conforme previsão legal, da lei 11.340/06:
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Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
Não é necessário que a agressão física deixe marcas pelo corpo da vítima, ou seja,
basta uma lesão corporal de natureza leve para caracterização deste tipo penal.
Isto posto, tamanha foi a importância da lei nº 14.188, de 29 de julho de 2021 que
em seu Art. 4º alterou o Art. 129 do Código Penal, que passou a vigorar da seguinte
maneira:
Art. 4º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 129
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da
condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121
deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).” (NR)
Sendo assim, no que se refere a lesão corporal contra a mulher por condição do
sexo feminino, agora existe uma qualificadora, sendo possível a pena de reclusão, de 1 a 4
anos.
4.2 ABUSO EMOCIONAL OU PSICOLÓGICO
Um dos abusos que comumente ocorre nos relacionamentos é o psicológico. Tratase de uma forma de violência de difícil identificação, pois o dano não é físico ou material
e muitas vítimas não se dão conta de que estão sofrendo danos emocionais.
Por exemplo, podem caracterizar violência psicológica atos de humilhação,
desvalorização moral ou deboche público, assim como atitudes que abalam a autoestima
da vítima e podem desencadear diversos tipos de doenças, tais como depressão, distúrbios
de cunho nervoso, transtornos psicológicos, entre outras.
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Causa danos de difícil reparação para a vítima, pois altera o seu modo de percepção
em diversas áreas da vida, sendo de suma importância após o ocorrido deste tipo de abuso
que a vítima tenha acompanhamento psicológico.
A violência psicológica já era reconhecida na Lei Maria da Penha, com tipificação no Art.
7º, inciso II:
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II - a violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
Contudo, apesar da previsão legal, fazia-se necessária a devida regulamentação.
Configurar a violência psicológica em tese parece simples, mas diante da ausência de um
tipo penal que detalhasse a conduta do acusado, a modalidade na prática não lograva
êxito.
Com o advento da lei Lei nº 14.188, de 29 de julho de 2021, houve a devida tipificação e
foi incluído no Código Penal, no Artigo 147-B, o crime de violência psicológica contra a
mulher:
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a
prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que
vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação,
manipulação,
isolamento,
chantagem,
ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer
outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e
autodeterminação:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se
a conduta não constitui crime mais grave.”
4.3 ABUSO SEXUAL
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O abuso sexual não acontece somente quando há estupro mas também quando a vítima
se sente forçada a realizar algo contra sua vontade, seja na relação sexual, ou no uso de
métodos contraceptivos.
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Quando há abuso sexual no relacionamento, a vítima faz coisas contra a sua vontade
para agradar o parceiro com a finalidade de evitar conflitos, discussões ou até mesmo que
ele se torne violento. Em muitos casos, ocorre tanta pressão que a mulher acaba cedendo.
Caso a vítima se sinta forçada a fazer algo que não quer através de chantagens,
ameaças, uso de força física, manipulações ou mentiras, estamos diante do abuso sexual,
com tipificação no Artigo 7º, inciso III, da lei 11.340/06:
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação
ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou
que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos;
4.4 ABUSO PATRIMONIAL
Entre todos os tipos de abuso, a violência patrimonial é a menos conhecida, até
mesmo nas redes sociais o debate sobre este tipo de violência ainda é pouco. Este abuso
ocorre, por exemplo, quando o parceiro não deixa a mulher trabalhar, oculta seus bens ou
destrói objetos e documentos, dilapidando assim o patrimônio da mulher. Esses são
mecanismos de controle que tiram a autonomia da mulher, e o resultado é que a vítima
permanece em uma situação violenta por conta de ter poucos recursos. Tal abuso possui
tipificação no Artigo 7º, inciso IV, da lei 11.340/06:
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
4.5 ABUSO TECNOLÓGICO
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O abuso tecnológico pode ser considerado o retrato da violência nos
relacionamentos atuais. Este ocorre através do controle sobre a vida digital: passa a existir
o controle das redes sociais, das postagens, das comunicações e do uso de aplicativos, e
até mesmo o monitoramento de dispositivos tecnológicos. Não há tipificação deste na lei
11.340/06, mas há no Código Penal, no Art. 154-A:
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Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio,
conectado ou não à rede de computadores, com o fim de
obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou
de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
(Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)
A medida não é especificamente para as mulheres, mas confere proteção jurídicas há
estas, pois como supramencionado há parceiros que buscam monitorar ou até mesmo
limitar o uso de dispositivo tecnológico pela mulher.
5. CONCLUSÃO
Conforme constatado ao longo deste trabalho o ordenamento jurídico brasileiro
tardou no reconhecimento de violência contra a mulher no relacionamento, pois apenas
no ano de 2006 com a Lei 11.340/06 que houveram significativas medidas positivadas no
ordenamento jurídico por meio da referida lei. Entretanto, a lei conhecida popularmente
como lei Maria da Penha não caracteriza em seu teor apenas a violência física, que é a mais
conhecida, mas também busca proteger a mulher de outros tipos de violência que possam
vir acontecer, tais como: sexual, patrimonial e psicológica ou emocional.
No que se refere a esta última, trata-se da mais comum e de difícil identificação pois
não há um efetivo dano físico ou até mesmo material, mas de forma alguma isso atenua o
dano causado à vítima. Apesar de já estar prevista na lei 11.340/06, esta forma de abuso
carecia de regulamentação para sua efetiva aplicação no caso concreto.
A Lei nº 14.188, de 29 de julho de 2021 trouxe a devida regulamentação para este
tipo de violência, que atualmente tem pena de reclusão e multa, se esta não constituir
crime mais grave. A lei também trouxe uma qualificadora no que se refere a lesão corporal
contra a mulher por condição do sexo feminino, sendo possível a pena de reclusão.
Deste modo, o ordenamento jurídico brasileiro tem cada vez mais criado
mecanismos de combate ao relacionamento abusivo. Vale ressaltar que este, por sua vez,
não tem um conceito taxativo, tendo em vista que ainda podem surgir novas formas de
abuso, ensejando assim a proteção jurídica adequada.
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RESUMO: Este trabalho consiste na análise das contratações do Estado de Organizações
Sociais por meio dos contratos de gestão na execução e gerenciamento da administração
dos serviços públicos de saúde para atendimento as necessidades da população na
Administração Pública, baseado e amparado em legislações vigentes que regulamentam a
terceirização das atividades na Administração pública, quanto as a execução das atividades
realizadas pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS), que são vinculadas ao modelo de
parcerias público privado, como alternativa de gerenciamento, com a utilização de recursos
oriundo do Estado. Verificando os riscos e resultados de gerenciamento da contratação de
Organização Social de Saúde (OSS) para administração hospitalar através de metas
qualitativas e quantitativas, e a abordagem dos mecanismos utilizados de controle,
dificuldades e facilidades no gerenciamento de hospitais quanto a execução dos serviços
de interesse público.
PALAVRAS-CHAVE: Contratos administrativos. Administração pública. Organizações
sociais. Contrato de gestão.
ABSTRACT: This work consists of the analysis of the hiring of Social Organizations, through
management contracts, signed by the State, in the execution and management of the
administration of public health services to meet the needs of the population. This analysis
is based on the legislation in force that regulates the outsourcing of Public Administration
activities, with regard to the execution of services provided by Social Health Organizations
(OSS), linked to the public-private partnership model, as an alternative management, with
the use of resources from the State. It can also be verified, according to the objectives and
goals established in the Work Plan, which subsidizes and guides the hiring, the results
obtained with the management carried out by the Social Health Organization (OSS), hired
by the hospital administration, the achievement of both qualitative and quantitative goals,
as well as the approach of the control mechanisms used, their advantages and
disadvantages, as well as the legal sanctions that may be applied to the Contractor in case
of non-compliance with the initially agreed conditions.
KEYWORDS. Administrative contracts. Public administration. Social organizations.
management contract.
SUMÁRIO 1. Introdução. 2. Histórico. 3. Organizações Sociais. 3.1. Natureza jurídica da
contratação. 4. Contrato de gestão 4.1 Vantagens do contrato de gestão. 4.2 Desvantagem
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do contrato de gestão. 5 Gestão e fiscalização do contrato de gestão. 5.1 Gestor do
contrato. 5.2 Fiscalização do contrato. 5.3 Responsabilização. 6. Conclusão 7. Referências
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1 INTRODUÇÃO
Na década de 90, o Governo brasileiro em meio à crise econômica, e a necessidade
de garantir o atendimento aos direitos constitucionais à população, sendo estes: educação,
saúde e assistência social, buscou novas ferramentas de modo a atender a demanda da
sociedade, garantindo a execução dos serviços com qualidade, eficiência e melhor forma
de utilização do recursos, com isto, iniciou-se a celebração de parcerias com entes privados
qualificados para prestação destes serviços, de modo a torná-los mais eficientes e menos
burocráticos, dando autonomia para a contratação de mão de obra especializada.
Neste aspecto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 199, prevê a possibilidade
de contratação de Instituições privadas de forma complementar ao Sistema Único de
Saúde:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
A Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998, qualifica como pessoa jurídica sem fins
lucrativos para absolvição e execução das atividades fins do Estado, para atividades
direcionadas ao ensino, à pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, conforme expresso no art. 1º, a saber:
Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos
nesta Lei.
O contrato de gestão surge como ferramenta contratual, no qual o Estado
disponibiliza o recurso financeiro, e o contratado através de metas estabelecida e prevista
no plano de trabalho, descrevendo os critérios e limites para despesas descrita no plano
de trabalho, execução e apresentação dos resultados de produtividade e eficiência das
metas estabelecidas no lastro contratual, tendo esse respaldo jurídico das partes, no qual
prevê garantias e obrigações, e principalmente a responsabilização de não cumprimento
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade.
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Desta forma, como forma de garantir a eficácia da prestação dos serviços prestados,
a Administração pública firma parcerias com entidades privadas para por meio do contrato
de gestão, a destinação da execução destes serviços que atende as necessidades de suprir
as demandas da saúde pública.
2 HISTÓRICO
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No Brasil surgiu a necessidade da reorganização da administração dos hospitais
públicos para atendimento da demanda da população, e para que se mantivessem a
qualidade dos serviços oferecidos, que eram insuficientes e burocráticos, e que para que
oferecessem um serviço de qualidade e atendimento eficiente, era necessária uma gestão
eficiente para a utilização de forma adequada dos recursos financeiros, materiais e
humanos. Partindo do princípio que a saúde pública é uma garantia fundamental prevista
no art. 196, da constituição federal, e dever do Estado garantir mediante a políticas sociais
e econômicas a redução de risco de doenças e outros agravos, e instituído no art. 199, §
1º, da CF/88, que as instituições privadas poderão ser contratadas para execução de
atividades, tendo preferência pelas entidades sem fins lucrativos.
Na década de 90, o Brasil vivenciava uma crise econômica e de investimentos, os
serviços essenciais estavam em uma crescente piora, e por isso a administração pública
buscou meios de reduzir gastos de forma que a população não ficasse sem os serviços
essenciais assegurados pela Constituição no art. 6º, como saúde, educação e assistência
social, e passou-se a discorrer sobre a reforma no qual trouxe para a Administração Pública
campos de atuação no terceiro setor.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A gestão das Organizações Sociais de Saúde (OSS) vem apresentando resultados
de qualidade, produtividade com a melhor gestão dos recursos, melhor desempenho em
relação a administração pública. Para a contratação das Organizações Sociais de Saúde
(OSS) a Administração Pública é regulamentada pela Lei nº 9.637/98, que dispõe sobre a
qualificação entidades privadas a execução de atividades previstas nesta lei tais como à
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
A administração o setor público faz utilização do setor privado para viabilizar a
organização do sistema de saúde, assegurando que a prestação dos serviços oferecidos
possui qualidade e igualando o tratamento dos hospitais públicos e privados.
3 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE
53

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

As Organizações Sociais de Saúde começam a surgir no Brasil após a reforma do
Estado, sendo qualificadas pelo Poder Executivo do Estado para a realização de serviços de
saúde, com função social de gestão e provisão, vinculadas ao modelo das parcerias
público-privadas, atuando em parceria com o Estado como alternativa de gerenciamento,
por meio de contrato de gestão, recebendo recursos do Estado para o cumprimento de
suas atividades, para prestação de serviços de interesse público criadas para absorver as
atividades do Estado, desta feita, terceirizando a atividade estatal.
O doutrinador Ciro Pereira da Silva (RAMOS, 2001, p. 50) apresenta a seguinte
definição ideal da terceirização:
A transferência de atividades para fornecedores especializados,
detentores de tecnologia própria e moderna, que tenham esta
atividade terceirizada como sua atividade-fim, liberando a tomadora
para concentrar seus esforços gerenciais em seu negócio principal,
preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, reduzindo
custos e ganhando competitividade.
Isto exposto, a Administração pública delega a execução das atividades de interesse
público para as organizações sociais de saúde (OSS) mostrando-se mais vantajosa sob o
aspecto econômico e flexível quanto a contratação de mão de obra qualificada.
3.1 Natureza jurídica da contratação
O contrato de gestão firmado entre as organizações sociais e a administração
pública possui natureza jurídica de contratos administrativos, o contrato de gestão
submete-se ao regime de direito público.
A Organização Social é uma pessoa jurídica de direito privado que recebe subvenção
do Estado através de transferências voluntárias (contrato de gestão ou convênio ou outro
mecanismo congênere).
As organizações sociais e suas especificidades relacionadas a atuação e tratos com
o Estado e a sociedade, estão dispostos na Lei nº 9.637/98, em seu art. 1º, que disciplina:
Art. 1º, O Poder Executivo poderá qualificar como organizações
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos
nesta Lei.
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Para o doutrinador BANDEIRA DE MELHO, Celso Antônio, Curso de Direito
Administrativo, 2008, p.222, conceitua:
As Organizações Sociais não são pessoas da Administração Indireta,
são organizações particulares alheias à estrutura governamental com
finalidade para desenvolver atividades dos serviços públicos.
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, 2014, Direito administrativo, define Organização
Social (2014, p. 580) como:
A qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe
delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para
desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade
nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como
associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público,
recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e
cancelado pelo Poder Público.
Sobre Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella (2014, p. 584), com base na Lei nº 9.790/1999, regulamentada pelo Decreto nº
3.100/1999, conceitua:
Trata-se de qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares,
para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com
incentivo e fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo jurídico
instituído por meio de termo de parceria.”
O Caderno MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), nº
caderno 2, 5ª Edição, dispõe sobre Organizações sociais:
Organizações sociais (OS) são um modelo de organização pública
não-estatal, destinado a absorver atividades publicizáveis mediante
qualificação específica. Trata-se de uma forma de propriedade
pública não-estatal, constituída pelas associações civis sem fins
lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo
e estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse
público. As OS são um modelo de parceria entre o Estado e a
sociedade habilitada a receber recursos financeiros e a administrar
bens e equipamentos do Estado. O contrato de gestão é o
instrumento que regulará as ações das organizações sociais.
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A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI, dispõe sobre a
contratação de serviços de terceiros pela Administração Pública, mediante a lei específica
de licitação e regras para os contratos a serem realizados. Lei nº 8.666, de 15 de novembro
de 1993, nomeada como Lei de Licitações e Contratos, a qual deu início à propagação de
contratos no país.
Em 01 de abril de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.133, denominada esta Lei de
Licitações e Contratos Administrativo, trazendo em suas disposições acerca de licitações e
contratos administrativos, com critérios objetivos para verificar a falha por parte da
contratante prevendo a responsabilização subsidiaria quanto houver conduta culposa.
O economista britânico Ronald H. Coase, ganhador do prêmio Nobel de Ciências
Econômicas em 1991, menciona a importância dos contratos nas organizações que envolve
área do Direito, economia e estrutura das organizações, sustentando uma visão estratégica
dos contratos buscando melhores resultados desde a demanda de uma aquisição, até o
encerramento da contratação. O contrato é um instrumento utilizado para a formalização
de contratações que vem sendo utilizado desde a época de Napoleão Bonaparte, porém
este instrumento era utilizado apenas para relações de compra e venda mais complexas.
4 CONTRATO DE GESTÃO
O contrato de gestão é um instrumento estabelecido entre Administração Pública e
as organizações sociais, no qual possui natureza jurídica de contratos administrativos, com
objetivo de garantir a qualidade da prestação dos serviços de saúde a serem oferecidos,
de modo a igualar o tratamento dos hospitais públicos e privados, controlando os gastos
proporcionar um planejamento e organização na execução serviço.
A celebração do contrato de gestão entre a Organização Social e a Administração
Pública firma o compromisso, no qual se define o vínculo pelo Estado e a Organização
Social de Saúde, onde o Estado fornece recurso necessário para a realização do serviço, e
a Organização Social de Saúde garantir a prestação do serviço de interesse público,
estabelecendo metas a serem a cumpridas.
O Contrato de Gestão submete-se ao regime de direito público, determinando o
cumprimento e a observação obrigatória dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e economicidade quanto a elaboração do contrato de gestão,
descrito no o art. 37, caput, e o inciso XXI, da CF/88:
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
Relacionado ao contrato de gestão firmado entre Administração pública e
Organização Social, VIOLIN, Tarso Cabral, Terceiro setor e as parcerias com a administração
Pública, Uma análise crítica, 2006, dispõe que:
Qualificada a entidade como organização social, esta poderá firmar
contrato de gestão com o Poder Público qualificador, de comum
acordo, para a formação de parceria para fomento e execução de
atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e
saúde.
A Lei nº 2.487, de 02 de fevereiro de 1998, estabelece critérios e procedimentos para
elaboração, elaboração e acompanhamento dos contratos de gestão. Referente aos
objetivos, o art. 4º, § 2, descreve:
Art. 4º O contrato de gestão conterá, sem prejuízo de outras
especificações, os seguintes elementos:
§ 2º Os objetivos e metas definidos no contrato de gestão observarão
a missão, a visão de futuro e a melhoria do modelo de gestão,
estabelecidos no plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional referido no art. 2º deste Decreto.
O Art. 7º, Lei nº 9.637/98, descreve sobre os princípios legais que devem ser
seguidos a elaboração do contrato de gestão: “Art. 7 Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos.”
O art. 55, da Lei nº 8.666/93, descreve as cláusulas necessárias e essenciais do
contrato de gestão:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
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I - o objeto e seus elementos característicos;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o
caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,
quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente
aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
§ 1o (VETADO)
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§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no
estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare
competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.
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§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade
comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização
de tributos da União, Estado ou Município, as características e os
valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17
de março de 1964.
A Constituição Federal estabelece a autonomia gerencial, orçamentária e financeira,
disposta no art. 37, § 8º:
No art. 37, § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação
de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,
obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
O Acórdão TCU 3239/2013 - Tribunal de Contas da União. Plenário, menciona que:
WALTON ALENCAR RODRIGUES, 27/11/2013, VISTOS, relatados e
discutidos estes autos que cuidam de auditoria operacional a
respeito da transferência do gerenciamento de unidades públicas a
entidades privadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator e com fulcro no art. 250, incisos II e III, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, em: RELATÓRIO DE
AUDITORIA OPERACIONAL. TRANSFERÊNCIA DO GERENCIAMENTO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.
FALHAS. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. MONITORAMENTO
“8. Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respectivos
prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e
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produtividade, em consonância com o inciso I do art. 7º da Lei
9.637/1998. 9. Os indicadores previstos nos contratos de gestão
devem possuir os atributos necessários para garantir a efetividade da
avaliação dos resultados alcançados, abrangendo as dimensões
necessárias à visão ampla acerca do desempenho da organização
social.”
Vários Estados brasileiros possuem contratos de gestão na administração hospitalar
e legislações estaduais que as regulamentam. No Estado do Amazonas, a legislação na qual
qualifica e regulamenta as Organizações Sociais é a Lei nº 3.900, de 12 de junho de 2013,
que: "Dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, com fins não
econômicos, como organizações sociais e dá outras providências”.
Um exemplo de sucesso que vale destacar é um contrato de gestão no Estado do
Amazonas, sendo este o Contrato de Gestão n° 001/2019, firmado entre a Secretaria do
Estado de Saúde – SES e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –
INDSH, para gerenciamento e operacionalização das ações e execuções dos serviços de
saúde do Complexo Hospitalar Zona Norte que compreende as unidades Hospital e Pronto
Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz e UPA Campos Sales 24 Horas.
O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em março de 2021, foi considerado o 3º
maior hospital no Brasil a realizar oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19,
tornando-se hospital de referência ao tratamento a pacientes COVID-19 desde março de
2020. Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)
4.1 Vantagens do contrato de gestão
O principal objetivo da Administração Pública com o contrato de gestão é a redução
de gastos do poder público, sem perder a qualidade e eficácia dos serviços, com cláusulas
contratuais, que permitem que o contratado tenha mais flexibilidade e autonomia para a
utilização dos recursos, respeitando os objetivos das metas contratuais, estabelecidos no
plano de trabalho.
São inúmeros os benefícios na administração, como podemos citar:
a) A Organização Social possui autonomia na gestão dos recursos financeiros,
materiais e humanos;
b) Contratação de pessoas qualificadas;
c) Agilidade nas tomadas de decisões;
d) Planejamento dos serviços, ampliação ou redução da área assistencial;
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e) Exige a pontualidade, exatidão e confiabilidade dos dados, relação transparente,
avaliação qualitativa e quantitativa continua, qualificação e constante
aprimoramento dos parceiros;
f)

Prestação de serviços e aquisição insumos, equipamentos, medicamentos, entre
outros;
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g) Controle das atividades desenvolvidas, e transparência na gestão dos recursos
públicos;
h) O desempenho da OSS e seu exercício financeiro é verificado periodicamente,
podendo qualquer regularidade o tribunal de contas do Estado é comunicado
pelos fiscalizadores da execução do contrato, sob responsabilidade solidária.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 2020, pág. 250, definiu
sabiamente o princípio constitucional da eficiência como:
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode
ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público,
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições,
para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de
organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também
com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na
prestação do serviço público. A contratação da Organização Social
de Saúde é uma forma de aperfeiçoar, desburocratizar, e tornar-se
de forma eficaz e célere a gestão do serviço público de saúde,
entanto, a administração pública é burocrática sendo um fator
limitante, tornando-a lenta e ineficaz.
4.2 Desvantagem do contrato de gestão
Para DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 2001, o contrato de
gestão concede autonomia administrativa, financeira e orçamentária, sem autonomia não
é possível atingir as metas estabelecidas no contrato.
Para SIQUEIRA, Uma ferramenta gerencial para o setor público o contrato de
Gestão, (p. 9, 2003) as dificuldades devem-se à:
... falta de vontade política dos governantes em implantar uma
administração pública coerente com a execução dos objetivos e
metas comprometidos com as empresas estatais nesses contratos.

61

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Um outro problema é o corporativismo existente entre as entidades
estatais que não se abrem às alianças, até mesmo entre seus pares.
Uma das principais desvantagens do contrato de gestão ocorre quando os editais
de chamamento não são objetivos referente as suas metas pactuadas, quando não
respeitam as necessidades da população no ato da sua elaboração. Associado a isso a falta
de gestão na fiscalização para cumprimento das metas pactuadas, configurando-se assim
um prejuízo social a necessidade da população. Em síntese, quando não é respeitado o
interesse público.
5 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
O gestor do contrato distingue-se da atuação do fiscal do contrato, visto que o
gestor é o responsável pela execução do lastro contratual por parte da contratada,
responsável por coordenar, acompanhar, sendo este o responsável pelas execuções das
metas estabelecidas no objeto do contrato, utilizando o recurso de disponibilizado para
contratação de mão de obra para execução das metas estabelecidas. Já o fiscal do contrato
tem um papel não menos importante que o gestor, pois é o responsável por garantir ao
gestor do contrato que as atividades estabelecidas foram executadas de modo eficaz,
acompanhando, fiscalizando, examinando checando, emitindo relatório ao gestor com as
irregularidades afim de corrigi-las para que obtenha-se eficácia na execução. Vale ressaltar
que, independente da relevância dos cargos, estes, deverão respeitar os princípios
constitucionais, o da moralidade, da eficiência e da impessoalidade, conforme disposto no
caput do art. 37 da CF/88.
5.1 Gestor do contrato
O gestor do contrato é responsável pela execução do objeto do contrato, fazendo
o acompanhamento do desenvolvimento e controle efetivo e rigoroso, tendo
responsabilidade pelos resultados, observando o cumprimento de metas previstas no
instrumento contratual, verificando as especificações, prazos de entrega, respeitando os
prazos de início e término, e cobertos pela vigência do contrato.
Há dois tipos de gestor de contrato, o gestor do contratante, sendo este por parte
da administração pública, e o gestor do contratado, sendo este por parte da Organização
Social.
A Lei nº 13.019/2014, descreve o gestor do contrato por parte da Administração
Pública, conforme art. 2º, VI:
Art. 2º (...)
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VI - gestor: agente público responsável pela gestão da parceria
celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento,
designado por oficial de comunicação, com poderes de controle e
fiscalização.
Art. 61, das obrigações do gestor:
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Art. 61. São OBRIGAÇÕES do gestor:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
O Gestor do contratado, é o gestor executante, o art. 40, I, da instrução normativa
nº 5, de 26 de maio de 2017, menciona a competência do gestor:
Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior
compete ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário,
conforme o caso, de acordo com as seguintes disposições:
I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo
público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução
processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao
setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos,
dentre outros;
O art. .66 da Lei nº 8.666/93, menciona da execução da prestação do serviço:
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Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.
O gestor do contratante é o responsável por fiscalizar a execução da contratante,
garantido a plena execução do serviço por parte do contratado, e o gestor do contratado
busca a eficiência e a eficácia na execução dos serviços, gerenciamento das atividades e
metas estipuladas na relação contratual.
5.2 Fiscalização do contrato
O fiscalizador do contrato é responsável de garantir a execução do serviço
vinculando sua responsabilização quanto a execução do objeto contratual. As atividades
do fiscal do contrato são fundamentais, garantindo a eficiência e a execução contratual,
visto como figura principal, como elo entre o contratado e contratante.
O papel do fiscal do contrato está definido e descrito no art. 40, II, da Instrução
Normativa nº 05/2017:
Art. 40...
II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de
avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso,
aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de
desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de
pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela
fiscalização de que trata inciso V deste artigo;
Dentre as atividades desenvolvidas pelo fiscal dos contratos são as de examinar,
verificar, inspecionar, acompanhar, apontar irregularidade ao gestor do contrato,
fiscalização diária, medições, emissão de parecer e atesto de nota fiscal, ressaltando a
importância das fiscalizações para que possam garantir execução dos serviços prestados
com qualidade.
5.3 Responsabilização
A responsabilização surge quando ocorre o descumprimento das normas e cláusulas
firmadas no contrato de gestão. Os responsáveis da Organização Social de Saúde poderão
responder solidariamente ou individualmente por danos ou prejuízos. Em caso de
desqualificação, a Organização Social deverá reverter os bens permitidos e os valores
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entregues, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, como previsto no art. 16 da Lei nº
9.637/98:
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da
entidade como organização social, quando constatado o
descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
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§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da
organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos
valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.
O Art. 927, parágrafo único, Código Civil/2002, reconhece a teoria do risco:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
O Art. 37, § 6, da CF/88;
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Art. 70, e parágrafo único, da CF/88;
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
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Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
A Lei nº 8.112/90, descritos no art. 127, prevê as penalidades disciplinares a serem
aplicadas:
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão;
VI - destituição de função comissionada.
A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 71, prevê que:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução
do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991.
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Vale ressaltar que a omissão quanto a atuação poderá ocasionar a responsabilização
do fiscal por culpa in vigilando, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Lei nº
4.657/42, em seu art. 3º, destaca “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece”.
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Deste modo, gestores, fiscalizadores, detentores do contrato ao praticarem atos em
desacordo aos preceitos legais e regulamentares, estão estes, sujeitos a penalidades
administrativas e cíveis.
6 CONCLUSÃO
Observando todo o exposto, este trabalho buscou apresentar a ferramenta utilizada
pelo Estado por meio do contrato de gestão, a contratação de empresas terceirizadas
denominadas Organizações Sociais, no qual que vem para qualificar o serviço público
dando agilidade as demandas imediatas e necessárias para a gestão e execução dos
serviços de saúde, educação e assistência social, não permitindo assim a desídia dos órgãos
públicos frente necessidades da população, atendendo o princípio constitucional, onde a
saúde é direito de todos e dever do Estado garantir através das políticas econômicas e
sociais, esta contratação também deverá atender os princípios da legalidade e de
publicidade a que se deve a administração pública.
Os recursos recebido pelas Organizações Sociais através de contrato de gestão, são
oriundos do poder públicos para absorção das atividades fins, atividades esta descritas no
objeto do contrato tendo seus detalhamento feito no plano de trabalho, nos quais definem
as metas, indicadores quantitativo e qualitativo.
A Organização Social realiza mensalmente a prestação de contas, para demonstrar
ao Estado e a população a transparência nos gastos do recursos, enviando relatórios de
execução, demonstrativos financeiros, e documento comprobatórios da utilização
adequada deste recurso, assim como contratação de profissionais especializado, matéria
prima e demais serviços, sendo este, passível de glosa mediante ao não cumprimento das
metas, e a utilização financeira indevida.
Portanto, vale ressaltar que existe várias bases legais para contratação das
organizações sociais, assim como, para execução dos serviços, fiscalização do contratante
e contratado, monitoração, e prestação de contas dos recursos financeiros, ressaltando que
é de suma importância a fiscalização dos órgãos de controle.
Por fim, a administração pública busca na terceirização dos serviços, meios para
desburocratizar, otimizar, reduzir custo, melhoria principalmente da qualidade dos serviços
oferecidos. É notável que é um cenário comum nos Estados brasileiros a terceirização das
atividades fins do serviço público, não só na área da saúde, mas atividades diversas, e que
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é essencial o investimento de mão de obra qualificada, demonstrando que mesmo
realizando a contratação da terceirização é necessário o investimento em matéria prima,
mão de obra, profissionais especializados e capacitados e fiscalização da execução.
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(orientadora)
RESUMO: O objetivo deste artigo é esclarecer e demonstrar a ineficácia das medidas
protetivas diante da Lei Maria da Penha nº 11.340/2006. Abordando sobre questões a
respeito da violência contra a mulher, buscando informar os fatores que mais contribuem
para a ineficácia das medidas protetivas diante de tal lei. Em oportuno, retratar sobre a
ineficiência da fiscalização do Estado perante o cumprimento da medida protetiva, bem
como relatar a falta de políticas públicas e a falta de educação básica sobre o assunto
perante a sociedade. O estudo é baseado por meio de pesquisa qualiquantitativa, que visa
compreender a ineficácia da medida protetiva na Lei Maria da Penha. O método dedutivo
irá ser utilizado com o objetivo de avaliar problemáticas ligadas ao tema, para esclarecer
questionamentos trazidos. Por fim, utilizou-se a pesquisa descritiva relacionando as
variáveis para descrever e detalhar as características e os fenômenos causados às mulheres
vítimas da prática violenta cometida pelo agressor; averiguar as lacunas existentes em
nosso ordenamento jurídico brasileiro para que esse tipo de descumprimento seja
recorrente.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Fiscalização; Medida protetiva; Homicídio.
ABSTRACT: The purpose of this article is to clarify and demonstrate the ineffectiveness of
protective measures in view of the Maria da Penha Law nº 11.340/2006. Addressing issues
regarding violence against women, seeking to inform the factors that most contribute to
the ineffectiveness of protective measures in the face of such a law. In opportune, to portray
the inefficiency of State inspection in view of the fulfillment of the protective measure, as
well as to report the lack of public policies, the lack of basic education on the subject before
society. The study is based on qualiquantitative research, which gathers information
designed to generate an objective on the topic dealt with and, in view of that, build a
panorama with the intention of enabling reflection and the emergence of ideas to solve
the problem presented. Finally, descriptive research was used to describe the variables to
describe and detail the characteristics and phenomena caused to women victims of violent
2 Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas UEA, Manaus, Amazonas. Advogada, Orientadora pelo Centro Universitário do Norte -UNINORTE, Manaus,
Amazonas.
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practice committed by the aggressor; to investigate the gaps in our Brazilian legal system
so that this type of non-compliance is recurrent.
Keywords: Maria da Penha Law; Oversight; Protective measure; Murder.
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RESUMEN: El objetivo de este artículo es aclarar y demostrar la ineficacia de las medidas
de protección en virtud de la Ley Maria da Penha nº 11.340/2006. Abordar las cuestiones
relacionadas con la violencia contra la mujer, tratando de informar los factores que más
contribuyen a la ineficacia de las medidas de protección ante dicha ley. Con el tiempo,
retratar sobre la ineficiencia de la vigilancia estatal frente al cumplimiento de la medida de
protección, así como denunciar la falta de políticas públicas, la falta de educación básica
sobre el tema ante la sociedad. El estudio se basa en la investigación qualiquantitativa,
que recoge in formación dirigida a generar discusiones objetivas sobre el tema abordado
y, por lo tanto, construir una visión general con la intención de permitir una reflexión y la
aparición de ideas para resolver el problema presentado. Finalmente, se utilizó la
investigación descriptiva para describir las variables para describir y detallar las
características y fenómenos causados a las mujeres víctimas de prácticas violentas
cometidas por el agresor; investigar las brechas en nuestro ordenamiento jurídico brasileño
para que este tipo de incumplimientos sea recurrente.
Palabras clave: Ley Maria da Penha; Supervisión; Medida de protección; Homicidio.
1 Introdução
A Lei nº 11.340/06 surgiu com a intenção de proteger a mulher vítima de violência
doméstica, de modo que o Estado realize a proteção adequada. Do mesmo modo, podese afirmar que a medida protetiva tem como objetivo principal, ter a proteção estatal e, em
especial, a jurisdicional, para cessar as agressões e realizar a proteção em face da mulher,
que corre situação de risco do agressor.
Entretanto, é de suma importância demonstrar que ainda existe grave recorrência
de violências cometidas contra as mulheres, e as sérias consequências ainda enfrentadas
diante da medida protetiva, incidindo de maneira direta na Lei Maria da Penha.
Diante do exposto, questiona-se: porque mesmo com a Lei Maria da Penha
11.340/2006 imposta e medida protetiva assegurada, ainda é elevado o número de
mulheres que são vítimas de feminicídio?
Em que pese à ineficácia da Lei Maria da Penha pode ser um fator que contribui
para que esse tipo de violência ainda ocorra. Para sanar tal questionamento, foi realizada
a pesquisa com o intento de analisar os aspectos que fazem a medida protetiva ser ineficaz;
identificar os fatores que fazem com que os agressores descumpram a medida protetiva e
a lei; destacar as políticas públicas que existem no Brasil, bem como a falta da educação
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básica sobre a lei Maria da Penha voltada tanto para a vítima e para a sociedade; informar
que Estado falha em não realizar a fiscalização do cumprimento da medida protetiva.
O mérito da presente pesquisa é relatar a inquietação em face de uma lei imposta
que, no entanto, há diversas falhas que ocasionam a morte de muitas mulheres que
detinham de medida protetiva de caráter assecuratório, bem como o objetivo de
demonstrar a falha de atuação do Estado, retratar que a sociedade ainda carece de
educação básica sobre o tema. Em que pese, explorar as possibilidades de melhoria e
aumentar o conhecimento tanto da sociedade, bem como a comunidade acadêmica. Com
o propósito de tentar solucionar a ineficácia da medida protetiva na lei Maria da Penha.
O estudo é baseado por meio de pesquisa qualiquantitativa no sentido de realizar
a combinação de abordagens, a fim de coletar informações e compreender o fenômeno
da ineficácia da medida protetiva na Lei Maria da Penha, destinando a gerar discussões
objetivas acerca do tema tratado e, diante disso, construir um panorama objetivando
possibilitar uma reflexão e o surgimento de ideias para solucionar o problema apresentado.
2 Contexto do Feminicídio
Com o passar do tempo, passou-se a entender como feminicídio, sendo o
homicídio qualificado contra a mulher, em decorrência da violência doméstica, familiar e/
ou quanto ao menosprezo e discriminação ao gênero.
Devido ao crescimento alarmante no número de mulheres mortas em decorrência
de feminicídio no Brasil, houve a necessidade de o Estado intervir legalmente, momento
em que foi incluída a Lei nº 13.104, que entrou em vigor em 2015, de modo que alterou o
artigo 121 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), tipificando, desde logo,
o como circunstância qualificadora do crime de homicídio:
Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
§ 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino
quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Em que pese a inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos, não poderia
ser diferente, tal como nas demais hipóteses de homicídio qualificado.
O Mapa da Violência de 2015 ressaltou que, entre as mulheres em situação de
violência conjugal, 43,1% são jovens, com idade entre 18 e 39 anos. Para as mulheres
idosas, acima de 60 anos, os principais agressores são os filhos, num total de 34,9%. Com
relação à cor da pele, a mortalidade das mulheres negras é bem maior do que das brancas,
atingindo 66,7%, agravando-se nos estados do Espírito Santo, Acre e Goiás, onde os
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homicídios estimados são de mais de 10 mulheres negras para cada 100 mulheres.
Entretanto, em Rondônia, Paraná e Mato Grosso, a mortalidade maior é de mulheres
brancas, com mais de 5 mortes para cada 100 mulheres (WAISELFISZ, 2015).
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Diante da prevalência, faz-se necessário destacar sobre o Mapa da Violência, tendo
o Brasil ocupando o 5° lugar no ranking de feminicídios no mundo, com taxa de 4,8
homicídios para cada 100 mil mulheres, em que a maioria das vítimas são negras (DE PAIVA
CARVALHO).
Em paralelo à situação racial, temos as condições socioeconômicas, de modo que,
as vítimas mais atingidas por essa prática delituosa são, em sua maioria, mulheres pobres,
com baixa renda e baixo grau de escolaridade.
Há também os crimes que ocorrem por motivo torpe, sendo ele passional
caracterizado pelo ciúme, em que, muitas vezes, ocorre pela não aceitação do fim do
relacionamento, sendo que o agressor seu ex-cônjuge e/ou companheiro utiliza de sua
força física, arma de fogo, arma branca ou qualquer material perfurante ou que seja capaz
de ocasionar sofrimento.
Nesse sentido, observou-se por meio das pesquisas que ressaltam que entre 60%
a 70% das mortes de mulheres estão relacionadas ao feminicídios, as vítimas vivem em um
contexto de vulnerabilidade, caracterizado por mulheres jovens, negras, que vivem em
condições de pobreza, migrantes e trabalhadoras sexuais (CAMPBELL, 2007).
Isso mostra o quanto Estado ainda precisa de implementações e rigidez quanto
às políticas públicas, o fácil acesso às denúncias de agressões para as vítimas e,
principalmente, punição de maneira coercitiva para o autor do delito.
3 A Lei Maria da Penha
A Lei 11.340/2006 foi denominada como Maria da Penha Maia Fernandes, em razão
do nome da mulher, que lutou para que seu agressor, na época seu cônjuge, viesse a ser
condenado pelos delitos praticados contra ela, uma vez que sofreu agressões físicas e
diversos tipos violências irreparáveis, no qual diante de uma tentativa de homicídio ficou
paraplégica. No entanto, à época não existia uma lei ou nem políticas públicas de combate
à violência contra a mulher. Desse modo, conforme a ausência de medidas cabíveis e o
devido acesso à justiça para as vítimas foi criado o Consórcio de ONGs Feministas para a
elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
(OLIVEIRA, 2021).
Com o advento da Lei Maria da Penha de nº 11.340/2006, tivemos um avanço de
suma importância, houve a implementação de 46 artigos em nosso ordenamento jurídico,
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em que pese à conquista da justiça em face do crime praticado contra as mulheres,
conforme o disposto no artigo 1º da referida lei:
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar. (BRASIL, 2006).
O artigo supracitado visa coibir e prevenir a proximidade a violência doméstica,
bem como preservar a integridade física e psicológica da vítima e a assistência adequada.
Ademais, o artigo 5º da referida lei, traz consigo o conceito de violência contra
mulher, a saber:
Art. 5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial: I- no âmbito da unidade
doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente
de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas; II- no âmbito da família, compreendida
como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações
pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
(BRASIL, 2006).
De acordo com o artigo acima, entende-se como violência contra a mulher, tanto
doméstica quanto familiar, qualquer ato de ação e omissão que cause dano físico, sexual,
psicológico, moral e etc. O art. 7º destaca quais são as formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, a saber:
Art. 7º: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta
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que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência
psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772,
de 2018) III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso
da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos
sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida como
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
Conforme o aludido artigo, de caráter notadamente didático, tira da invisibilidade
as diversas formas de violência doméstica. O ato de violência é mostrado sem nenhuma
astúcia, totalmente sem disfarces (CALASANS, 2009, p. 24).
3.1 A aplicação das medidas protetivas na Lei Maria da Penha
A medida protetiva de urgência significa uma providência jurisdicional adequada
para proteger e assegurar a todas as mulheres seus direitos e garantias fundamentais
previstas na Constituição Federal, independentemente de classe, orientação sexual, raça,
religião, cultura, escolaridade e idade (PORTELA, 2011, p. 19). Assim, podemos tecer que o
objetivo da medida protetiva, intenta coibir o agressor e proibir que o mesmo se aproxime
da vítima. Como podemos verificar no Capítulo II da Lei 11.340/2006, em seus artigos:
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao
juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: I- conhecer do
expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de
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urgência; II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão
de assistência judiciária, quando for o caso; III-determinar o
encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária,
quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação
judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de
união estável perante o juízo competente; (Redação dada pela Lei no
13.894, de 2019) III- comunicar ao Ministério Público para que adote
as providências cabíveis. IV - determinar a apreensão imediata de
arma de fogo sob a posse do agressor. (Incluído pela Lei no 13.880,
de 2019). Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a
pedido da ofendida. § 1º As medidas protetivas de urgência poderão
ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das
partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser
prontamente comunicado. § 2º As medidas protetivas de urgência
serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser
substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados.§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou
a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de
urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à
proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido
o Ministério Público.
Segundo a jurista Maria Berenice Dias “a Lei Maria da Penha traz um rol de medidas
para assegurar efetividade ao seu propósito: garantir à mulher o direito a uma vida sem
violência. Tentar deter o agressor bem como garantir a segurança pessoal e patrimonial da
vítima e sua prole agora não é encargo somente da polícia. (DIAS, 2012, p. 145).
Insta salientar que a lei abrange diversos tipos de agressões, quais sejam: física,
psicológica, moral, sexual e/ou patrimonial, as quais podem abalar a vítima de forma
significativa em diversos contextos. (BIANCHINNI,2013).
Noutro giro, para que ocorra a descontinuidade da violência contra a mulher, o
juiz possui o dever de adotar as medidas cabíveis, conforme encampa a Lei Maria da Penha:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras - suspensão da posse ou
restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão
competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
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2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor) contato
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação) frequentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição
ou suspensão de visitas aos dependentes menores ouvidas a equipe
de atendimento multidisciplinar ou serviço similar - prestação de
alimentos provisionais ou provisórios.§ 1o As medidas referidas neste
artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em
vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o
exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério
Público.§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o
agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao
respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de
urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas,
ficando o superior imediato do agressor responsável pelo
cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos
crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.§ 3º
Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência,
poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o
disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Lei 11.340/2006- Lei
Maria da Penha).
Conforme verificamos acima, segundo a legislação, é garantido à mulher uma vida
sem violência. A atualização da Lei 11.340/2006: lei trouxe benefícios para combater à
violência doméstica, conforme a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, de acordo com o artigo 14 da referida lei:
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal,
poderão ser 29 criados pela União, no Distrito Federal 8 e nos
Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais
poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as
normas de organização judiciária.
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De acordo com os artigos colacionados, conclui-se que há a competência do
judiciário, bem como inclusão da Lei 13.827/2019, a autoridade policial e das polícias civil
e militar, uma vez que ambos são responsáveis para que medidas emergenciais sejam
instauradas.
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4 As falhas na aplicabilidade da lei e os fatores que geram o descumprimento da
medida protetiva
O medo das mulheres que sofrem atos de violência é legitimo, tendo em vista a
influenciado patriarcado, podemos observar o livre poder que o homem tinha sobre sua
mulher de castigá-la, mantê-la em cárcere privado pelo tempo que entendesse necessário
para a punição e até mesmo o direito de matá-la caso flagrado o adultério (LÔBO, 2018, p.
17).
Um dos fatores que levam a ineficácia da medida protetiva é a falta de políticas
públicas e falta de educação básica, do qual as vítimas, muitas vezes, não sabem e não têm
informações precisas que garantam sua eficácia da medida instaurada, de acordo com as
informações da delegada Eugênia Villa, ao fazer uma análise do perfil das mulheres em
situação de violência no estado do Piauí, diz que em sua maioria são pobres, periféricas e
sem acesso à internet ou celular, o que reforça a necessidade de articular políticas públicas
em harmonia com a sociedade civil (IDP, 2020).
Em oportuno, insta informar que o Estado falha em não realizar a fiscalização do
cumprimento da medida protetiva, bem como em não fornecer casas de abrigo o suficiente
para manter o acolhimento das mulheres vítimas de agressão, bem como demonstra
(Souza, 2013, p. 216):
O inc. II trata da denominadas casas abrigo, as quais visam
principalmente a propiciar a real efetivação da medida protetivas de
urgência (MPU) prevista no art. 23 [...] e diante da omissão em
implantá-las em número suficiente, após cinco anos de vigência da
norma, o resultado tem sido o comprometi- mento da efetivação do
conjunto de ações previstas na totalidade da Lei Maria da Penha, já
que garantir um local onde a vítima e os dependentes possam
permanecer provisoriamente com segurança e paz de espírito [...]
Sem que haja uma política pública séria, em todas as esferas de
poder, para garantir a criação e a manutenção de tais casas-abrigos,
política de proteção integral à mulher vítima de violência doméstica
e familiar têm sofrido sérios percalços […]
Além da falta de abrigos em quantidades ideais, é necessário que ocorra a
agilidade do Poder Público, buscando condições e celeridade no cumprimento da lei contra
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os agressores de mulheres, efetivando, desse modo, uma educação em prol, não só ao
agressor, como também, para a sociedade. O doutrinador Rogério Sanches Cunha, sugere
algumas medidas para tornar mais eficaz a aplicação da Lei Maria da Penha, qual seja:
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Fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a
uma vida livre de violência e o direito da mulher a que se respeitem
e protejam seus direitos humanos. Modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, incluindo a
construção de programas de educação formais e não-formais
apropriados a todo nível do processo educativo. Fomentar a
educação e capacitação do pessoal na administração da justiça,
policial e demais funcionários encarregados da aplicação da lei assim
como o pessoal encarregado das políticas de prevenção, sanção e
eliminação da violência contra a mulher. Aplicar os serviços
especializados apropriados para o atendimento necessário à mulher,
por meio de entidades dos setores público e privado, inclusive
abrigos, serviços de orientação para toda família. Fomentar e apoiar
programas de educação [...] oferecer à mulher, acesso a programas
eficazes de reabilitação e capacitação que lhe permitam participar
plenamente da vida pública, privada e social. (CUNHA, 2008. p.67 –
68)
A maioria das mulheres que sofrem algum tipo de violência tem medo de
denunciar o agressor por uma repressão ainda maior do que a sofrida ou por medo de não
terem uma proteção superior e assim acabarem sofrendo as consequências de terem
denunciado seus agressores (LIRA, 2015).
Além disso, é de extrema valia salientar que o Estado peca em não prevenir a
violência contra a mulher por meio da educação no âmbito escolar, de maneira a
desconstruir os padrões e construir culturalmente o respeito, menos preconceito e
erradicar violência de fato contra a mulher:
Cabe às escolas potencializar a promoção de igualdade e
problematizar a desconstrução do sexismo, preconceito e
desigualdade, e a figura do professor é fundamental para esse
processo [...] sendo assim, é de extrema importância a necessidade
de capacitações e treinamentos para o corpo escolar, afim de que as
intervenções e práticas se distanciem ao máximo da reprodução de
discursos do patriarcado. No mais, as escolas precisam ser os espaços
de desconstrução, assim como as famílias, e repensar em estratégias
de mudança faz parte e é responsabilidade de todos que são
atingidos pelos estilhaços do patriarcado (SILVA et al., 2020, p. 9).
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Nesse contexto, mostra-se viável que os professores, além de garantir o
aprendizado, podem ser capacitados para asseverar uma sociedade com menos
preconceito. Ademais, tanto o ambiente escolar quanto familiar possui papéis importantes
para tal desconstrução, pois ambas atuam para o desenvolvimento humano e social.
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4.1 As consequências da falta de fiscalização do Estado perante às medidas protetivas
Muitas mulheres que possuem medida protetiva, passam a serem perseguidas
pelos agressores, muitas, infelizmente, têm a vida ceifada, tendo em vista que não cabe
apenas o afastamento do agressor do lar e da vítima, o que, desse modo, ocasiona a
ineficácia da referida Lei.
Nesse sentido, a autora Nádia Gerhard (2014, p. 84) indaga sobre a ineficácia
dessas medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/2006:
As estatísticas comprovam que a simples Medida Protetiva de
Urgência não tem alcançado a segurança e a tranquilidade que as
mulheres que se encontram em tal situação merecem. Observa-se
que, mesmo “amparadas” por tal instrumento, muitas vezes as
mulheres voltam a ser agredidas, violentadas e até mesmo
assassinadas pelos mais diversos motivos. O fim de um
relacionamento, uma desavença conjugal, um sentimento de posse e
propriedade sobre a companheira são razões que têm levado muitas
mulheres às agressões constantes e, em muitos casos, à morte.
Ante ao exposto, não resta dúvidas que as medidas protetivas estabelecidas por
um juiz são ineficazes se não houver fiscalização de órgãos competentes. Em que pese, a
própria Maria da Penha Maia Fernandes, em razão de tantos homicídios divulgados na
mídia, ocorridos após a criação da lei que leva seu nome, declarou, numa entrevista ao
Jornal O Povo :
Deveria ter uma lei para prender imediatamente em virtude de
ameaça. Só assim diminuiriam os ataques contra as mulheres. Diante
dessa colocação, ela incita que a lei que leva o seu nome demonstra
ineficácia. É lamentável quando a própria inspiradora da Lei faz esse
desabafo, uma vez que, a lei dá diretrizes a proteção da vítima e a
punição do agressor, observando assim que não há ineficácia na lei
e sim na sua aplicabilidade. Mediante a forma de como a Lei está
sendo encarada pelo Poder Público, pela sociedade civil e por cada
cidadã e cidadã individualmente (BRUNO, 2010, p. 27).
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Assim, as violências crescentes no país são ocasionadas precipuamente pela falha
do Estado, conforme explana a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman:
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Feminicídios são assassinatos cruéis e marcados por impossibilidade
de defesa da vítima, torturas, mutilações e degradações do corpo e
da memória. E, na maioria das vezes, não se encerram com o
assassinato. Mantém-se pela impunidade e pela dificuldade do poder
público em garantir a justiça às vítimas e a punição aos agressores.
(BRASIL, 2016).
Logo, é evidente que a Lei imposta é de extrema importância, no entanto, há
problemas que devem ser sanados, haja vista as existências de falhas em sua aplicabilidade
e, um dos principais erros a serem corrigidos, é falta fiscalização do Estado diante do
cumprimento da medida protetiva.
5 A morte das mulheres em decorrência da ineficácia da medida protetiva
Mesmo com os avanços da lei que asseguram a proteção da mulher, a violência
continua sendo uma luta diária. De acordo com o Mapa da Violência 2015, aponta que dos
4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por
familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou excompanheiro. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários.
(WAISELFISZ, 2015)
Em razão dos homicídios em face das mulheres, nosso ordenamento jurídico em
seu artigo 22 da Lei 11.140/2006, elenca todas as medidas, sem interferir as outras, do qual
determina a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, nos fazendo entender
que quem agride causando uma lesão corporal, também pode cometer um homicídio.
Dessa forma, Maria Berenice Dias entende:
Sendo legal a posse e o uso da arma de fogo pelo agressor,
denunciando a vítima à autoridade policial a violência e justificando
a necessidade de desarmá-lo, por temer pela a própria vida, será
instalado expediente a ser remetido ao juízo. Deferido o pedido e
excluído o direito de o ofensor manter a posse da arma, ou sendo
limitado o seu uso, deve-se comunicar a quem procedeu ao registro
e concedeu a licença: o Sistema Nacional de Armas (SINARM) e a
Polícia Federal. Caso o agressor tenha direito ao uso de arma de fogo,
segundo rol legal, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação
ou instituição que impôs. O superior imediato do agressor fica
responsável pelo cumprimento da determinação judicial sob pena de
incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência. A restrição é
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válida para evitar tragédia maior. Se o marido agride a esposa, de
modo a causar lesão corporal, se possuir arma de fogo, é possível
que, no futuro progrida para homicídio. (DIAS, 2008, p. 82).
Igualmente, mesmo diante da restrição do uso de arma de fogo por parte do
agressor para tentar evitar uma tragédia, tal limitação ainda é inócua, segundo pesquisa
realizada, entre os anos de 2013 e 2018, ao mesmo tempo em que a taxa de homicídio de
mulheres fora de casa diminuiu 11,5%, as mortes dentro de casa aumentaram 8,3%, o que
é um indicativo do crescimento de feminicídios. Houve aumento de 25% nos homicídios
de mulheres por arma de fogo dentro das residências, por sua vez, parece refletir o
crescimento na difusão de armas, cuja quantidade aumentou significativamente nos
últimos anos, (CERQUEIRA, 2020).
Há casos no Brasil em que a vítima além de possuir a medida protetiva para afastar
o agressor, ainda que carregando consigo, não foi possível evitar tal conduta, é o caso de
uma mulher que foi morta por seu ex-companheiro, de acordo com Rodrigo Têlho,
delegado-chefe da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), o ex-companheiro pulou o
portão da casa da vítima por volta das 15h40, logo depois de ela ter chegado.
Provavelmente, ele estava à espreita, aguardando a oportunidade de invadir a residência
da ex-mulher. Embora válida, a medida protetiva guardada no bolso da calça não lhe serviu
de nada. (METRÓPOLES, 2019).
Além disso, é de extrema valia citar o caso da juíza Viviane do Amaral Arronenzi,
que foi vítima de feminicídio, sendo assassinada pelo seu ex-marido com 16 (dezesseis)
facadas, tendo ocorrido na frente de suas três filhas menores de 18(dezoito) anos, a mesma
requereu medida protetiva meses antes do ocorrido, fazia a utilização de proteção da
escolta armada, cedida pelo Tribunal a qual exercia sua profissão, no entanto, acabou
abrindo mão de tal proteção.
Nesse sentido, Exmo. Ministro do STF, o Dr. Gilmar Mendes, que, no dia 25 de
dezembro de 2020, a se manifestou em sua rede social: “O gravíssimo assassinato da juíza
Viviane Arronemzi mostra que o feminicídio é endêmico no país, não conhece limites de
idade, cor ou classe econômica. O combate a essa forma bárbara de criminalidade
quotidiana contra as mulheres deve ser prioritária.” (ABUDE, 2021).
Assim, quando se trata de violência contra a mulher, tal conduta abrange todas as
classes sociais, cor, etnia, etc. E em sua maioria, é causada pelo companheiro ou excompanheiro, mesmo com medida protetiva ativa. Isso evidencia o quanto o Estado precisa
estabelecer que as regras sejam efetivas, o que evitaria a ocorrência de diversas tragédias
e evitaria que inúmeras crianças não ficassem órfãs.
6 Considerações Finais
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Ante o exposto, pode-se concluir que a Lei Maria da Penha é de extrema
importância para a proteção em favor da mulher, no entanto, foi possível identificar
diversas falhas que contribuem para a ineficácia da medida protetiva que as vinculam.
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No Brasil e no mundo, há uma cultura degradada, por conta da existência do
patriarcado, onde o homem exerce uma soberania diante da mulher, não só pela força
física, mas, também, pelo poder de manipular e tratar a mulher como um objeto de sua
posse.
É importante destacar que,o combate à violência contra a mulher seja efetivo, é
necessário, além da participação da vítima, a atuação do Estado e da sociedade.
Verificou-se ainda, que as medidas protetivas, para produzirem os efeitos
esperados, dependem de o agressor obedecê-las, para não se tornarem ineficazes, devido
a lacunas alocadas pelas normas jurídicas.
Além disso, a Lei Maria da Penha necessitada criação de políticas públicas
assertivas, pois, faz-se necessário, o exercício eficiente por parte do Estado, adequando o
Direito aos casos concretos para que seja alcançada a medida instaurada contra o agressor,
proporcionando uma vida saudável a vítima, bem como uma adequação social para a
sociedade.
Ademais, fica claro que é de extrema relevância que haja uma educação básica
para a instrução da sociedade sobre a temática, um maior número de juizados
especializados que julguem casos de violência contra a mulher, a criação de mais abrigos,
a fiscalização do Estado para verificar o cumprimento da medida protetiva, bem como
avaliações psicossociais, contribuindo para que as medidas protetivas de urgência da Lei
Maria da Penha sejam mais eficazes.
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RESUMO: O presente Trabalho apresenta uma exibição das dificuldades deixadas a partir
da nova administradora e a resolução acerca do Dpvat. O trabalho tem por objetivo
demonstrar as deficiências da nova administradora do seguro, seu ordenamento jurídico
quanto ao posicionamento tanto da nova resolução quanto das leis do Dpvat. Após a
análise de casos concretos e suas conclusões com relação a nova resolução e a nova
administradora, e toda a suas mudanças que foi evidenciado a sua fragilidade para
administrar, proceder e julgar e resolver os casos. A resolução que tem sido prometida por
esses casos relacionados a acidente de trânsito, tem sido alvo de muitas reclamações feitas
por parte de quem carece pedir a indenização do seguro. Porém a atual administradora
traz uma temática de melhorias, mas que ainda não se tem total eficácia. A pesquisa
didaticamente foi moldada por abordagem de raciocínio e por procedimento bibliográfico,
preparado por método positivista onde foram analisadas a resolução 400, depoimentos e
doutrinadores. Após a construção de três capítulos pela análise é concluído que há atual
administradora do seguro Dpvat falta competência para julgar proceder e pagar, pois não
é uma seguradora e sim uma instituição bancária e não tem capacidade para tratar de um
conflito que cresce cada vez mais em nosso meio, uma vez que os números de veículos
automotores os crescem no Brasil.
Palavras-chave: Dpvat. Resolução. Administradora. Legislação Vigente. Mudanças.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem a ideia fulcral de analisar a nova Resolução CNSP Nº 400
de 29 de dezembro de 2020, onde ficou determinado que a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), autarquia conectada ao Ministério da Economia que tem o dever de
regula o mercado de seguros, ficaria a cargo de contratar um novo agente regulador para
assumir o futuro do seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres).
Sendo que ficou pactuado que a Seguradora Lider, ficará responsável pelo gerenciamento
e operacionalização de todo procedimento, pagamento dos pedidos de indenização
Mestre em Direito Jurisdicional e Direitos Humanos. Bacharel em Direito. Advogado e Professor na
Faculdade Serra do Carmo – FASEC. E-mail prof.murilobraz@fasec.edu.br .
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(sinistros) de DPVAT ocorridos até 31 de dezembro de 2020, inclusive quanto às futuras
demandas judiciais que os envolvam.
Sendo, portanto, a Caixa Econômica Federal a nova responsável para analisar as
documentações, regular, decidir e pagar os prêmios aos beneficiários do seguro DPVAT.
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No início de 2021 houve essa mudança para que a Caixa Econômica Federal
assumisse a gestão do seguro. Com o objetivo, segundo o governo, de eliminar a
morosidade na ação, agilizar e reduzir as fraudes.
Por tanto o seguro é um seguro obrigatório que dá direito a indenização as vítimas
de acidentes de trânsito com veículos automotores de via terrestre. Seja motorista,
passageiro ou pedestre, brasileiro ou estrangeiro, todos têm o direito de requerer e receber
a indenização. Tais como; colisão entre veículos, colisão com obstáculos físicos como
postes, muro, atropelamento, capotamento entre outros.
É imprescindível destacar que, são 3 modalidades de indenizações, indenização por
morte, invalidez permanente total ou parcial e reembolso de despesas médicas e
hospitalares o (DAMS).
Tendo em vista que o seguro obrigatório é de natureza social, o DPVAT já amparou
mais de 4,5 milhões de vítimas e beneficiários de acidentes nas ruas, estradas e rodovias
do país nos últimos 10 anos, além de ter destinado mais de R$ 33 bilhões ao Sistema Único
de Saúde (SUS) para o atendimento às vítimas do trânsito.4
Com escopo de tecer considerações relevantes sobre a história, as novas mudanças,
e principais impactos na vida dos brasileiros, o presente projeto será desenvolvido, para
assim contribuir de forma clara com o real conhecimento de todas as questões
concernentes à RESOLUCAO CNSP Nº 400, de 29 de Dezembro de 2020. Pois a premissa da
Resolução é (a mudança na administradora do Seguro DPVAT), agilizar os processos
obstando a morosidade dos pedidos de cobertura afim e evitar fraudes.
A mudança na administradora do Seguro DPVAT traz uma ideia de solução para
resolução desse problema, mas assim como toda ação tem uma reação, o impacto causado
na vida dos brasileiros por essas mudanças, será também explanado, pois para tal
modificação todos os prós e contras devem ser analisados.
LIDER S. Ibope revela que Seguro DPVAT é importante para 90% da população. Plurale, 2020, Disponível
em: https://www.plurale.com.br/site/noticias-detalhes.php?cod=18089&codSecao=25 . Acesso em 13 set.
2021.
4
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O intuito maior desse projeto é a transformação, e correção a partir da nova
resolução e os impactos que serão gerados por essas novas mudanças.
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A priori serão tecidas uma visão geral da criação do seguro Dpvat, tipos de
indenização, meios de acesso e dificuldades que o cidadão encontrou a partir da nova
resolução e gestão da nova administradora.
Tendo em vista que, a metodologia de pesquisa usada é qualitativa realizada através de
levantamento bibliográfico sobre o tema e análise de legislação.
Em relação à metodologia, inicialmente a pesquisa terá caráter exploratório, tendo
como alvo levantar as informações necessárias para se familiarizar com a temática em
estudo.
Gil (2002) menciona que na maioria das vezes as pesquisas exploratórias são
desenvolvidas por meio de pesquisas bibliográficas e estudos de casos. Este ilustre autor
destaca que a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador se familiarizar com o
problema em estudo, além de permitir análises de materiais já publicados. Desta forma,
para fundamentar e embasar teoricamente a presente pesquisa utilizar-se-á de um olhar
bibliográfico, buscando a autores que estudam assuntos direcionados ao tema.
Portanto, conforme descrito acima e através da pesquisa bibliográfica que se
pretende explicar os acontecimentos que levaram a criação da RESOLUÇÃO CNSP Nº 400,
se essa mudança trará benefícios ou malefícios, e quais consequências ocorrerão.
1. HISTÓRIA DO SEGURO DPVAT
1.1 SURGIMENTO
É imprescindível tecer sobre o surgimento do seguro DPVAT, sem citar o seguro
facultativo pois o mesmo se encontra exclusivamente atrelados. Trata-se de uma, das
muitas espécies de seguros existentes, contra roubo, acidentes de automóveis, seguro de
vida e o seguro de bens, a exemplo. É um instrumento de grande seriedade pelo qual o
Estado intervém nas relações privadas intentando manter o equilíbrio social.
Sendo que, os primeiros indícios no Brasil do seguro obrigatório surgiram através
da criação do Decreto Lei 1.186/39 que instituiu o resseguro, muito embora, tenha sido
instituído no ano de 1939, a partir e, somente com a criação do Decreto Lei 73/66, é que o
seguro obrigatório se evidenciou e ganhou força em nosso país através da instituição do

90

www.conteudojuridico.com.br

Sistema Nacional de Seguro Privados a qual antevê, a contratação de determinados
seguros, dentre eles, o RECOVAT.5
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Foi criado junto com outros seguros obrigatórios, através do Decreto-lei 73/66 em
1966, também conhecido como a Lei do Seguro. Foi chamado de RECOVAT e manteve esta
sigla até 1974. A sigla significava Responsabilidade Civil Obrigatória de Veículos
Automotores Terrestres. E em 1974, com a entrada em vigor da Lei 6.194/74, o RECOVAT
passou a se chamar DPVAT.6
Contudo a nova redação, o DPVAT desassocia-se da teoria de culpa, passando a ser
interpretado através da teoria do risco. Sobre o tema, disserta Carlos Roberto Gonçalves:

Nessa espécie de seguro é inteiramente irrelevante a indagação da
culpa. A sua cobertura abrange todos os danos pessoais, inclusive os
sofridos pelo próprio segurado. Trata-se, portanto, de aplicação da
teoria objetiva às pessoas que se utilizam de veículos em vias
públicas. A sua principal finalidade é garantir o pagamento de uma
indenização mínima, em face do evento danoso (Gonçalves, In.
Responsabilidade Civil 13, 2011, p, 1.056). 7
Tendo em vista que, mudou bem mais que apenas a sigla. O conceito de
responsabilidade civil, em que a indenização apenas era paga, ao veículo que era tido como
culpado pelo acidente, foi comutado por outro, mais amplo, em que as indenizações
poderiam ser pagas, sem implicar de quem fosse a culpa.
O chamado Convênio DPVAT nasceu em 29 de abril de 1986, e com ele veio
mudanças que afetou, principalmente, a forma de receber o prêmio, indenização do
seguro. Como decorrências, a data do nascimento do Convênio em 1986, fez-se como um
marco, estipulando orientações distintas a cada vítima beneficiária do seguro. Pois passaria
a ser informado que, se o acidente tivesse ocorrido antes da data do nascimento do novo
Convênio, era preciso ir à seguradora em que foram pago o seguro para solicitar o
recebimento do prêmio, indenização. Por tanto somente essa seguradora, por ter recebido
5 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 26
out. 2021.
6 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 21
nov. 2021.
7

Gonçalves, Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1.056.
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a contribuição do seguro, teria a responsabilidade de pagar a indenização correspondente
ao sinistro sofrido.8
Já, para acidentes, sinistros ocorridos depois do nascimento do Convênio, a
orientação às novas vítimas e beneficiários seria diferente. Elas teriam que procurar
qualquer seguradora conveniada para solicitar a indenização. Pois a partir de agora existia
um Convênio, ou seja, várias seguradoras trabalhando em conjuntas, todas dividindo os
prêmios e as indenizações.
Mais à frente no ano 1992, o DPVAT se torna artifício de uma nova lei, a Lei 8.441/92,
essa nova lei traz duas grandes e importantes mudanças. Acidentes com veículos não
identificados (VNI) passaram a ser ter a sua cobertura total, quando antes da lei, estavam
cobertos apenas em caso de Morte e eram indenizados apenas 50% valor. À comprovação
de pagamento do seguro, também teve alteração, deixando de ser exigida. A orientação
às vítimas e beneficiários passou a ter que a anexa o comprovante entre os documentos
para dar entrada no pedido de indenização não era mais necessária. Somente em caso de
proprietário, fez-se e ainda e se faz uma exceção à nova regra. Se o beneficiário é o dono
do veículo, para que faça jus à indenização, ele deve apresentar o comprovante de
pagamento, estando em dia com a lei (Lei 6.194/74, que regulamentou o pagamento do
Seguro DPVAT como obrigatório para todos os proprietários de veículo). A exceção se
aplicar exclusivamente aos donos dos veículos, confirma que a Lei 8.441/92 ampliou o
alcance e o alcance social do Seguro DPVAT de forma muito significativa. Colocando o
seguro obrigatório de veículos Brasileiro à frente dos similares existentes em outros
países.9
Em 01 de novembro de 2003, entra-se em vigor o Novo Código Civil Brasileiro, em
com ele trousse uma redução de 20 para 3 anos se caso aumentando o prazo para o
cidadão pleitear seus direitos o (prazo de prescrição). A nova norma regulamentadora
reduziu bastante o prazo, mas previu um processo de transição do antigo para o novo
modelo. Essa nova mudança tornou a data do acidente uma das informações mais
importantes para as vítimas se orientar quanto beneficiários de acidentes. Antes de se
8 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 14
out. 2021
9 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 21
out. 2021
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prestar qualquer orientação sobre como dar entrada no pedido de indenização, é preciso
verificar, pela data, se o acidente está ou não dentro do prazo prescricional.10
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Até o ano de 2004, os veículos de transporte coletivo de passageiros, também
conhecidos como veículos das categorias 3 e 4, pagavam o DPVAT através de uma
seguradora que, por receber diretamente o prêmio, ficava também responsável, sozinha,
pelo pagamento da indenização, ou seja, ainda usavam um velho modelo de pagamento
do DPVAT (anterior à criação do Convênio). Sendo que em 2005 as indenizações dos
veículos de transporte coletivo passaram a ser pagas pelas seguradoras que integram o
Convênio DPVAT, assim como acontecia anteriormente, desde 1986, com os demais
veículos. Essa mudança, portanto, veio trazer mais uma evolução, garantindo maior
igualdade nos procedimentos de pagamento dos prêmios e das indenizações do DPVAT,
para todos os tipos de veículo. É importante destacar que, essa mudança, tornou a data do
acidente uma prioridade no atendimento às vítimas e beneficiários.11
Já em maio de 2007, a Medida Provisória nº 340 que já evidenciava alteração e
ratificação nas normas do seguro DPVAT, foi sancionada pelo Presidente da República
virando Lei 11.482/07, que em seu Artigo 8º, alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei
6.194/74, ratificando que os valores da indenização do Seguro DPVAT devem ser pagos
em reais, não em salários mínimos, o que já era mencionado pela Lei 6.205/75,
estabelecendo que as indenizações devem passar a ser pagas com base no valor vigente
na data do acidente, critério aplicável a acidentes ocorridos após 29 de dezembro de 2006,
data em que a Medida Provisória nº 340 entrou em vigor, ampliando o prazo para
pagamento da indenização de 15 para 30 dias, incluiu a opção de recebimento da
indenização por conta de poupança e determinou que a indenização por morte passe a ser
dividida entre o cônjuge / companheiro e os herdeiros da vítima, com base no Artigo nº
792, do Código Civil.12
No final do ano de 2008, a Medida Provisória nº 451, vem alterando os artigos 3º,
5º e 12 da Lei 6194/74, quanto aos procedimentos de regulação de sinistros das garantias
de DAMS e de Invalidez Permanente, ocorridos após 16 de dezembro de 2008, inclusive.
Está vedado o reembolso de despesas médicas e hospitalares efetuadas em entidades
10 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 01
out. 2021
11 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 29
nov. 2021
12 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 22
out. 2021
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credenciadas ao SUS (Sistema Único de Saúde), mesmo que em âmbito privado. Os
sinistros de invalidez permanente serão avaliados sob os instrumentos e percentuais da
tabela que passou a fazer parte da Lei nº 6.194/74. As vítimas poderão apresentar o LAUDO
DO IML do local de sua residência. O IML ficará a cargo de fornecer, no prazo de até 90
dias, laudo à vítima com verificação da existência e pericias das lesões permanentes, totais
ou parciais.13
E em meados de 2009, a Medida Provisória nº 451, que já anunciava alteração nas
normas do Seguro DPVAT, foi sancionada pelo Presidente da República virando Lei
11.945/09 que alterou, basicamente, duas coberturas: Invalidez Permanente e Reembolso
de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS).14
O DPVAT mantém esse conceito até hoje.
1.2 TIPOS DE INDENIZAÇÕES
No que tange as indenizações, são 3 formas de indenizações, indenização por morte,
invalidez permanente total ou parcial e reembolso de despesas médicas e hospitalares de
acordo com a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974(Brasil,1974).
Os valores pagos a essas coberturas são;
● Morte R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).
A indenização é devida nos casos de falecimento da vítima de acidente de trânsito,
a indenização é de até R$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) paga em caso de
morte aos herdeiros da vítima conforme sucessão legítima.
● (DAMS) Despesas De Assistência Médica E Suplementares de R$ 0 a R$ 2.700,00
(Dois mil e setecentos reais).
São despesas realizadas pela vítima, em consequência do acidente. Nela, estão
incluídas fisioterapias, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses
e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico e
comprovadas, não suportadas pelo SUS, como também despesas efetuadas em
13 SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 13
set. 2021
SINCOR GO. evolução do seguro dpvat no tempo. SINCOGO, 2013, Disponível em:
http://sincorgo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/historicos-e-comentarios-dpvat.pdf . Acesso em 01
out. 2021.
14
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estabelecimentos da rede privada. Sendo o valor reembolso de até R$ 2.700,00 (Dois
mil e setecentos reais) em despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas.
A solicitação de reembolso de DAMS não impede que, caso seja comprovada
invalidez permanente e definitiva posteriormente, decorrente do acidente, a vítima
solicite também a indenização por Invalidez Permanente (IP).
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● Invalidez Permanente de R$ 0 a R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)
Indenização de até R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) pagas às vítimas em
caso de invalidez total ou parcial de membro, movimento ou função afetada pelo
acidente.
A indenização é concedida àqueles que tiveram, em consequência de um acidente
de trânsito coberto pelo DPVAT, perda ou redução da funcionalidade de um
membro ou órgão, caracterizada como invalidez permanente e definitiva, assim
atestada em laudo, após conclusão do tratamento médico recomendado. A
Invalidez Permanente pode ser total ou parcial, subdividida em parcial completa ou
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.
A cobertura do DPVAT é assegurada por um período de até três anos.
Observa-se na tabela abaixo que os sinistros serão avaliados sob os dispositivos e
percentuais apresentados que passou a fazer parte da Lei nº 6.194/74. A tabela divide as
lesões em apenas 05 grupos de percentuais (10%, 25%, 50%, 70% e 100%). Vejamos.
Danos Corporais Totais
Percentu
al
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico
Da Perda
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros
superiores ou inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos
os pés
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de
um membro inferior
Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou
cegueira legal bilateral
Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 100
Alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre.
Deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)
Comprometimento de função vital ou autonômica
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
abdominais,
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pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis
de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou
de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
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Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e/ou
de uma das mãos
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou
dedo.
Polegar
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os
outros dedos da
Mão
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do
pé
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Percentu
ais
Das
Perdas

70
70
50

25
25

10

Percentu
ais
Das
Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez
completa) ou
50
da visão de um olho.
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral
25
exceto o sacral.
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço.
10
É importante destacar que o seguro obrigatório e de caráter social, dentro desse
contexto, o DPVAT tem papel social indispensável. Além disso, 50% do valor arrecadado
com o pagamento é repassado à União.15
TANJI, T. Para onde vai o dinheiro do Dpvat, 2020. Auto Esporte Seguros. Disponível em:
https://autoesporte.globo.com/servicos/seguros/noticia/2020/10/para-onde-vai-o-dinheiro-dodpvat.ghtml . Acesso em: 10 set. 2021
15
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O DPVAT já amparou mais de 4,5 milhões de vítimas e beneficiários de acidentes
nas ruas, estradas e rodovias do país nos últimos 10 anos, além de ter destinado mais de
R$ 33 bilhões ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento às vítimas do trânsito. 16
2. DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 400
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2.1 POR QUE DA CRIAÇÃO DA RESOLUÇÃO E TODAS AS MUDANÇAS GERADAS
PELA NOVA ADMINSITRAÇÃO
Devido as inovações da nova administradora, e modificações que acontecerão, o
sistema DPVAT está em transição.
Com a nova Resolução CNSP Nº 400 de 29 de dezembro de 2020 em execução,
ocorrerá mudanças no DPVAT, na administradora e no modo de busca pelo prêmio do
seguro, pois a nova administradora trás seus novos critérios, e todas essas mudanças
causarão impactos na vida dos brasileiros, que contribuem com o seguro DPVAT.
Segundo Boris Feldman (2021), em seu texto sobre (Briga agora é na Justiça pelos
bilhões de reais do seguro obrigatório, o DPVAT), depois de muitos anos de engabelação
e desvios bilionários dos recursos provenientes do DPVAT, a Superintendência de Seguros
Privados, a Susep, ligada ao Ministério da Economia, eliminou a Seguradora Lider, um
consórcio com dezenas de companhias de seguros. Ela continuou responsável apenas
pelas indenizações das vítimas de acidentes de trânsito ocorridos até 31/12/2020. A
intenção da Susep era a melhor possível, era tirar da jogada a seguradora Lider que
administrava e evitar que continuasse o desvio de bilhões de reais provenientes do bolso
do motorista.
E daí para frente a Susep decidiu então firmar um contrato com a Caixa Econômica
Federal para que ela assumisse a gestão do DPVAT, indenizando as vítimas dos acidentes
a partir de janeiro de 2021. E transferiu para a Caixa uma parte (R$ 4,1 bilhões) do saldo
bilionário da Lider para que ela tivesse recursos para prosseguir com a operação. Até
porque os donos de veículos foram isentos de pagar o DPVAT neste ano (pois era tamanhas
as reservas financeiras da Lider).17
REDAÇÃO. Dados estatísticos reforçam a importância do Seguro DPVAT. 2020, ESTRADAS.COM.BR O
portal de rodovias do Brasil. Disponível em: https://estradas.com.br/dados-estatisticos-reforcam-aimportancia-do-seguro-dpvat/ . Acesso em: 28 nov. 2021.
16

Feldman B. Briga (agora na Justiça) pelos bilhões de reais do seguro obrigatório, o DPVAT. Auto Papo,
2021. Disponível em: https://autopapo.uol.com.br/noticia/briga-justica-bilhoes-de-reais-dpvat/. Acesso em
19 nov. 2021.
17
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Com as garantias asseguradas pela Lei Nº 6.194, de dezembro de 1974, que prevê
assistência e seguro a todas as vítimas de acidentes com veículos automotores de via
terrestre, podemos ver o quão é primórdio essa garantia.
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É importante destacar que hoje no Brasil temos uma frota de 46,3 milhões de carros.
Tendo em vista que, é anual o pagamento do seguro obrigatório, e são arrecadados cerca
de R$ 3 bilhões de reais. (Medeiros, 2021)
Para onde está indo tanto dinheiro por que, cerca de 45% do valor arrecadado pelo
DPVAT no ano é repassado ao Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto 5% é repassado
ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para projetos de prevenção de
acidentes.18
2.2 DOS MEIOS PARA REQUERER O SEGURO DPVAT
E hoje com a nova administradora sendo uma instituição bancaria e não uma
seguradora, tendo apenas dois meios por se ingressar com o pedido de indenização,
aumentando ainda mais a morosidade no processo, pois a mesma não buscou parceiros
para facilitar, intermediar os processos, sendo que os dois meios ficam exclusivamente
sobre controle da nova administradora.
Há duas opções de ingresso a indenização, sendo elas: pelo aplicativo CaixaDpvat
encontrados nas lojas de aplicativos, faça o download do App CAIXA DPVAT e o login
usando o usuário e senha já utilizados em outros aplicativos CAIXA ou cadastre-se. Clique
em “Quero solicitar minha indenização DPVAT” e depois em “Iniciar solicitação”, tem que
“Escanear toda a documentação em PDF ou JPEG”, fazer o “Upload no aplicativo de toda
documentação”.
Para abertura da solicitação de indenização em uma das agências da CAIXA, devese “Levar toda a documentação necessária”, para solicitar a indenização DPVAT é
necessário “Apresentar a documentação exigida de acordo com o tipo de indenização ”.
“Os documentos devem estar legíveis”.
É muito importante destacar que nem todos tem acesso à internet, segundo dados
do IBGE quase 40 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2019. O número
TANJI, T. Para onde vai o dinheiro do Dpvat, 2020. Auto Esporte Seguros Disponível em:
https://autoesporte.globo.com/servicos/seguros/noticia/2020/10/para-onde-vai-o-dinheiro-dodpvat.ghtml . Acesso em 10 set. 2021.
18
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representa 21,7% da população com idade acima de 10 anos e o número vai aumentando
quando a porcentagem de idade cresce.19
Muitas das vezes as vítimas de acidente de trânsito estão debilitadas pois na grande
maioria são sequelas permanentes irreparáveis que as impedem de se locomover indo até
as agências.
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3. DAS DIFICULDADES QUE OS CIDADÃOS ENCONTRARAM PARA ACESSAR E
RECEBER O SEGURO
Segundo a historiografia, nota-se que o real intuito da SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados) de substitui a antiga administradora do seguro Dpvat é erradicar fraudes,
melhorar, e agilizar os procedimentos para a busca pelo prêmio.
Desde janeiro de 2021 a Caixa Econômica Federal passou a se responsabilizar pelas
indenizações do DPVAT o (Seguro Obrigatório que Indeniza Vítimas de Acidentes de
Trânsito), conforme contrato entre a caixa e a Superintendência de Seguros Privados a
SUSEP ligada ao Ministério da economia a intenção era de eliminar a seguradora Líder
deste processo, a SUSEP decidiu manter a Lider indenizando apenas os sinistros ocorridos
até dezembro de 2020 e transferiu uma parte dos bilhões de reais que é líder tinha de saldo
para que a Caixa Federal para que a mesma tivesse fundos necessários para prosseguir
com a operação.
Aparentemente a ideia era ter a caixa como entidade provisória até que em 2022 o DPVAT
voltasse a ser operado pelas seguradoras que se habilitassem, o importante era tirar as
fraudes de bilhões e bilhões de reais que vinham do bolso motorista.
Tendo em vista que esse cenário não se concretizou, acarretando aí um outro
problema a caixa não é uma seguradora mais uma instituição bancaria, sem nenhuma
experiência nem aptidão pra regulação de seguros para processar as indenizações dos
acidentados.
No que tange os processos na seguradora líder, em sua administração de 2008 até
31 de dezembro de 2021, se tinha duas opções de ingresso do processo pela busca da
indenização: programa de parceiros corretores credenciados em todo brasil e diretamente
nas agências dos correios sem taxa alguma de envio totalmente grátis, tendo mais opções
palpável ao cidadão, haja vista que o maior interessado nessa fluidez e rapidez do processo
G1.COM. Brasil tinha quase 40 milhões de pessoas sem acesso à internet, diz IBGE. G1.COM/ECONOMIA,
2021. Disponivél em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/04/14/em-2019-brasil-tinhaquase-40-milhoes-de-pessoas-sem-acesso-a-internet-diz-ibge.ghtml . Acesso em: 13 ago. 2021.
19
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é a vítima pois na grande maioria é homem, pai de família, provedor da casa e muita das
vezes o único que trabalha.
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Sobre números e estatísticas em relação ao percentual de homens que morrem em
acidentes de trânsito em São Paulo é maior do que o de mulher, vejamos:

Um levantamento feito pelo Detran de São Paulo mostra que 93%
dos motoristas que morreram em acidentes de trânsito no estado em
2020 eram homens. Ou seja, acidentes em que a vítima fatal é uma
condutora mulher é quase 16 vezes menor do que em relação aos
homens.
Os dados são de janeiro a setembro de 2020 em que foram
registrados 2.238 acidentes em que o condutor faleceu. Os números
levam em conta vias municipais (52%) e rodovias (43%) do estado de
São Paulo. Deste total, 1.266 eram condutores de motocicletas e 544
de automóveis. Quando a vítima é o passageiro, as mulheres são
50,33% e os homens, 49,67%. Os jovens, entre 18 e 24 anos, são a
maioria desta estatística, e somam 452 óbitos. O total de acidentes
quando houve alguma morte, passageiro ou motorista, é de 3.332.
Garrett (2020).
Haja vista que, segundo o texto de Gilson Garrett Jr, publicado no site exame.com
em 2020, ainda de acordo com dados do Detran-SP, o estado tem um total de 26 milhões
de condutores e as mulheres correspondem apenas a 40%.20
Segundo a matéria jornalística da Tv Parnaíba (2021), devido as novas atualizações,
métodos de ingresso do pedido de indenização do Dpvat os usuários estão se sentido
frustrados, pois a proposta era de melhorias e não de mais morosidade, temos um relato
da Simone uma despachante que atua diretamente com o Dpvat, vejamos:
Aqui está, um relato da Simone ela é despachante e depois que a
caixa assumiu, não teve retorno dos casos que ela representa: “todos
os acidentes ocorridos em 2021, temos duas formas de dar entrada
no DPVAT, ou pelo aplicativo da Caixa, no celular da vítima, ou
entregando o processo na agência, o que é o caso desses aqui, com
procuração. Só que nenhuma dessas formas não funciona, então em
2021 não teve ninguém que conseguiu receber o DPVAT.”
GARRETT G.J. Motorista homem morre mais que mulher em acidentes de transito em S.P. Exame.com,
2020. Disponível em: https://exame.com/brasil/motoristas-homens-morrem-mais-que-mulheres-emacidentes-de-transito-em-sp/ . Acesso em: 06 set. 2021.
20
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[Simone] “E nós conseguimos vir até a agência, que essa é a minha
agência onde eu tenho conta, e consegui dar entrada em cinco
processos, inclusive o do Mateus, só que a gente não tem resposta.
Outros que a gente tentou entrar e fazer o pedido do DPVAT pelo
aplicativo pede para a gente procurar uma agência, só que a gente
chega na agência e não tem atendimento. Não tem quem procura,
não tem quem resolve, muitas vezes o nosso cliente está acamado,
muitas vezes ele está lá com amputação de membro, as vezes com
uma perna amputada, está com uma lesão na coluna em cima da
cama. Como pode se ver ele vai ter que sair da casa e vir até a Caixa
para regular o aplicativo”.21
Sendo que a Caixa Econômica Federal não está tendo capacidade operacional e
aptidão nacional compatíveis com as obscuridades e abrangência que o seguro Dpvat
necessita. Outro entrave: grande parte dos milhares de seus funcionários não foram
devidamente habilitados a tratar do assunto.
Além do mais, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma
de empresa pública, e que por ser vinculada ao Ministério da Fazenda, tem em seu objetivo
de criação o intuito de atuação em todo o território nacional, também podendo criar,
administrar e pagar programas assistenciais do governo federal, fora o seu serviço bancário
que é o seu foco principal.
É importante frisar que, ela é uma instituição bancaria usada pelo governo para
pagamento e gestão dos programas assistenciais. E o fluxo da população que se dirigem
as agências é elevado, gerando muitas filas e demoras no atendimento, e com mais uma
atuação atribuída a Caixa econômica Federal o seguro Dpvat o número de pessoas que se
dirigirá as agencias com certeza irá aumentar, causando mais filas, demora no atendimento
e consequentemente tumultuamento nos processos.
Temos um relato de um usuário do novo sistema adotado pela nova administradora do
seguro Dpvat:
Lucas Ranieri de Souza Gomes sofreu um acidente de moto na
semana passada, quebrou o braço e machucou a perna. Ele não
consegue ir pessoalmente à agência para dar entrada com os papéis
e reclama da dificuldade para usar o aplicativo.
TV PARNAÍBA, Beneficiários tem dificuldade no processo para recebimento do Dpvat. Gente
Seguradora, 2020. Disponível em: https://genteseguradora.com.br/video-beneficiarios-tem-dificuldadesno-processo-para-recebimento-do-dpvat/ . Acesso em 06 set. 2021.
21
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“Ele só carrega, carrega, carrega. Está muito difícil”, reclama Lucas. 22
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Muitas das vezes as vítimas de acidente de trânsito estão debilitadas pois na grande
maioria são sequelas permanentes irreparáveis que as impedem de se locomover indo até
as agências.
Essas mudanças na administração vieram com a intenção de evitar fraudes, mas em
contra partida está retrocedendo na agilidade dos processos, sendo que ao invés de 30
dias que é o tempo que a Líder guia em seu site para o recebimento da indenização, a
Caixa com as mudanças, e com seus novos métodos de ingresso na busca pela indenização,
os segurados passam mais de 3 meses sem respostas.
4. CONLUSÃO
Levando-se em conta o que foi observado, a resolução CNSP nº 400, trouxe uma
temática de mudança da administradora do seguro Dpvat, decidiu que a seguradora líder
ficou responsável pelos pagamentos e administração dos seguros até 31 de dezembro de
2020.
Para os casos futuros a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ficou
responsável por selecionar a nova administradora, sendo, portanto, a Caixa Econômica
Federal a escolhida para gerir, pagar, os futuros sinistros a partir de 01 de janeiro de 2021.
Ocorre que, a nova administradora não é uma seguradora é uma instituição
financeira, não tendo práxis nem tão pouco o suporte necessário para o acolhimento dos
novos processos, pois as únicas formas de dar entrada são: por meio do ingresso
diretamente nas agências da Caixa ou pelo aplicativo CaixaDpvat.
E os cidadãos ao procurarem as agências para dar entrada em seu seguro não
encontram suporte, atendimento e direcionamento para sanar suas dúvidas sobre o
andamento do seu processo, não conseguindo visualizar em que fase está o seu pedido
de indenização ou se o mesmo se encontra com pendências.
Tendo em vista que, o verdadeiro intuito da nova resolução e da nova
administradora é gera mudanças benéficas para os segurados, o que ocorre na realidade
é a dificuldade de acesso e a demora no procedimento de busca pelo resultado final,
levando em consideração que, na maioria das vezes os cidadãos busca o seguro a procura
NACIONAL J. Mudança na gestão do seguro DPVAT geram reclamações. Jornal Nacional, 08 fev. 2021.
Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/08/mudancas-na-gestao-do-segurodpvat-geram-reclamacoes.ghtml . Acesso em 09 set. 2021.
22
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de ajuda financeira, pois quase sempre estão debilitados e impossibilitados de se
deslocarem até uma agência, e o seguro é de caráter indenizatório.
Concluindo que as mudanças decorrentes da nova administradora geraram mais
malefícios que benefícios ocasionando atrasos nos procedimentos de busca e pagamento
das indenizações do Seguro Dpvat.
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RESUMO: A presente pesquisa, pretende aprofundar o conhecimento em relação aos
contratos de revisão de veículos no setor bancário, demonstrando na forma da lei, na forma
doutrinária e nos exemplos práticos, os efeitos do contrato celebrado entre as partes. Será
analisado o instituto do contrato, como um acordo de vontades firmado por duas ou mais
pessoas, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos, a análise dos contratos bancários,
concentra-se nas cláusulas abusivas presentes nestes contratos e na aplicação ou não do
Código de Defesa do Consumidor a alguns destes contratos. O Código de Defesa do
Consumidor brasileiro impõe a transparência e o princípio da Boa-fé na interpretação dos
contratos, além disso, será demonstrado que é dever do Estado garantir o direito de acesso
à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, segundo o artigo 5º da Lei Geral
de Acesso a Informações Públicas, Lei nº 12.527/11.
PALAVRAS-CHAVE: Direito bancário. Revisão de contratos de veiculos. Contratos
bancários.
ABSTRACT: This research aims to deepen the knowledge in relation to vehicle inspection
contracts in the banking sector, demonstrating in the form of the law, in doctrinal form and
in practical examples, the effects of the contract entered into between the parties. The
institute of the contract will be analyzed, as an agreement of wills signed by two or more
people, capable of creating, modifying or extinguishing rights, the analysis of bank
contracts, focuses on the unfair clauses present in these contracts and on the application
or not of the Code of Consumer Protection to some of these contracts. The Brazilian
Consumer Defense Code imposes transparency and the principle of good faith in the
interpretation of contracts, in addition, it will be demonstrated that it is the State's duty to
guarantee the right of access to information, which will be granted, through objective and
agile procedures, in a transparent, clear and easy-to-understand language, according to
article 5 of the General Law on Access to Public Information, Law No. 12,527/11.
23 Mestre em direito. Leonardo navarro Email:prof.leonardoaquilino@fasec.edu.br.
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A presente pesquisa, pretende aprofundar o conhecimento em relação aos
contratos de revisão de veículos no setor bancário, demonstrando na forma da lei, na forma
doutrinária e nos exemplos práticos, os efeitos do contrato celebrado entre as partes.
Será analisado o instituto do contrato, como um acordo de vontades firmado por
duas ou mais pessoas, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos, a análise dos
contratos bancários, concentra-se nas cláusulas abusivas presentes nestes contratos e na
aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor a alguns destes contratos.
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro impõe a transparência e o princípio
da Boa-fé na interpretação dos contratos, além disso, será demonstrado que é dever do
Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão, segundo o artigo 5º da Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, Lei nº
12.527/11.
Por fim, analisará a correta aplicação e interpretação dos direitos de revisão de
contratos do consumidor como uma forma importante de manter e implementar a agência
como meio de fazer cumprir os direitos.
A principal problemática desta pesquisa compreende os contratos bancários de
financiamento veicular e o respeito aos Princípios pertinentes ao Direito Contratual, que
em muitos casos, são utilizados como forma de impor deveres anexos, como por exemplo,
a obrigação de assumir uma variada lista de deveres contratuais, se aproveitando da boa
fé contratual do contratante.
Busca-se demonstrar também, os institutos jurídicos que irão nortear o acordo
contratual, principalmente de forma a favorecer a parte contratante, respeitando os
requisitos das funções sociais e do desenvolvimento econômico.
Os objetivos gerais desta pesquisa é identificar, analisar e contextualizar os
contratos de consumo e sua relação com o direito de emenda no mundo consumista,
determinar seus pressupostos e propósitos e tentar contribuir para sua disciplina jurídica.
Os objetivos específicos é estudar princípios e normas consumistas e incorporá-los
aos contratos de consumo; investigar a possibilidade de estabelecer premissas objetivas
para a configuração de revisões contratuais.
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Acrescenta-se também, o objetivo de contextualizar o tema frente à banalização do
instituto contratual, que em muitos casos se baseia em modelos arcaicos, buscando
fornecer parâmetros legais atuais para harmonizar a essência da teoria revisional e o
sistema consumista.
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Pretende-se ainda, reunir teoria e prática para serem trabalhadas de maneira que
uma venha a dar sentido e a outra compreensão, demonstrando para as partes, todas as
formas céleres de preencher eventuais lacunas contratuais.
A presente pesquisa justifica-se na necessidade de demonstrar o instituto do
contrato de veículos no campo das relações de consumo. Na prática jurídica de proteção
dos direitos do consumidor, o litígio de revisão de contrato é concedido sem certeza e
suposições, especialmente aquelas específicas da lei de revisão.
O instituto jurídico do contrato bancário, sem dúvida, um dos mais importantes do
direito, porque promove a circulação de riquezas no meio social. Nas aulas de Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho24, a circulação dos bens jurídicos e a manifestação dos
bens são realizadas por meio de contratos.
Desta forma, apresentaremos que a revisão dos contratos veiculares aparta-se sob
o princípio do equilíbrio contratual entre as duas partes, terá efeito jurídico, coordenando
o mercado consumidor dentro dos limites de proibir comportamentos contraditórios e
proteger a integridade objetiva.
Portanto, a escolha do tema se baseia no contrato, com seus direitos e deveres
correlatos, que deve ser compreendido a partir de seus princípios norteadores e momentos
históricos atuais.
O presente trabalho, como metodologia, realiza pesquisa bibliográfica por meio dos
conceitos e princípios da gestão dos direitos dos consumidores, fornecido por autores
clássicos e modernos, para fazer a conexão e contextualização dos contratos de consumo
e direitos aditivos. Adotou-se também a pesquisa jurisprudencial, com relação às termas
pertinentes à atualidade social.
2

CONCEITOS GERAIS

Em certos dispositivos especiais da Lei do Consumidor, a questão ganha importância
considerando a impossibilidade da defensoria pública acreditando que os direitos básicos
dos consumidores estão protegidos, principalmente de acordo com o Código de Processo
Público, dos recentes acórdãos do STJ e do Decreto-Lei 911/69. Essa é uma expectativa
24 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – Responsabilidade
civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 02.
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errônea feita pelo devedor nas vendas enganosas de carros: que você terá algum sucesso
no tratamento da ação de revisão.
O pêndulo mudou da chamada “indústria de revisão” para o pior, a inacessibilidade
do Poder Judiciário e as perdas incomensuráveis para o consumidor financeiro, o que
colocou esperança no sucesso final da necessidade de revisão. Em decorrência, se o
andamento do processo de revisão for seguido simultaneamente com as atividades de
busca e apreensão, será feito depósito em juízo financeiro que é considerado irrevogável,
com exceção da expectativa de outorga de titularidade, resultando no cumprimento da
confiança.
Logo, após cinco dias do cumprimento da liminar que deu procedência para
confisco de bens, nas disposições do Artigo 2º parágrafo 1º do decreto, “a propriedade e
posse total e exclusiva dos bens serão consolidadas nos bens do administrador [...]”. Se o
devedor decidir pagar, deve fazê-lo pagando toda a dívida, inclusive as parcelas que você
tem que pagar. O decreto-lei, ou STJ, não leva em consideração a possibilidade de redução
dos juros, pois o devedor terá a expectativa de pagamento em dia. Caso o pagamento não
seja efetuado, observadas as restrições acima referidas, obedecendo a esta ordem, o
devedor terá 15 dias para apresentar a decisão. Ressaltando que, a essa altura, o imóvel já
estará vendido, privando o grupo do direito à proteção efetiva. Além disso, se o imóvel for
vendido a terceiros, o devedor continua a ser responsável pelo montante que excede o
valor do bem, bem como pelos juros contratuais, custas, custas judiciais, custas e outras
custas.
Isso significa que o juiz, sem levar em conta as consequências de sua atuação, em
violação do disposto no artigo 20 do LINDB, alterado pela Regra 13.655 / 2018, ignora a
continuação do feito de revisão e prevê a busca e apreensão de punição. Cabe aqui lembrar
que o STJ tem entendimento da aceitação das contratações na busca e apreensão e da
legitimidade das cláusulas contratuais como garantia. No entanto, em um estudo
cuidadoso das mais diversas visões firmadas pelo STJ, fica clara a desmotivação promovida
pelo estado de direito, parece muito complicado seguir a ordem a que se referem os
artigos 926 e 927 do CPC, do CPC, uma vez que mesmo tribunal, eles apresentam
"propostas" completamente diferentes.
3 A REVISÃO CONTRATUAL
A petição inicial de pedido de revisão, quando não julgada liminarmente ou
simplesmente rejeitado, continua como um zumbi, algo do mundo oficial não só morre,
mas sempre funciona e continua para os incautos. Portanto, o assistido da Defensoria
Pública acredita que, ao entrar com a revisão, terá amparo jurídico, uma vez que não
esperava nenhuma ação judicial do agente fiduciário e se colocou à disposição para pagar
a quantia que julgou incontestável.
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No entanto, ao contrário das hipóteses do consumidor, o depósito financeiro não
contestado em juízo não implica na liquidação de erro do devedor, conforme
entendimento constante da declaração 380 do sumário do STJ.
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Não obstante, a nova classificação do artigo 285-A e os parágrafos do CPC / 73
concedidos à época não atenuaram a situação do autor que ajuizava a ação. no objetivo
de debater abusividade das cláusulas, pois nas palavras dos parágrafos do artigo 330 do
CPC:
“§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser
pago no tempo e modo contratados”.
Assim, o demandante na ação de revisão, assim que entrar em juízo, continua a
investir de acordo com o balanço contábil elaborado pela Defensoria Pública, na
expectativa de obter determinada medida judicial para impedir a constatação de
inadimplência. Além disso, se esta ordem não for emitida, você também deve manter o
pagamento à instituição financeira, pois, caso contrário, você ficará surpreso com a ordem
dada imediatamente na ação de busca e captura apresentada pelo financiador.
Após o diálogo de defesa que poderia ser levado ao ato de busca e apreensão,
emergem algumas situações inusitadas. Isso porque, como a dívida não foi quitada
integralmente, o credor fica autorizado a vender o imóvel, ficando os seguranças
totalmente em liberdade no caso de o patrimônio vitalício ser cedido a terceiros. Quando
um bem é apreendido e vendido, ainda sobra uma dívida do devedor, pois o valor do bem
é muito inferior ao valor do empréstimo. Após a venda do imóvel, o devedor continua
responsável pelo pagamento das custas mistas, multas, honorários do vendedor, custas
judiciais, honorários advocatícios e saldo.
É possível colocar como exemplo o caso de um de um vendedor de móveis que
adquiriu uma motocicleta no valor de R $ 7.229,07. Quando o contrato foi assinado, o
reclamante pagou 2.100 reais em 48 meses de 234,50 reais e financiou 11.256 reais.
Portanto, para um bem que valia 7.229,07 reais, o autor acabará por pagar 13.356,00. Ao
contrário da censura pública que muitas pessoas imaginam, não se trata de pessoas que
financiam carros de luxo e buscam evasão judicial para a Defensoria. No mundo real são
consumidores que, ao parcelar, perdem a capacidade financeira de parcelar e percebem
que podem comprar dois veículos iguais por um só.
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4

DECISÃO DO STJ
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Em face do exemplo, configura-se o equívoco fica evidente no teor da decisão do
STJ na matéria 722 no âmbito do regime de reincidência. Por entendimento, nos termos
da Lei nº 10.931 / 2004, o imóvel só será consolidado se a totalidade do débito for quitada:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária".2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/05/2014, DJe 27/05/2014)
A discrepância no conteúdo da sentença deve-se ao fato de que os juros principais
são convertidos diretamente para o ponto em que o devedor possui um montante de
empréstimo. No caso em exemplo, se o contrato for celebrado em outubro de 2013,
pagamento das prestações ao longo de quatro anos, sendo que todas as prestações
terminam em outubro de 2016, data em que o tribunal deferiu a decisão, pagamento de
juros previsto para outubro de 2017, com pagamento anual de 56,69%. Portanto, o valor
necessário para a realização de todas as buscas e aquisições, mesmo que não haja ato
básico de revisão, deve ser acompanhado de parcelas vencidas, reduzindo totalmente os
juros futuros, que só podem ser pagos se a instituição financeira demorar o devedor
desperdiçando dinheiro.
Não é de se estranhar que a lei sobre o assunto seja muito importante para o
consumidor, até porque recentemente foi aprovada a posição do STF no sentido de não
aprovar a prisão de pessoa inescrupulosa. Isso significa que às vezes a punição por não
trazer o bem pode ser a prisão. A raiz que faz parte da ação de revisão parece ter um
problema em restaurar ao autor no exemplo citado, aos benefícios para a saúde que se
seguem à ação. As provisões de apoio ao banco estão sendo emitidas com caráter de
urgência, com a revisão sendo um acréscimo negativo, devido à ênfase nas estruturas de
proteção ao consumidor na garantia dos direitos do consumidor diante de brechas legais
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e legais para coibir fraudes no país. O juiz, ao cometer o ato, não voltou a perceber que os
juros pagos eram os da lei do suborno. Além disso, foi seguida a orientação da audiência
de nível de mercado utilizada, de acordo com a situação estabelecida no processo reiterado
no REsp 1.112.880 / PR25, rel. Ministra Nancy Andrighi, Fase Dois (sentenciado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
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BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I –
JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata,
o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto
à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão
recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ - REsp: 1112880 PR 2009/0015834-3, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 19/05/2010)
Desse modo, as políticas parecem ser a nova base para a negação de direitos
maiores. O judiciário, aproveitando a brecha (lobby), cria uma compreensão distorcida e
realinha a ordem de importância dos diplomas oficiais de longa data. A menos que o CDC
tenha sido visivelmente punido na administração da Constituição, uma pessoa está sujeita
ao não cumprimento do Decreto-Lei 911/1969 com suas emendas relevantes. O Decreto25 https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9271886/recurso-especial-resp-1112880-pr-2009-00158343/inteiro-teor-14302979
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Lei 911/1969, aliado ao novo despacho do CPC, torna a litigância consumerista da
alienação fiduciária de automóveis ao consumidor quase um ato religioso, pois ordenar a
uma parte para estar na linha da frente dos recursos não financeiros não é um trabalho.
Hercúlea apenas, mas invencível. No processo de revisão, o pedido original é indeferido
por falta de um depósito "irrefutável", às vezes julgado improcedente. Por acaso, ele é
simplesmente esquecido nas nuvens cibernéticas imaginárias. Em casos bancários,
especulação e velocidade; para os pobres, as propostas a serem assinadas em breve não
são mais usadas por ministros, mas por algoritmos de julgamento visível.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o brevemente apresentado corroborado com o exemplo, verificou-se que a
inadimplência do consumidor no financiamento de contratos de compra de automóveis
não diz respeito apenas ao processo envolvido pelas partes envolvidas no negócio jurídico,
mas também regula simultaneamente as leis de proteção ao consumidor e o direito do
devedor financeiro de recuperação econômica, grandes empréstimos.
No que diz respeito ao funcionamento das instituições financeiras, é claro que
podem ter um impacto significativo na consolidação da dívida, utilizando o seu poder
económico para impor cláusulas contratuais abusivas que aumentam o valor do crédito, a
menos que o devedor consiga chamar a atenção para elas. Como resultado, há muitas
revisões para reduzir as tarifas sobre acordos com as tendências do mercado, isso é
considerado adequado. A ausência de transparência no contrato de investimento, com sua
qualidade de contrato de adesão, acarreta irregularidades, pois, além de o comprador não
ter poder de negociação, é obrigatório ignorar as reais condições do contrato. No entanto,
se ele não conhece bem o contrato, não se espera que caia em inadimplência, porque não
conhece as reais implicações financeiras de seu orçamento.
Por outro lado, constatou-se que o comprador brasileiro está levando a transação
de forma mais séria, pois não deseja mais informações sobre o contrato por conta própria.
Na verdade, existem várias maneiras de os consumidores obterem informações sobre os
aspectos financeiros e jurídicos de um contrato, por meio de órgãos institucionais como o
PROCON (Proconresponde, online), defensores públicos ou mesmo empresas cujo objetivo
é fazer comparações de crédito. Outra opção é procurar, antes de assinar um contrato,
comparar preços entre as várias instituições financeiras, de forma a avaliar as melhores
opções de acordo com as suas circunstâncias.
No entanto, as informações do contrato não são suficientes. É necessário fazer um
planejamento financeiro preliminar para seu orçamento, levando em consideração os
compromissos financeiros, bem como as despesas do dia-a-dia e aquelas associadas à
manutenção e uso do carro. Pensando nisso, a Enef foi criada com o objetivo especial de
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proporcionar aos consumidores a mais importante educação financeira, que os auxilie na
tomada de decisões financeiras.
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Neste caso, o Estado desempenha um papel fundamental ao interferir nos contratos
privados para garantir a legitimidade da prestação e a equidade do contrato, de acordo
com as disposições básicas protegidas pelo documento constitucional e pelo Código de
Defesa do Consumidor. A partir disso, dá uma série de etapas em suas estruturas Jurídica,
Administrativa e Judicial, que tratam das políticas de concessão de crédito de instituições
financeiras, do tratamento aos consumidores inadimplentes e dos mecanismos de
fiscalização. Os PROCONs têm desempenhado um papel significativo ao disponibilizar
informações aos consumidores sobre seus direitos, utilizando o trabalho de sua equipe
com valioso conhecimento técnico e protegendo efetivamente o cumprimento das regras
do CDC nas operações de mercado. (Proconresponde, online)
A tutela judicial na resolução de litígios em tribunal envolvendo o não pagamento
de subsídios a veículos motorizados viola atualmente o direito da empresa financeira de
que os empréstimos comerciais possam ser reembolsados. É possível que a lei estatutária
tenha assumido um papel muito forte na busca e apreensão de bens, na medida em que
elimina por completo a possibilidade de quitação de mora na necessidade de saldar
integralmente a dívida.
Com efeito, a busca e apreensão já não permite ao devedor fiduciário continuar a
fazê-lo com o empreiteiro, que injustamente exige o pagamento da totalidade da dívida
contratual, que excede o poder económico do consumidor. Se assim fosse, não haveria
razão para um contrato financeiro, de forma que o objetivo económico e social pudesse
ser negligenciado, tornando a restauração de um automóvel em mera garantia de uma
garantia.
A exclusão da alienação fiduciária como hipótese de aplicação da teoria do
adimplemento substancial reforça essa visão, ao mesmo tempo em que define as mesmas
consequências jurídicas para o fracasso final de um consumidor consciente e pontual em
suas obrigações e obrigações contratuais.
Portanto, cabe ao consumidor encontrar as melhores soluções para prevenir
fraudes, como refinanciamento, alocação de direitos e reestruturação de dívidas. Este
último tem o direito de permitir uma reunião entre as partes do contrato, resultando em
um acordo contínuo entre si, que desejam manter um negócio legítimo.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tornar explícito os problemas enfrentados
no sistema prisional feminino, caracterizando o perfil das mulheres presas, suas
necessidades não atendidas ou suprimidas, além das dificuldades encontradas ao que diz
respeito ao exercício das relações maternais dentro do cárcere, relacionando os direitos
violados ao previsto na Lei de Execução Penal (LEP), entre outras legislações supletivas. Já
para o desenvolvimento do presente artigo foi usada pesquisa documental e bibliográfica
através de artigos científicos, notícias e documentos oficiais, e em especial, os dados
disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do sistema prisional
feminino do Piauí. Finalmente, espera-se como resultado, a necessária atenção focalizada
no respeito aos direitos das encarceradas constantes na Lei de Execução Penal (LEP), além
de um olhar humanitário voltado às relações maternais enfrentadas pelas detentas, tanto
no tocante ao parto e a estadia do nascido no sistema penitenciário quanto às condições
mínimas de dignidade. É imprescindível ainda a efetivação das condições básicas de
higiene nos presídios femininos.
Palavras-chave: mulher; sistema prisional piauiense; direitos humanos.
ABSTRACT: This article aims to make explicit the problems faced in the female prison
system, characterizing the profile of women prisoners, their unmet or suppressed needs, in
addition to the difficulties encountered with regard to the exercise of maternal
relationships within prison, relating rights violated the provisions of the Criminal Execution
Law (CEL), among other supplementary legislation. For the development of this article,
documentary and bibliographic research was used through scientific articles, news and
official documents, and in particular, data provided by the National Penitentiary
Department (NPD), of the female prison system in Piauí. Finally, it is expected as a result,
the necessary attention focused on respecting the rights of inmates contained in the
26 Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. E-mail:
cclaraborges@gmail.com
27 Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Mestre em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: gustavomtradv@hotmail.com
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Criminal Execution Law (CEL), in addition to a humanitarian look aimed at maternal
relationships faced by inmates, both with regard to childbirth and the stay of the born in
the penitentiary system as to the minimum conditions of dignity. It is also essential to
implement basic hygiene conditions in women's prisons.
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1. INTRODUÇÃO
Ao contrário do pensamento do senso comum, um indivíduo que cometa um crime
ainda continua fazendo jus aos seus direitos, que devem ser observados e respeitados de
forma contínua e em consonância com as leis vigentes. O sistema prisional tem como
objetivo principal a repressão punitiva do indivíduo que viola as leis ou o contrato existente
entre o cidadão e o Estado e, como objetivo secundário, a ressocialização do preso para
que o mesmo volte a conviver de forma efetiva em sociedade e não cometa reincidência
criminosa.
O Sistema Penitenciário Piauiense possui uma série de problemas estruturais,
refletindo, dessa forma, na sua atual crise. Sem condições básicas de higiene, em especial
para as presas (as quais muitas vezes precisam usar miolo de pão como absorvente interno,
pois estes muitas vezes não são distribuídos para elas), estudo e trabalho, o sistema
prisional está ausentando-se do cumprimento de sua função de sistema progressivo. Dessa
forma, o crime vem encontrando um espaço extremamente propício para aliciar mais
pessoas, resultando nas chamadas “escolas do crime”.
Em 2012, José Eduardo Cardozo, então ministro de justiça, afirmou que “Quem entra
em um presídio como pequeno delinquente, muitas vezes sai como membro de uma
organização criminosa para praticar grandes crimes”. Afirmando, dessa forma, a inaptidão
do Estado na preservação do preso e na sua ressocialização (BARRUCHO; BARROS, 2017,
on-line).
“Nas palavras de Marcos Rolim, “sentenciar pessoas à prisão costuma ser uma forma
bastante eficaz de lhes oferecer chances inéditas para associação criminosa e para o
desenvolvimento de novas e mais sérias vocações delinquentes” (ROLIM, 2007 apud
BRITO, 2020, p. 39)
Outro grande problema enfrentado pelos presos, senão o principal, são as violações
de direitos humanos sofridas. É indubitável o tratamento desumano concedido aos presos,
inclusive no próprio momento de detenção dos mesmos, em que muitas vezes o acusado
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é agredido e maltratado para forçar a confissão do crime e, no tocante às presas, muitas
destas são aliciadas e sofrem abusos pelos agentes penitenciários, existindo, assim, grande
abuso por parte do Estado aos direitos humanos, além da incompatibilidade entre o que
está previsto em lei e o que de fato acontece.
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Neste sentido, o presente artigo pretende proporcionar uma reflexão a respeito da
problemática anteriormente exposta. Analisando as funções e também objetivos do
sistema prisional piauiense feminino, principalmente em relação à sua função de
ressocialização das presas e a observância e respeito dos seus direitos. Em um relatório da
CPI do sistema prisional brasileiro, foi mostrado que nenhum presídio brasileiro cumpria
as exigências legais alistadas na Lei de Execução Penal, estando incluso o Estado do Piauí
(BRASIL, 2009). À vista disso, pretende-se salientar a extrema importância que possui o
papel dos direitos humanos como forma de reversão e diminuição da alienação dos
direitos do preso.
É importante ressaltar que o presente estudo tem enfoque principal nos presídios
femininos, já que os mesmos, em regra, recebem menor atenção.
De acordo com dados coletados no início do ano de 2020 pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, o estado tem um uma população carcerária total de 6.027 detentos. É
importante destacar que, em 2019, ele atingiu 98% de superlotação, diminuindo para 64%
depois da abertura de uma nova unidade penitenciária na localidade da cidade de Altos.
Infelizmente, ainda há um número maior que 50% das vagas ofertadas pela Segurança
Pública.
Diante de estudos, percebemos que há um grande número de pesquisas relacionadas
a saúde e bem-estar do preso do sexo masculino, em detrimento das condições humanas
da população carcerária feminina. Por tais motivos, é necessário elaborar uma pesquisa
para dar luz e espaço ao estudo das Penitenciárias Femininas.
Ademais, em tempos turbulentos, é importante promover um pensamento crítico em
relação à situação em que se encontram as mulheres integrantes do Sistema Prisional, visto
que o Brasil tem como base a ressocialização, melhor dizendo, ele tem como base oferecer
dignidade e um tratamento humanizado para a volta delas à sociedade. Entretanto, tal
propósito acaba por sofrer rupturas, por diversos fatores que serão tratados nesta
pesquisa.
2 OS DIREITOS HUMANOS NAS PENITENCIÁRIAS
No Brasil, o significado de Direitos Humanos é cotidianamente adotado como
sinônimo de privilégios para bandidos. Existe, por parte do senso comum uma indignação
infundada sobre os Direitos Humanos, como se a população em geral não usufruísse das
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citadas prerrogativas. E sim, de fato uma parte da população, por revolta ou apenas
desconhecimento, acredita piamente não ser beneficiária dessas prerrogativas, inclusive
por acreditarem que não necessitam das mesmas. Desconhecem, dessa forma, que os
Direitos Humanos visam à proteção, inclusive, de quem os menospreza, pois existem para
defender aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade, reivindicando e
assegurando que o Estado não cometa abusos contra seus particulares.
Tem-se, corriqueiramente, a equivocada noção de que os Direitos Humanos visam
garantir a impunidade do acusado, quando, na verdade, visam apenas que o mesmo possa
cumprir sua pena de forma justa e adequada, pelo tempo justo e sem ter seus direitos
fundamentais suprimidos, sofrendo, dessa forma, violações a seus direitos e sua dignidade
como pessoa humana.
Segundo Alexandre de Moraes (2000, p. 38), o conceito doutrinário de Direitos
Humanos Fundamentais é:
O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano
que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio
de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento
da personalidade humana pode ser definido como direitos humanos
fundamentais.
Outro problema encontrado em nosso ordenamento é o fato de as políticas públicas
serem voltadas principalmente para os efeitos secundários, tendo enfoque no aumento do
número de celas carcerárias e na diminuição da menoridade penal. Quando, na realidade,
o enfoque principal deveria ser nos investimentos em educação e qualificação profissional
do preso, para que o mesmo não encontre no crime uma necessidade. É necessário,
portanto, a consciência de que é melhor prevenir com a educação do que prender e,
posteriormente, tentar ressocializar.
O Poder Público tem grande participação no insucesso do Sistema Prisional Brasileiro,
pois é omisso no que diz respeito à aplicação das normas protetivas de Direitos Humanos.
E parte da população, pelo fato de muitas vezes serem persuadidos pela mídia
sensacionalista, acabam aceitando e reproduzindo o discurso de que os presos, ao
delinquirem, devem ter os seus direitos suprimidos, o que apenas corrobora com a
ineficiência do Estado.
De acordo com Heleno Fragoso (1961 apud NUCCI, 2014, p. 718), “é preciso
ultrapassar o entendimento desumano, que tem estado mais ou menos implícito no
sistema, de que a perda da liberdade para o preso acarreta necessariamente a
supressão de seus direitos fundamentais”.
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A Lei de Execução Penal (LEP) tem como objetivo a reintegração do preso, de forma
que a lei persegue a não reincidência do mesmo. No artigo 41 da Lei de Execução Penal –
LEP, são assegurados direitos como: saúde, educação, religião, entrevista pessoal e
reservada com o advogado, visitas em dias determinados, entre outros (BRASIL, 1984).
Também é possível reafirmar o caráter humanitário da pena constante nos artigos 1º, 3º e
10 da Lei de Execução Penal - LEP:
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Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições
de sentença ou da decisão criminal e proporcionar condições
para a harmônica integração social do condenado e do
internado.
Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos
os direitos não atingidos pela sentença ou ela lei.
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza
racial, social, religiosa ou política.
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade (BRASIL, 1984).
É indispensável concordar que a Lei de Execução Penal (LEP) trouxe em si grande
progresso aos Direitos Humanos, a título de exemplo, as deliberações nela
determinadas em relação ao trabalho do preso e da progressão de regime. Isso
mostra a atenção da lei com a integração social do preso, que tem a finalidade de
não reincidência do mesmo. Entretanto, embora a Lei de Execução Penal (LEP) afirme
em seu escopo a garantia da proteção humanitária do preso, no que concerne à sua
aplicabilidade, não produz eficácia quando correlacionada às condições de dignidade dos
detentos.
Já na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5̊, inciso XLIX, é assegurado ao
preso o respeito à integridade física e moral, limitando, destarte, o direito de punir
do Estado e garantindo uma pena justa, de modo a respeitar os direitos inerentes ao
preso e à dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). Entretanto, ess es direitos
muitas vezes são violados, pois é notório que o ordenamento jurídico brasileiro
confirma a existência dos direitos fundamentais dos presos, entretanto, eles não têm
efetividade.
Levando em consideração a quantidade de vagas e a quantidade de
encarcerados, o Estado tem sua capacidade exorbitada em quase 70% (setenta por
cento). Isto posto, resta claro a desobservância do Estado quanto à dignidade do preso.
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É necessário salientar também sobre a insalubridade existente dentro dos presídios, que
acabam por ocasionar doenças infecciosas, como tuberculose.
A realidade do sistema carcerário no país é o reflexo fiel das desigualdades sociais e
da ausência de uma política desenvolvida e estruturada que confronte a ineficiência do
Sistema Prisional Brasileiro. Diante do quadro caótico que afeta e prejudica o preso, tornase evidente o abandono generalizado dos presídios, o que deveria ocasionar um
posicionamento de censura e revolta por parte de toda a comunidade internacional que se
compromete por meio de declarações, tratados e pactos com a proteção e efetivação dos
Direitos Humanos.
Não podendo se eximir, também, as comissões das declarações, tratados e pactos
dos quais o Brasil faz parte, já que estes têm como uma de suas muitas funções a
fiscalização dessas nações com o intuito de proteger e efetivar os Direitos Humanos. Em
consequência da omissão do Estado quanto à reestruturação do Sistema Prisional Brasileiro
é que se faz grandemente importante a execução dos conselhos dos Direitos Humanos, a
fim de garantir os direitos dos encarcerados.
Os castigos sofridos pelos encarcerados abarcam não somente a restrição da
liberdade, como determina a teoria, mas abarcam, na prática, castigos físicos, torturas,
restrições de direitos básicos e essenciais, penas que, além de atingirem a liberdade do
preso, atingem também sua integridade física, moral e psíquica. Desse modo, a função
social da pena, que deveria ser a retribuição e a prevenção do crime, acaba apresentando,
de forma contrária, uma sanção por parte do Estado que configura uma vingança social.
Na atualidade, as penitenciárias brasileiras evidenciam um Sistema Prisional
desumano, no qual os prisioneiros sofrem com fatores como superlotações, falta de
higiene básica, maus-tratos, entre outros. Restando-se claro, desse modo, um sistema
carcerário defasado em relação a suas obrigações de proteção e ressocialização do preso.
É necessário salientar que o crescimento indiscriminado do número da população
carcerária não reduz e nem irá milagrosamente reduzir a criminalidade, pelo contrário. Uma
grande indicação de falha do atual sistema carcerário é o que ocorre na criminalização
carcerária, em que condenados por pequenos delitos, ao adentrarem no sistema prisional,
saem como grandes criminosos, o que ocorre pela falta de fiscalização e controle dentro
dos presídios.
Já no que se refere às características dos detentos do sistema penal brasileiro, eles
são, em sua grande maioria, negros, em regra são analfabetos ou não possuem a
escolaridade necessária (muitos não chegam a concluir nem aos menos o ensino
fundamental), moram em periferias, onde as condições básicas de higiene são escassas,
não possuem empregos e rendas fixas, o que faz com que eles enxerguem no crime uma
necessidade, além de uma facilidade.
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Destarte, a negligência tanto por parte da sociedade, quanto principalmente por
parte do Estado em desconsiderar que o atual sistema penitenciário brasileiro se tornou
uma instituição falida, que não age de acordo com suas finalidades de ressocialização do
preso, contribuindo, dessa forma, para a formação de criminosos com um maior grau de
periculosidade, originando, consequentemente, um grande número de reincidentes,
tornando-se um círculo vicioso. Infelizmente, quando um detento retoma sua liberdade,
ao fim do cumprimento de sua pena, o mesmo não consegue, por si só, sua reinserção,
tanto no convívio social, quanto no mercado de trabalho.
Fica cristalina, porquanto, a necessidade de implementação de atividades
fiscalizatórias relacionadas aos direitos suprimidos dos detentos, para que os mesmos não
sofram violações em sua saúde física, moral ou psíquica, além da capacitação dos
funcionários do sistema prisional. Quanto à ressocialização do preso, é necessária a
implantação de programas que tenham como finalidade a capacitação educacional e
profissional do detento, para que o mesmo possa voltar a integrar o mercado de trabalho
após a sua saída do sistema prisional.
3 REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO PIAUIENSE
A mulher na sociedade patriarcal é pouco vista, principalmente no que abrange o
Sistema Prisional, cuja população é majoritariamente masculina, tendo, então, estudos e
melhorias para o seu quantitativo.
Como afirma Simone de Beauvoir: “nunca se esqueça de que basta uma crise política,
econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses
direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida.”
Portanto, é necessário um estudo aprofundado para entendermos a realidade do
sistema penitenciário feminino, aprendendo as suas qualidades e deficiências,
expressando abertamente os direitos resguardados principalmente para a população
feminina. Sendo assim, primeiramente é importante observar por quem é formada essa
população.
De acordo com o Levantamento de Informações Penitenciárias (Infopen), do
Departamento Penitenciário Nacional, em relação à população da penitenciária feminina
no estado do Piauí, houve um grande aumento de janeiro de 2018 para dezembro de
2019, cerca de 84,6% de crescimento (BRASIL, 2021).
Embora a população feminina no cárcere seja bem menor do que a masculina, tem
uma necessidade, em aspectos de vulnerabilidade, maior que esse segundo grupo, por
isso precisam ser atendidas exigências para sua melhor convivência no regime fechado,
pensando em uma melhor ressocialização.
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Entretanto, mesmo com o aumento da população carcerária feminina, há poucos
estudos sobre a mesma, tendo sempre pesquisas relacionadas à figura masculina e aos
problemas por eles enfrentados, deixando de lado as necessidades das mulheres que
precisam alarmantemente ser atendidas.
É preciso conhecer a vivência atual nas prisões femininas para aprender a elaborar
uma boa tática na reeducação e ressocialização das presas. Por essa razão, precisamos
delinearo perfil socioeconômico das mulheres que estão privadas de liberdade em análise
ao estado escolhido.
Em uma análise geral, o perfil da mulher no cárcere piauiense não se difere muito
a cada tempo. Os últimos dados obtidos pelo Infopen, no ano de 2019, demonstram que
31,69% possuem idade entre 19 a 29 anos; 21,83% de 30 a 34 anos; 28,87% de 35 a 45
anos; 11,97% de 46 a 60 anos; 3,52% de 61 a 70 anos e 2,11% com idade superior a 70
anos. Pode- se verificar a incidência maior entre mulheres de 19 a 34 anos, no auge de
sua juventude, sendo a maior porcentagem de integrantes (BRASIL, 2021). Outro fator a
se analisar é a escolaridade das presas: 51,72% têm o Ensino FundamentalIncompleto para
apenas 8,97% em relação ao Ensino Fundamental Completo; 14,48% têm o Ensino Médio
Completo para 11,03% em relação ao Ensino Médio Incompleto; 4,14% são analfabetas e,
por fim, apenas 0,69% tem o Ensino Superior Completo (BRASIL, 2021).
Em se tratando de cor e etnia, de acordo com os últimos dados coletados do Infopen,
do ano de 2019, 63,12% das mulheres encarceradas no Piauí são pardas, para 22,70% de
cor preta e com um menor valor, 14,18%, de cor branca. Além disso, pôde-se comprovar
que 59,21% das presidiárias são solteiras; 17,11% estão em união estável; 19,08% são
casadas; 1,32% são separadas e 3,29% viúvas (BRASIL, 2021).
Por último, outros dados escolhidos e necessários para indagar sobre o perfil da
mulher encarcerada piauiense foram coletados com base no Infopen das maiores
incidências nos tipos penais: 45,98% das mulheres privadas de liberdade respondem por
tráfico de drogas; 30,8% respondem por crimes contra o patrimônio, muitas vezes
roubo ou furto; sendo apenas 11,61% de crimes contra a pessoa; 6,25% contra a paz
pública; 3,57% contra a fé pública; 0,45% contra a administração pública; 0,89% incidência
em legislação específica (BRASIL, 2021).
Em relação aos dados, encontramos um perfil geral e preponderante das mulheres
em cárcere. Então, quem são elas? A maioria compõe-se de mulheres jovens, entre 18 a
34 anos, e que, em estado de vulnerabilidade na sociedade, procuram um meio rápido de
ganhardinheiro para o seu sustento, por isso, englobam a maioria com baixa escolaridade,
com incidência alta de envolvimento em drogas – tráfico de drogas, um dos meios usuais
mais usados para o ganho de dinheiro fácil.
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Ainda que o transgressor esteja sob custódia do Estado, perdendo seu direito de
liberdade, permanece possuidor dos direitos e garantias fundamentais, devendo estes ser
garantidos pelo Estado.
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O Estado Brasileiro adota a privação da liberdade como a ultima ratio, ou seja, o
último recurso contra a criminalidade. Contudo, mesmo sendo a última forma para tratar
os atos ilícitos, observamos que a privação da liberdade é o mínimo que se perde, pois os
presos vivem esquecidos pela sociedade que se compadece com uma visão de
desconfiança e preconceito, não se importando com o estado em que se encontra a
precariedade das penitenciárias.
Todavia, a sociedade ignora que o Estado Brasileiro adota uma ideia de
ressocialização, e que o presidiário não foi preso para ser punido na sua forma mais
indigna, ele foi privado de sua liberdade para ser recuperado e ressocializado.
“A assistência aos condenados e aos internados é exigência básica para conceber a
pena e a medida de segurança como processo de diálogo entre os destinatários e a
comunidade” (MARCÃO, 2021, p. 91).
Além de punir, o Estado tem que tratar de reintegrar o indivíduo, dando condições
básicas para a sua volta à sociedade. Entretanto, como no trecho abaixo em destaque, a
volta das mulheres ao seio da população é bem mais complexa do que a volta dos
indivíduos do sexo masculino.
Quando um homem é preso, comumente sua família continua em
casa, aguardando seu regresso. Quando uma mulher é presa, ela
perde o marido e a casa, os filhos são distribuídos entre familiares
e abrigos. Enquanto o homem volta para um mundo que já o
espera, ela sai e tem que reconstruir seu mundo (QUEIROZ, 2015,
p. 32).
Em relação aos sistemas prisionais, o Art. 82, §1º da Lei de Execuções Penais – LEP e
o Art. 37, do Código Penal, elencam que a mulher deva ser tratada adequadamente em
relação às suas condições especiais.
Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao
egresso.
§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição
pessoal.
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Art. 37 - As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio,
observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição
pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo
(BRASIL, 1984).
Acontece que muitas vezes tais normas não são cumpridas, tendo a mulher que
cumprir a sua pena em um ambiente degradante e sem atender às suas condições
mínimas. Temos, como exemplo, o caso que aconteceu em 2018, n o q u a l as
Defensorias Públicas deExecução Penal em conjunto com o Núcleo de Direitos Humanos
e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado do Piauí pediram a interdição parcial
da Penitenciária Femininade Teresina, por não estar atendendo as exigências previstas nas
normas (DEFENSORIA..., 2018).
De acordo com um trecho das exigências das Defensorias, segue o que a Defensora
Pública Dra. Irani Albuquerque Brito, Titular da 2ª Defensoria Pública de Execução Penal,
expõe sobre a realidade em que se encontravam as detentas: “as condições em que se
encontram as 24 presas do regime semi-aberto [sic] são completamente degradantes. As
presas se encontram em condições sub-humanas, dormindo em colchões improvisados
na cozinha ou no auditório, sem contar que nesse período de chuvas os locais se tornam
ainda mais insalubres, por conta das goteiras e inundações.” (DEFENSORIA..., 2018, online).
Para que as mulheres tenham o direito na sociedade e as oportunidades para sua
ressocialização, o Estado deve arcar com atividades educacionais e projetos que envolvam
a profissionalização e a educação das mesmas. Assim, ao saírem do sistema, elas devem
estar aptas ao mercado de trabalho e, com isso, não incidir novamente nos ilícitos penais.
O Artigo 41, da Lei de Execuções Penais – LEP, preconiza o que fora afirmado
anteriormente:
Art. 41 - Constituem direitos do preso:
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da
pena; (BRASIL, 1984).
Em conformidade com o artigo exposto, são imprescindíveis técnicas que envolvam
a reeducação das presas por meio da valorização do trabalho e de atividades educacionais
e intelectuais. É fundamental comentar que, em relação aos dados do Infopen (2019),
apenas 8 mulheres recebem de ¾ a 1 salário mínimo por remuneração em relação ao
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exercício da laborterapia, que consiste em tratamento de doenças psicoemocionais através
do trabalho, ou seja, uma terapia ocupacional.
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Lamentavelmente, de acordo com dados adquiridos pelo Infopen de julho a
dezembro de 2019, em relação à Penitenciária Feminina de Teresina, a mais completa para
uma análise, apenas 18 mulheres das 107, cerca de 19,26%, estavam inseridas em
programas de reeducação (BRASIL, 2021). Podemos observar que é uma porcentagem
muito abaixo do ideal, ficando o resto das detentas à mercê de uma falta de capacitação e
estudos na sua volta ao meio social.
Em uma análise sobre os números de ocupação na Penitenciária Feminina Adalberto de
Moura Santos, situada no município de Picos, se torna inviável a qualificação da
porcentagem de detentas inseridas em programas ocupacionais, pois, com base no
Infopen (2019), há um total de zero infratores sendo monitorados para uma relação de
pena-socioeducativa.
4 DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL FEMININO
PIAUIENSE
São inúmeros os problemas a serem enfrentados pelas mulheres encarceradas,
como, por exemplo, as questões relacionadas a gestação e parto das detentas, a utilização
de algemas durante o parto, a estadia da criança recém-nascida dentro das instalações
presidiárias, a supressão dos relacionamentos familiares e afetivos em relação à presa e à
criança, a não concretização do direito à visita íntima, instalações improvisadas e sem a
adequada higiene ou condições mínimas de dignidade, além dos problemas pessoais
enfrentados pelas mesmas, no tocante a suas necessidades básicas de higiene (as
detentas costumeiramente fazem uso de jornais, revistas, panos, miolo de pão como
absorvente, pois estes não são distribuídos para elas).
Este último capítulo tem a finalidade de buscar estratégias para alcançar uma maior
efetivação no tocante aos direitos inerentes às detentas. Como, por exemplo, no que se
refere à fiscalização dos Sistemas Prisionais, seria necessária a criação de um órgão
específico e especializado para a fiscalização tanto dos direitos humanos e fundamentais
assegurados às detentas no que tange a penas de torturas e castigos físicos e mentais,
quanto no tocante à fiscalização da superlotação carcerária, assim como as condições
básicas de higiene e saúde.
Ademais, um detalhe importante a ser observado é a necessidade de capacitação dos
agentes penitenciários, assim como de todos que trabalham na administração das
penitenciárias em geral, para que estes possam atuar em prol dos direitos e dignidade das
encarceradas, de forma que as mesmas não sejam vistas com desprezo, ou com um
indivíduo com direitos suprimidos ou extintos. Seria necessário, portanto, caracterizar um
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perfil psicológico dos que trabalham na administração, para a segurança de que estes não
violem ou suprimam os direitos fundamentais das presas, e ainda mais, que se tornem
exemplos de respeito e caráter a serem seguidos pelas presas.
Uma urgência de caráter inegável é a primordialidade de separação ou classificação
das detentas de acordo com o seu grau de periculosidade, já que faz parte da realidade do
sistema carcerário o fato de que pequenos delinquentes são diariamente colocados em
convivência com grandes criminosos, de modo que a maioria esmagadora das
penitenciárias servem como escolas de criminalização, onde entram pequenos infratores e
saem como grandes criminosos. Resta-se cristalino, porquanto, que é de caráter
fundamental o isolamento de grandes criminosos em relação a infratores que atingem
bens de menor potencial ofensivo. O ideal seria, na verdade, o encarceramento apenas
daqueles que verdadeiramente precisem estar sob custódia do Estado, até mesmo como
forma de atenuar a superlotação que existe no sistema carcerário. Uma forma de efetivação
dessa atenuação seria evitar o grande número de prisões provisórias, em que indivíduos
perdem sua liberdade sem um devido processo legal.
“A separação dos presos por categorias distintas constitui elemento essencial de
individualização da pena; permite respeito à dignidade humana, e influencia positivamente
na realização dos ideais de disciplina e melhora comportamental” (MARCÃO, 2021, p. 249).
Outra grande problemática a ser enfrentada diz respeito à permanência da criança
recém-nascida no presídio durante os primeiros meses de vida, em que o Estado tem a
obrigatoriedade de propiciar condições de uma estadia digna e instalações dignas tanto
para a criança quanto para a mãe, além de todo o acompanhamento necessário. A criança
pode permanecer com a mãe durante os seis primeiros meses de vida, período necessário
para a sua amamentação, depois disso é entregue provisoriamente a um responsável,
enquanto a mãe termina de cumprir a sua pena. É necessária a efetivação dos cuidados
básicos com a detenta e sua prole, tanto médicos quanto assistenciais.
É fundamental uma estruturação capacitada e adequada em relação à saúde das
detentas nos presídios. Por isso, em análise dos dados do Infopen de 2019, em relação ao
Presídio Feminino em Teresina, há apenas 01 consultório médico, em contraparte não há
um registro de tal na Penitenciária Feminina Adalberto de Moura Santos, não sendo
possível analisar o seu estruturamento em associação à saúde (BRASIL, 2021).
Outro fator muito importante e que se torna um desafio constante é a relação entre
mães e filhos no sistema fechado. Apenas a Penitenciária Feminina de Teresina possui uma
cela adequada para gestantes (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2020), por outro lado, a Penitenciária Feminina Adalberto de
Moura Santos e a Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina não possuem uma cela adequada,
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tirando um período que deveria ser de tranquilidade e conforto para um ambiente sem a
apropriada infraestrutura.
“Compreende-se que os primeiros meses após o parto marcam um período
significativamente importante quanto à formação do vínculo mãe-bebê, podendo
determinar a qualidade da ligação afetiva que irá se estabelecer posteriormente”
(MALDONADO, 2002, p. ).
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Comentando o assunto, Alexandre de Moraes ensina: “Trata-se de
inovação em termos de direitos humanos fundamentais garantir-se
o direito às pre-sidiárias de amamentarem seus filhos. A destinação
dessa previsão é dúplice, pois ao mesmo tempo que garante à mãe
o direito ao contato e amamentação com seu filho, garante a este o
direito à alimentação natural, por meio do aleitamento. Interessante
raciocínio é feito por Wolgran Junqueira Ferreira ao analisar o
presente inciso, pois afirma que ‘como o item XLV declara
expressamente que a pena não passará do condenado, seria uma
espécie de contágio da pena retirar do recém-nascido o direito ao
aleitamento materno’ (op. cit., p. 401). Entendemos, porém, que
apesar de importante, esse aspecto foi secundário na fixação desse
preceito, que demonstra precipuamente o respeito do constituinte à
dignidade humana, no que ela tem de mais sagrado: a maternidade”
(MARCÃO, 2021, p. 256).
Em consonância com o art. 83, §2º e o art. 89, da Lei de Execução Penal:
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá
contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar
assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
§ 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus
filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de
idade.
Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de
7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja
responsável estiver presa. (BRASIL, 1984).
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Quanto à averiguação da execução dos estabelecimentos penais em relação a locais
próprios para as mães e seus filhos, segundo os dados, nenhuma das duas Unidades
Prisionais Femininas já citadas anteriormente e a Unidade Mista de Parnaíba possuem
berçário ou centro de referência materno-infantil – que seriam destinados às crianças de
até dois anos de idade – ou um espaço para creche – que seria destinado às crianças a
partir de dois anos (SISDEPEN, 2020). Por não ter um ambiente próprio para esse tipo de
necessidade, podemos observar, pelos números do relatório do Sistema de Informações
do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN (2020), que as Unidades Prisionais
Femininas não detêm uma equipe própria de Ginecologia e muito menos de Pediatria,
especialistas bastante necessários para uma boa regulação da saúde, sendo então os
exames necessários realizados externamente.
“A situação se torna muito especial quando as mães e os bebês estão dentro de uma
penitenciária, longe de outras pessoas da família e a separação é imposta pela lei. Desta
maneira, torna-se essencial garantir que a relação mãe-bebê seja potencializada para
promover condições favoráveis para o desenvolvimento da criança” (MÃES NO CÁRCERE...,
2018).
De acordo com os dados do INFOPEN de 2019, a faixa etária dos filhos que estão no
estabelecimento são um total de 54 (cinquenta e quatro) filhos, do total, 1,85% de 0 a seis
meses; 3,7% de seis meses a um ano; 7,41% de um a dois anos; 9,26% de dois a três anos
e, por fim, 77,48% com mais de três anos (BRASIL, 2021).
Como o Sistema tem por base a ressocialização dos presos, é importante um projeto
de qualificação e um ambiente propício para serem inseridos no mercado de trabalho
quando terminarem de cumprir sua pena. Entretanto, pelas análises dos dados, não há um
número muito satisfatório de detentas exercendo atividades laborais ou apenas uma
atividade educacional profissionalizante.
Em relação à laborterapia, que no caso é uma terapia ocupacional, na Unidade
prisional de Teresina, 52 (cinquenta e duas) internas participam da terapia; 03 (três) internas
participam na Unidade Prisional Adalberto de Moura Santos e também há 03 (três) internas
utilizando esse movimento na Penitenciária Mista localizada em Parnaíba (SISDEPEN, 2020).
Como foi analisado, o perfil social das detentas é de mulheres jovens que se
envolveram principalmente com o tráfico de drogas para conseguirem dinheiro rápido e
fácil, por isso é muito importante incentivar as mesmas a terminarem seus estudos. Os
dados do SISDEPEN (2020) mostram que, do total das integrantes da Penitenciária
Feminina de Teresina, em relação a sua atividade educacional: 32 (trinta e duas) estão
fazendo o ensino fundamental; 36 (trinta e seis) o ensino médio e 25 (vinte e cinco)
participam de alguma atividade educacional elaborada pela instituição.
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Por conseguinte, “é muito comum que encontremos, na população carcerária,
indivíduos que não receberam ou não completaram seus estudos, sejam eles fundamentais,
médios ou superiores. A execução penal não tem a finalidade de segregar o autor de um
delito, mas sempre que possível contribuir para o seu crescimento e integração social.”
(BRITO, 2020, p. 270).
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Na Penitenciária Feminina Adalberto de Moura Santos, do total de 22 detentas, 16
(dezesseis), 72,73%, fazem atividades educacionais. Importante destacar que, em geral, da
população carcerária da Unidade Feminina de Teresina, 15 (quinze) detentas, além de
participarem das atividades ocupacionais, a laborterapia, ainda fazem a atividade
educacional (SISDEPEN, 2020).
4 CONCLUSÃO
Com o presente artigo, foi possível entender os aspectos dos Sistemas Prisionais
Femininos existentes no Estado do Piauí, a partir da análise do perfil da população
carcerária, sua infraestrutura, até como estão sendo assegurados seus direitos, com
enfoque no direito à maternidade, à saúde e no direito à ressocialização, sendo abrangidos
os programas educacionais e as atividades de laborterapia.
Para se atingir uma compreensão dessa realidade, antes de tudo, foram expostos o
objetivo principal e o secundário do Sistema Prisional e como se encontra atualmente o
Sistema Piauiense. Como se tem um meio de “punir”, é de extrema importância uma forma
de resguardar os direitos, por isso foi abordado como são necessários os Direitos Humanos
na atuação dentro das Penitenciárias, para que sejam cumpridas as penalidades na justa
forma da lei, sem nenhuma violação dos direitos básicos resguardados na Constituição
Federal.
Verificou-se, nas análises obtidas pelos dados, que a situação carcerária se encontra
no mínimo dos seus direitos, sendo que, em relação à remuneração oferecida às presas
que estão em processo de atividades profissionais, é bastante baixa, tristemente, pois a
pequena quantia recebia é transportada para seus familiares fora da penitenciária, muitas
são mães e precisam conservar os direitos de seus filhos.
Pelo que foi expresso, são garantidos berçários e creches diante da gravidez,
assegurados na Lei de Execução Penal, que exige um local reservado para o
desenvolvimento do relacionamento maternal, super importante nos primeiros momentos
da vida de uma criança. Mas há uma ausência de uma sala adequada para eles, neste
sentido, o descaso é total, não tendo a detenta grávida um processo natural e prazeroso
em relação ao um período tão bonito que é a maternidade.
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Observou-se que, mesmo diante de alguns meios de fiscalizações, como, por
exemplo, as Defensórias Públicas, tona-se imprescindível uma fiscalização mais íntima
relacionada às Penitenciárias Femininas, visto que o sexo feminino precisa de um
tratamento mais individualizado, detendo condições básicas um tanto diferentes do sexo
masculino.
Todas essas questões devem motivar criações de políticas públicas para melhorar a
situação da mulher no cárcere piauiense e, quem sabe, em todo o país, pois mesmo a
análise tendo como destaque o estado piauiense, sabemos que, em geral, a mulher, além
de ser descredibilizada e colocada à margem no meio social, enfrenta condições bem
precárias, ainda mais no meio penitenciário.
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RESUMO: O presente estudo buscou analisar as causas dos atos infracionais cometidos
por adolescentes na perspectiva da ressocialização como diminuição da criminalidade. No
que se refere ao desenvolvimento do adolescente, bem como a abordagem das medidas
socioeducativas, evidenciando sua importância, ressaltando brevemente a caracterização
da prática dos atos infracionais, o qual se pretende chegar a uma conclusão sobre a
aplicação das medidas socioeducativas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em
seu artigo 227, prevê que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. O trabalho
utiliza o método indutivo, constituindo-se em artigos científicos, monografias, livros,
artigos de internet, revistas especializadas e teses.
Palavras-chave: Adolescente. Ato Infracional. Medidas Socioeducativas.
ABSTRACT: This study sought to analyze the causes of the offenses committed by
adolescents from the perspective of resocialization as a reduction in crime. With regard to
the development of adolescents, as well as the approach to socio-educational measures,
highlighting their importance, briefly emphasizing the characterization of the practice of
infractions, which is intended to reach a conclusion on the effectiveness of socioeducational measures. The Child and Adolescent Statute (ECA), in its article 227, provides
that "it is the duty of the family, society and the State to ensure children, adolescents and
young people, with absolute priority, the right to life and health, to food, education, leisure,
professionalization, culture, dignity, respect, freedom and family and community
coexistence, in addition to training them in all forms of negligence, discrimination,
exploitation, violence, cruelty and oppression”. The work uses the inductive method,
consisting of scientific articles, monographs, books, internet articles, specialized journals
and theses.
Keywords: Adolescents. Infrigementact. Educational Measures.
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Esta pesquisa tem como finalidade mostrar as causas dos atos infracionais
cometidos por adolescentes na perspectiva da ressocialização como diminuição da
criminalidade. Neste ponto, busca-se entender a aplicação das medidas socioeducativas,
discorrendo sobre suas especificidades, com base na lei do (Eca) Estatuto da Criança e
Adolescente. Esta pesquisa buscou responder o seguinte problema: Quais ações cabem ao
estado para promover a ressocialização do indivíduo? Como as medidas socioeducativas
funcionam?
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em, 13 de Julho de 1990 foi
criado após a Convenção dos Direitos da Criança pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
desde então foi se adequando a sociedade com atualizações como a inserção da lei de
adoção no ano de 2009. Segundo Alberton (2005), no ECA “[...] as crianças e os
adolescentes passaram a ser reconhecidos como Sujeito de Direitos de Prioridade
Absoluta.
O Ato infracional é “ação condenável, de desrespeito às leis, à ordem pública, aos
direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes”. Somente
haverá o ato infracional se a conduta for correspondente a uma hipótese prevista em lei
que determine sanções ao seu autor (AQUINO, 2012).
O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu art. 2º considera-se criança,
para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
De acordo com TAVARES: O Estatuto da Criança e do Adolescente inovou ao
abranger toda criança e adolescente em qualquer situação jurídica, rompendo
definitivamente com a doutrina da situação irregular, assegurando que cada brasileiro que
nasce possa ter assegurado seu pleno desenvolvimento, mesmo que cometa um ato ilícito
(TAVARES, 2011, p. 7).
A Constituição Federal, em seu artigo 227, determina que “é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
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e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
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Na sequência serão expostos os conceitos acerca da adolescência, enfatizando a
importância dos direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como
todas as medidas socioeducativas.
1 ADOLESCÊNCIA
A palavra “adolescente” deriva do latim adulescere, que significa crescer,
desenvolver, aumentar, também significa tornar-se maior. Para Kalina e Laufer (1974), a
adolescência é um grande salto para a vida: salto na direção para tornar-se individual.
Consoante definição do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), a
pessoa entre doze e dezoito anos de idade é considerada adolescente (Art. 2º). Em casos
excepcionais dispostos na legislação, o estatuto pode ser aplicável até 21 anos de idade
(artigos 121 e 142).
As definições de criança e de adolescente, segundo Alcântara e Del Campo baseiamse na psicologia evolutiva, sendo que o artigo 2º do Estatuto da criança e do adolescente,
adotando-se o critério cronológico absoluto, que estabelece a distinção técnica entre
criança e adolescente, evitando o termo do uso menor. (Pág.28)
A família considerada como a primeira forma de sociabilidade do indivíduo, ganha
destaque em estudos e pesquisas, pois é um relevante fator de risco ou proteção para o
comportamento infracional, tendo as suas relações, influência nas condutas sociais desde
a infância até a vida adulta, assim as futuras relações dependem da dinâmica,
funcionamento e características familiares (Ceolin, 2003; Feijó & Assis, 2004).
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela lei Nº
8.069/90, e, seu artigo 15: “a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e
à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.”. Toda criança tem
direito a liberdade, bem como ao respeito e a dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento, sendo lhes resguardadas seus direitos e garantias.
Nesse sentido é o entendimento de Souza:
A adolescência no contexto social contemporâneo e, de modo
específico, os (as) adolescentes pobres, são identificados socialmente
a partir do estereótipo socialmente construído a respeito da faixa
etária a que pertencem e, assim, não conseguem ser vistos pela
sociedade em geral. Quando seu estereotipo é identificado, são
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considerados como um problema a ser superado, como se todos
fizessem parte do mesmo balaio, como se não fossem pessoas em
sua individualidade e humanidade. Além da invisibilidade, a
inferioridade está presente na avaliação ou juízo social. Trata-se do
consenso pré-reflexivo que determina o valor diferencial dos seres
humanos, o qual identifica quem merece respeito e quem não o
merece (SOUZA, 2006, p.145).
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DOS ATOS INFRACIONAIS
O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua em seu art. 103 o ato
infracional:“Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção
penal”.
O ato infracional, portanto, corresponde a um fato típico e antijurídico, previamente
descrito como crime ou contravenção penal. Impõe a prática de uma ação ou omissão e a
presença da ilicitude para sua caracterização. (SPOSATO, Karyna Batista)
A realidade de muitos adolescentes em conflito com a lei evidencia a ausência de
figuras representativas na família além da inconsistência de vínculos familiares (COSTA;
ASSIS, 2006).
De um modo mais amplo, pode-se pensar na presença de violência, principalmente
doméstica, na história da vida desses adolescentes, é um indício da presença de outras
violências, sobretudo uma violência estrutural, relacionada às condições socioeconômicas
da vida (ZAPPE; SANTOS; DIAS, 2012)
Meneses (2008, p.91) esclarece que: “Para cada ato infracional corresponde uma
medida socioeducativa [...]”. São elas: advertência, reparação de dano, prestação de serviço
à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação.
3 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O Artigo 112 do ECA trata das medidas socioeducativas, como consequências da
prática de ato infracional praticado por adolescente, cabe citar:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
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IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
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VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a
prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado
às suas condições. BRASIL, (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990)
É importante ressaltar que as medidas socioeducativas são aplicadas para
adolescentes que tenham cometido ato infracional. Tais medidas são aplicadas visando
educar e conscientizar para que ele não volte a cometer o ato infracional. O Juiz
competente da Vara da Infância é responsável por aplicar as medidas para os menores.Em
relação ao adolescente que comete o ato infracional, quando apreendido em flagrante, é
encaminhado à autoridade policial competente, conforme determinado no artigo 172 do
ECA (BRASIL, 2016)
Nas palavras de Wilson Donizeti Liberati (2006, p. 102):
A medida socioeducativas é a manifestação do Estado, em resposta
ao ato infracional, praticado por menores de 18 anos, de natureza
jurídica impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva
inibir a reincidência, desenvolvida com finalidade pedagógicaeducativa. Tem caráter impositivo, porque a medida é aplicada
independente da vontade do infrator – com exceção daquelas
aplicadas em sede de remissão, que tem finalidade transacional.
Além de impositiva, as medidas socioeducativas têm cunho
sancionatório, porque, com sua ação ou omissão, o infrator quebrou
a regra de convivência dirigida a todos. E, por fim, ela pode ser
considerada uma medida de natureza retributiva, na medida em que
é uma resposta do Estado à prática do ato infracional praticado.
Conclui-se, portanto, que as medidas socioeducativas tem caráter pedagógico
devendo prover à reinserção social do jovem e à sua integração às comunidades.
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4 ADVERTÊNCIA
A advertência se encontra no artigo 115 do ECA, que assim dispõe: A advertência
consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Trata-se de
medida mais branda.
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Sobre a advertência, Guilherme de Souza Nucci (2018, p. 458) explica: “é a mais
branda das medidas socioeducativas, devendo ser reservada para os atos infracionais
considerados leves, envolvendo a lesão a bens jurídicos de menor relevância, além de ser
destinada aos adolescentes de primeira vez”.
A medida de advertência pode ser aplicada ao adolescente sempre que houver
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ressalvada a hipótese de remissão,
em que são dispensados (BARREIRA, 1991, p. 126).
De acordo com Nogueira apud Chaves (1997, p. 517), “a advertência deve ser a
medida mais usada, uma vez que toda medida aplicada ao menor visa à sua integração
sociofamiliar.”
5 OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
Estabelece o caput do artigo 116 do Estatuto que “em se tratando de ato infracional
com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o
adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejuízo da vítima” (BRASIL. Lei n. 8.069/90).
A obrigação de reparar o dano, como medida socioeducativa, deve ser suficiente
para despertar no adolescente o senso de responsabilidade social e econômica em face do
bem alheio. A medida deve buscar a reparação do dano causado à vítima tendo sempre
em vista a orientação educativa a que se presta. (ISHIDA, 2014, p.287)
6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
Tal medida é prevista no art. 117, do ECA, que dispõe:
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros
estabelecimentos congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão
atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser
cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos
sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não
137

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.
BRASIL, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990). Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
No entendimento de Martins (2000), a prestação de serviços à comunidade atribui
ao adolescente autor de ato infracional, o cumprimento obrigatório de afazeres de caráter
coletivo, tendo em vista interesses e bens comuns. Trabalhar gratuitamente põe o
adolescente frente à possibilidade de receber valores sociais positivos, por meio da vivência
de relações de solidariedade e entreajuda, presentes na ética comunitária. Em atendimento
personalizado que pede a participação efetiva da família, da comunidade e do poder
público, assegurando a promoção social do adolescente por meio de orientação,
manutenção dos vínculos familiares e comunitários, escolarização, inserção no mercado de
trabalho e/ou cursos profissionalizantes e formativos.
7 LIBERDADE ASSISTIDA
Prevista no artigo 118 do ECA. Segundo Miranda (2016), a liberdade assistida é uma
medida socioeducativas, que deve ser cumprida em meio aberto, ou seja, sem que o jovem
tenha privação de sua liberdade, prevista no ECA, aplicável aos adolescentes classificados
autores de atos infracionais. É uma medida judicialmente imposta, de cumprimento
obrigatório.
O professor Válter Ishida (2010), em sua obra, conceitua esta medida como: “A
liberdade assistida consiste em submeter o menor, após entregue aos responsáveis, ou
após liberação do internato, à assistência (inclusive vigilância discreta), com o fim de
impedir a reincidência e obter a certeza da reeducação.” (Vàlter Ishida, p. 235, 2010).
Seu objetivo é evitar que o adolescente venha novamente a praticar ato infracional,
mas, principalmente, ajudá-lo na construção de um projeto de vida, acatando os limites e
as regras de convivência social, buscando sempre reforçar os laços familiares e
comunitários (MIRANDA, 2016).
8 SEMILIBERDADE
A inserção do regime de semiliberdade está presente no artigo 120 do ECA, esta
medida socioeducativas pode ser aplicada desde o início, ou como forma de transição para
o meio aberto, podendo ser realizadas atividades externas, independente de autorização
judicial, sendo obrigatória escolarização e a profissionalização. Ela é utilizada quando o
menor já não demonstra perigo para a sociedade.
Com base na citação de Volpi (2002), a medida de semiliberdade não é de caráter
punitivo, mas sim um processo educativo que auxilia o jovem a ter acesso as relações
sociais e de trabalho.
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9 INTERNAÇÃO
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A medida de internação pode ser definida da seguinte forma: A internação é a
medida de privação de liberdade, e somente deve ser aplicado em casos de prática de um
ato infracional grave, como ato cometido sob grave ameaça ou violência à pessoa, o
cometimento de outras infrações ou o não-cumprimento da medida anteriormente
imposta pelo juiz. A privação de liberdade de adolescente só pode ocorrer em casos de
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente. Na internação, o único direito restringido ao adolescente é o de ir e vir, sem
prejuízo dos demais. (HAMOY, 2008, p. 151).
As hipóteses de cabimento da internação estão elencadas no artigo 122, que são:
Art.122: A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I) quando se tratar de ato infracional cometido com grave ameaça ou
violência a pessoa;
II) reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III) descumprimento reiterado e injustificável
anteriormente imposta (BRASIL. Lei n. 8.069/90).

da

medida

O ECA estabelece, no artigo 123 que a internação deverá ser cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades
pedagógicas.
CONCLUSÃO
O presente estudo buscou-se analisar e interpretar as causas dos atos infracionais
cometidos por adolescentes na perspectiva da ressocialização como diminuição da
criminalidade. O ECA além de tratar das medidas socioeducativas aos adolescentes autores
de atos infracionais, também assegura os direitos e deveres fundamentais para ter uma
vida digna. Destaca a importância das medidas socioeducativas, como um novo caminho
para percorrer, tendo como base que todos somos responsáveis por garantir o
desenvolvimento integral as crianças, adolescentes e jovens. Por isso é tão importante a
ressocialização para reeducar esses adolescentes e afastá-los da pratica delitiva. Quanto a
esses preceitos o Estado tem o dever de assegurar a efetivação das garantia dos direitos
fundamentais de crianças e adolescentes. Entende-se que, o adolescente necessita de
cuidados tanto da família quanto da sociedade.
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Salienta-se que a problemática do ato infracional demanda referenciar a
complexidade de fatores que o circundam, uma vez que não basta insistir em atitudes
saudosistas de uma sociedade livre e segura, aumentando os muros das cidades, a
blindagem dos carros, reivindicando o sistema de pena de morte, o aumento dos presídios,
a intensificação e aumento de segurança pública e particular, a redução da idade penal... É
preciso fomentar propostas alternativas que afastem as crianças e adolescentes da
criminalidade, reivindicar políticas públicas de amparo à população infanto-juvenil,
dispondo de espaços de lazer e profissionalização que garantam sua ocupação,
preservando-os da ameaça das drogas e do mundo do crime e que estas políticas atendam
às necessidades sociais de suas famílias. Verifica-se que, apenas a lei não garante o direito,
ou seja, a existência da lei não significa sua efetividade prática. É o que ocorre com a
maioria dos adolescentes autores de ato infracional, na medida em que se tornam alvo do
sistema de justiça somente pela via da infração, e não pela pressuposição de serem
cidadãos de direito, ainda que previstos em lei.
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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso analisa as legislações vigentes no
território brasileiro com relação a proteção de animais. Traz as leis federais, bem como
alguns artigos da Constituição Federal voltados ao assunto. Vislumbra, principalmente a
aplicação dessas leis no município de Palmas, capital do Tocantins, e, para isso, analisa a
legislação estadual e municipal que, apesar de novas e curtas, são muito significativas. Além
da metodologia já citada, há também uma abordagem qualitativa, focando no método
fenomenológico, e a busca de bibliografias através de sítios eletrônicos, livros, artigos,
dissertações e jurisprudência. Por fim, foi possível demonstrar quão inovadora é a
legislação palmense quando se trata dos direitos dos animais, pois, apesar de nova,
demonstra grande eficiência.
Palavras chaves: direito dos animais, legislação, município
1. INTRODUÇÃO
Considerando que Palmas, TO, é a capital mais nova do Brasil, assim como o cenário
de discussões mundiais acerca do meio ambiente e a evolução legislativa no tocante à
proteção animal, torna-se relevante uma pesquisa bibliográfica, histórica e legal, incluindo
as leis de proteção animal no Estado do Tocantins e, principalmente em Palmas.
Para tanto, além de explanar sobre a criação, a evolução e desenvolvimento da
cidade de Palmas, faz-se necessário elucidar os aspectos conceituais do Direito dos
animais, demonstrar as normativas legais de proteção e bem-estar animal resultantes de
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, a Constituição Federal, as leis federais
e as leis de proteção e bem-estar animal em outras localidades brasileiras.
Ademais, foi adotada metodologia que engloba os preceitos de uma pesquisa de
natureza básica, de abordagem qualitativa, buscando se ater ao método fenomenológico,
realizando levantamento em legislações, bibliografias, em sítios eletrônicos, livros, artigos,
dissertações e jurisprudências concernentes ao tema.
Nesse diapasão, o presente artigo foi estruturado em sete partes, quais sejam: a
primeira delas sendo a presente Introdução; a segunda parte, contendo aspectos
relevantes da criação de Palmas como sendo a nova capital do Estado do Tocantins; a
terceira, elucidando os aspectos gerais do Direito dos animais; a quarta parte, abordando
os dispositivos da Constituição Federal relativos à proteção animal; a quinta parte,
discorrendo sobre as leis federais que tratam da proteção animal; a sexta parte, tratando
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das leis que tratam da proteção animal no Estado do Tocantins e na cidade de Palmas; a
sétima parte, sendo a conclusão do presente artigo.
2. ASPECTOS RELEVANTES DA CRIAÇÃO DA CIDADE DE PALMAS
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a.

Criação da cidade de Palmas

Com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, com fulcro
no seu artigo 13, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi criado o Estado
do Tocantins, tendo sido designado como governador, José Wilson Siqueira Campos.
Pouco tempo depois, em 20 de maio de 1989, foi fundada sua capital definitiva, a cidade
de Palmas. Idealizada como polo de estruturação administrativa e de difusão estratégica
de desenvolvimento socioeconômico e cultural, a mais nova capital brasileira teve sua
localização definida no coração do novo do estado, na região da Serra do Carmo, entre a
Serra de Lajeado e o rio Tocantins, fora das margens da Rodovia Transbrasiliana (BR-153).
Contudo, havia um desafio a ser solucionado: não se poderia deixar a capital do
estado sem um chefe do executivo municipal, bem como não se poderia fazer uma eleição
municipal fora de época. Para melhor compreensão da solução alcançada pelo grupo
político liderado pelo então govenador se faz necessário retroagir ao período anterior à
criação do Estado do Tocantins.
Em 1º de janeiro de 1988, por meio da Lei Estadual n. 10.419/88, do Estado de Goiás,
o distrito de Taquarussu do Porto, que pertencia ao município de Porto Nacional, foi
elevado à categoria de município, assim permanecendo no novo estado. Nessa condição,
antes da instalação de Palmas como capital, por meio da Lei n. 28, de 29 de dezembro de
1989, da Câmara Municipal de Taquarussu, a sede daquele município fora transferida para
a cidade de Palmas e esse passou à condição de distrito, juntamente com Taquaralto e
Canela, que posteriormente passaram a ser bairros da capital, enquanto Taquarussu
permanece como distrito. Dessa forma, em 1º de janeiro de 1990, com a emancipação de
Palmas como capital do Estado do Tocantins, Fenelon Barbosa, prefeito da extinta cidade
de Taquarussu do Porto, torna-se o primeiro prefeito de Palmas.
b.

Evolução da cidade de Palmas

Ao longo de seus 32 anos de existência, Palmas, detentora de área territorial total
de 2.227.329 km² tem passado por uma constante evolução. No que concerne à sua
primeira amostragem populacional, em 1.991, com apenas 2 anos após o lançamento de
sua pedra fundamental, a cidade contava com aproximadamente 24.300 (vinte e quatro mil
e trezentos) habitantes. No censo de 2010 já se contabilizava 228.000 (duzentos e vinte e
oito mil) residentes. Na atualidade, sua população é estimada em cerca de 313.349
(trezentos e treze mil, trezentos e quarenta e nove) habitantes.
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Quanto aos indicadores demográficos possui uma taxa de mortalidade infantil de
aproximadamente 1,153% (dados de 2019); um índice de escolaridade de 98% para
crianças com faixa etária de 6 a 14 anos de idade (dados de 2010) e um PIB per capita de
R$ 32.293,89 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos),
de acordo com os dados atualizados em 2018.
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Relativamente aos índices de desenvolvimento humano, de acordo com a última
amostragem do IDEB, em 2021, Palmas superou a meta de 6.0, estabelecida para o
município, alcançou a nota de 6.5 e passou a ocupar o segundo lugar no ranking nacional
entre as capitais.
Ademais, Palmas mostra-se em constante evolução, em consonância com seu
enorme potencial de crescimento e é, desde as eleições de 2020, a única capital brasileira
com uma mulher à frente do poder executivo.
3. ASPECTOS GERAIS DO DIREITO DOS ANIMAIS
Existe na doutrina brasileira, uma corrente minoritária, que prega que os animais são
seres, sujeitos de direitos, não tão somente objetos de direitos. Vejamos:
“[...] temos uma posição diferente. No nosso entender, os animais não
são mais apenas objetos de direito, mas sujeitos de direito. Seriam os
animais titulares de direitos fundamentais [...]” (NUNES JÚNIOR, 2019
p.855.).
No entanto, não é o que diz a legislação civil brasileira vigente, que trata os animais
como bens móveis, conforme pode ser observado no art. 82 da Lei n. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro:
“Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou
de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da
destinação econômico-social”. (Brasil. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de
2002. Código Civil Brasileiro)
Nesse sentido, de acordo com o direito brasileiro, os semoventes (animais), não têm
personalidade jurídica (ainda), sendo classificados como COISA. Além disso, existe uma
corrente majoritária que defende que os animais são objetos dotados de direitos, cuja qual
vem sendo adotada no atual entendimento do STF. Observemos:
“O remédio jurídico-constitucional do habeas corpus visa a
proteção da liberdade física do ser humano. A toda evidência
não alcança os animais, eis que estes não se apresentam no
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mundo jurídico como sujeito de direito. recurso ordinário a que
se nega provimento.”

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

(STF - RHC: 50343 GB, Relator: Min. DJACI FALCAO, Data de
Julgamento: 03/10/1972, PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 10-11-1972 PP-*****)
Entretanto, em 07.08.2019, fora aprovado no Senado Federal, o PLS 27/2018, cujo
texto propõe que os animais deixariam de ser objetos de direitos e passariam a ter natureza
jurídica “sui generis”, na condição de sujeitos de direito despersonificados, passando, a ser
reconhecidos como seres sencientes, dotados de natureza biológica e emocional, passíveis
de dor e de sofrimento emocional. O referido projeto foi enviado à Câmara dos Deputados,
onde segue aguardando votação e, enquanto não ocorrer sua aprovação os animais
seguem como sendo objetos dotados de direitos.
Na esfera internacional é mister salientar a Declaração Universal do Direto dos
Animais, emitida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO, em 1978, conforme a seguir:
Declaração Universal dos Direitos dos Animais – Unesco – ONU
(Bruxelas – Bélgica, 27 de janeiro de 1978)
Preâmbulo:
Considerando que todo o animal possui direitos;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos
têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra
os animais e contra a natureza;
Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito
àexistência das outras espécies animais constitui o fundamento da
coexistência das outras espécies no mundo;
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há
o perigo de continuar a perpetrar outros;
Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado
ao respeito dos homens pelo seu semelhante;
Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a
observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais,
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Proclama-se o seguinte:
ARTIGO 1:
Todos os animais nascem iguais diante da vida, e têm o mesmo
direito à existência.

a)
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ARTIGO 2:
Cada animal tem direito ao respeito.

O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o
direito de exterminar os outros animais, ou explorá-los, violando esse
direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos
outros animais.
b)

Cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do
homem.
c)

ARTIGO 3:
a)

Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis.

Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea,
sem dor ou angústia.
b)

ARTIGO 4:
Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o
direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e
aquático, e tem o direito de reproduzir-se.
a)

A privação da liberdade, ainda que para fins educativos, é
contrária a este direito.
b)

ARTIGO 5:
Cada animal pertencente a uma espécie, que vive habitualmente no
ambiente do homem, tem o direito de viver e crescer segundo o
ritmo e as condições de vida e deliberdade que são próprias de sua
espécie.
a)

Toda a modificação imposta pelo homem para fins mercantis é
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contrária a esse direito.
ARTIGO 6:
Cada animal que o homem escolher para companheiro tem o
direito a uma duração de vida conforme sua longevidade natural
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a)

b)

O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.

ARTIGO 7:
Cada animal que trabalha tem o direito a uma razoável limitação do
tempo e intensidade do trabalho, e a uma alimentação adequada e
ao repouso.
ARTIGO 8:
A experimentação animal, que implica em sofrimento físico, é
incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência
médica, científica, comercial ou qualquer outra.
a)

b)

As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas

ARTIGO 9:
Nenhum animal deve ser criado para servir de alimentação, deve ser
nutrido, alojado,transportado e abatido,sem que para ele tenha
ansiedade ou dor.
ARTIGO 10:
Nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. A
exibição dos animais e os espetáculos que utilizem animais são
incompatíveis com a dignidade do animal.
ARTIGO 11:
O ato que leva à morte de um animal sem necessidade é um biocídio,
ou seja, um crime contra a vida.
ARTIGO 12:
Cada ato que leve à morte um grande número de animais
selvagens é um genocídeo, ou seja, um delito contra a espécie.
a)
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O aniquilamento e a destruição do meio ambiente natural
levam ao genocídeo.
b)

ARTIGO 13:
a)

O animal morto deve ser tratado com respeito.

As cenas de violência de que os animais são vítimas, devem ser
proibidas no cinema e na televisão, a menos que tenham como fim
mostrar um atentado aos direitos dos animais.
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b)

ARTIGO 14:
As associações de proteção e de salvaguarda dos animais
devem ser representadas a nível de governo.
a)

Os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, como os
direitos dos homens. (UNESCO, Bélgica, 1978.)
b)

Não obstante os direitos dos animais proclamados pela UNESCO em sua Declaração
Universal, a legislação brasileira veda toda forma de crueldade animal, bem como qualquer
meio de sofrimento físico ou psíquico.
4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A PROTEÇÃO ANIMAL
Com o advento da Constituição Federal de 1988, as normas de proteção ambiental
passaram a ter status constitucional, sendo considerado direito fundamental. No seu
capítulo VI, que trata do meio ambiente, especificamente no Art. 225, podemos observar a
seguinte redação:
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.
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL.
Constituição Federal 1988)
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Essa constitucionalização da proteção do meio ambiente trouxe grande avanço
jurídico na proteção aos animais no direito brasileiro. Com isso o legislador constituinte
provou o avanço social e a preocupação com os animais não humanos, trazendo dentro
do artigo supracitado, uma relação de direitos e deveres da sociedade para com o meio
ambiente, principalmente os animais. Ademais, a elevação ao status de direito
fundamental, permitiu que lhe fosse ponderado e sobreposto diante de conflitos de
Direitos, assegurando a proteção do meio Ambiente, como destacou o ministro Marco
Aurélio em seu voto na Adin 4983:
[…]
Os precedentes apontam a óptica adotada pelo Tribunal considerado
o conflito entre normas de direitos fundamentais – mesmo presente
manifestação cultural, verificada situação a implicar inequívoca
crueldade contra animais, há de se interpretar, no âmbito da
ponderação de direitos, normas e fatos de forma mais favorável à
proteção ao meio ambiente, demostrando-se preocupação maior
com a manutenção, em prol dos cidadãos de hoje e de amanhã, das
condições ecologicamente equilibradas para uma vida mais saudável
e segura. (BRASIL. STF. Min. Marco Aurélio STF 2019)
Outrossim, a elevação das normas ambientais do art. 225 da CF ao status de norma
fundamental, possibilitou a mínima garantia de proteção à fauna brasileira. Além disso,
existem os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que garantem a proteção
dos animais na esfera mundial, como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e
das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América;
[...] Conhecida como a Convenção de Washington de 1940, foi
inspirada na Convenção de Londres de 1933 e sinaliza para a
internacionalização das políticas públicas de conservação da
natureza; visa à preservação em seu habitat natural das espécies e
gêneros da fauna e da flora e de áreas de beleza extraordinária
mediante a criação de áreas protegidas, estendida a preservação das
espécies fora delas, e estabelece uma lista de espécies a proteger. (A
proteção constitucional da fauna - parte 2 Ricardo Cintra Torres de
Carvalho, Revista Consultor Jurídico, 2 de janeiro de 2020, 10h51)
Portanto, o artigo 225 da constituição federal, juntamente com as normas
internacionais de proteção animal, elevou consideravelmente a proteção legal aos animais
em terras brasileira.
5. LEIS FEDERAIS QUE TRATAM DA PROTEÇÃO ANIMAL
150

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O sistema jurídico brasileiro, além da proteção jurídica constitucional aos animais,
conta com algumas leis federais que versam sobre proteção animal, merecendo ser
destacada a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, instrumento jurídico criado para
regulamentar os incisos I, II, III e VII, do paragrafo 1°, do artigo 225, da Constituição Federal,
a fim de instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, assim como
a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que constitui os crimes contra os animais, alterada
pela Lei 14.064/20 (Lei Sansão), que trouxe punições mais severas quanto aos maus tratos
a animais domésticos (cães e gatos). Vejamos:
Lei n. 9.605/98 [...]
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou
em desacordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro
natural;
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes
da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos
e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados
ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não
considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as
circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou
terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais
brasileiras.
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§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda
que somente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
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III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar
destruição em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício
de caça profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis
em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico
oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos.
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas
descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de
2020)
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§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte
do animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes
em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais
brasileiras:
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Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de
aqüicultura de domínio público;
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e
algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade
competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer
natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente
demarcados em carta náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em
lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com
tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a
utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não
permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes
provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
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I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam
efeito semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade
competente:
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Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato
tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar
espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais
hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico,
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas
oficiais da fauna e da flora.
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de
sua família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória
ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente
autorizado pela autoridade competente;
III – (VETADO)
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo
órgão competente.[...] (BRASIL. lei 9.605, Planalto.)
Deve ser destacado que a Lei Sansão adicionou, à Lei n. 9.605/98, o parágrafo 1°- A,
o qual estabelece os crimes de maus tratos aos animais. Além disso, temos o Código
Ambiental, instituído pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, que prevê em seu texto
proteções à fauna. A Lei de Política Agrícola que, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade
da preservação ambiental e do uso racional da fauna e flora.
Ademais, temos uma serie de instruções normativas, decretos, resoluções e leis que
dispõe sobre a proteção e bem estar animal sendo elas: A Instrução Normativa n° 03 de
2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA - que aprova o
Regulamento Técnico para o Abate Humanitário de Animais de corte; a Instrução
Normativa n° 12 de 2017 – MAPA - trata do credenciamento de entidades para
Treinamento em Abate Humanitário; a Instrução Normativa nº 46 de 2018 MAPA -- Trata
sobre as Exportações de ruminantes vivos enquanto a Instrução Normativa nº 13 de 2010
– MAPA - traz o Regulamento Técnico para exportação de ruminantes vivos para o abate.
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O Decreto nº 96.993/1988 - Regulamenta a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional - CCCCN em conformidade com a Lei nº 7.291/1984 sobre a Equideocultura
Nacional já a Instrução Normativa nº 2/2021 - MAPA - Estabelece as normas para avaliação
de fiscalização e fomento das entidades turfísticas, enquanto a Instrução Normativa nº
01/2012 - MAPA - Aprova o Código Nacional de Corridas Lei Nº 11.794, de 8 de outubro
de 2008, estabelece procedimentos para o uso científico de animais. A Portaria nº 76/2021MAPA -, dispõe sobre os critérios de classificação dos hipódromos para atendimento ao
disposto no art. 31 do Decreto nº 96.993, de 17 de outubro de 1988. O Decreto n° 9.013
de 2017 - Regulamenta a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.
Instrução Normativa nº 56, de 6 de novembro de 2008 - MAPA -Estabelece os
procedimentos gerais de Boas Práticas de Bem-Estar para Animais de Produção e Interesse
Econômico abrangendo produção e transporte. A Instrução Normativa nº 113 de 2020 –
MAPA - dita as boas práticas de manejo e bem-estar animal nas granjas de suínos. Lei Nº
10.519, de 17 de julho de 2002- trata da realização de rodeio e dá providências no que se
refere a promoção e fiscalização da defesa sanitária animal. A Resolução Nº 791/2020
CONTRAN - do transporte de animais de produção ou interesse econômico, esporte, lazer
e exposição Resolução Nº 1.236/2018 CFMV – regula as condutas dos profissionais quanto
a diagnóstico e definição de maus tratos a animais vertebrados.
Em suma, essas são as normativas, instruções normativas e resoluções, federais
criadas para as boas práticas, bem-estar e proteção animal, servindo para robustecer a
proteção aos animais.
Concluindo, essas são as normativas federais criadas para as boas práticas, bemestar e proteção animal, servindo para robustecer a proteção aos animais.
6. LEIS QUE TRATAM DA PROTEÇÃO ANIMAL NO ESTADO DO TOCANTINS E EM
PALMAS
Apesar da existência das legislações e normativas que objetivam a proteção e bemestar dos animais no território nacional é importante salientar as legislações municipais
que inovaram nesse aspecto, instituindo mecanismos legais para a proteção e bem estar
animal em seus respectivos territórios. Nesse sentido, podemos mencionar a Lei
Complementar Municipal de Florianópolis Nº 183/2005, que veda a autorização de
animais em circo na cidade; na cidade de São Paulo, SP , em 2020, foi editada a Lei
Municipal nº 17.464, de 9 de setembro de 2020, com o intuito de controle e de proteção
animal, por meio qual foi instituída política pública de castração animal para controle de
natalidade e consequentemente, para prevenir a condição de animais abandonados; em
Goiânia, GO, foi editada a Lei n. 9.843, de 09 de junho de 2016, que estabelece sanções
e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, além
de ter criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal – COMUPA, por
intermédio da Lei n. 10.103, de 14 de novembro de 2017.
155

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em relação ao seu território, Palmas, TO, é abrangida pelo Código Estadual de
Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Tocantins, instituído pela Lei n. 3.530, de
14 de agosto de 2019, a qual é composta por 26 artigos, distribuídos em 6 (seis) capítulos,
conforme a seguir: capítulo I - das disposições gerais; capítulo II - dos animais silvestres;
capítulo III - dos animais domésticos; capítulo IV - dos sistemas intensivos de economia
agropecuária; capítulo V - dos animais de laboratório; capítulo VI - das disposições finais.
Importante frisar que o legislador manifesta cuidado com a relação socioeconômica
do estado e a proteção animal, inclusive, exprime preocupação com o bem-estar psíquico
do animal, além de tratar da fauna nativa, fauna exótica, da vedação da introdução de
espécies alheias às espécies nativas sem prévia autorização. Além disso, traz vedações e
regulamentações relativas aos animais destinados a trabalho de carga, regulamenta o
transporte animal no território estadual, regulamenta a chamada “produção em
confinamento” e regulamenta as experiências com “animais de laboratório”. Dessa forma,
a lei supracitada representa um marco legal na questão de proteção e bem-estar animal
no Estado mais novo da federação brasileira.
Prosseguindo, no que se refere à legislação municipal destaca-se a Lei n. 2.585, de
04 de janeiro de 2021 – Lei de Proteção Animal em Palmas, bem sucinta e contando com
apenas com 3 (três) artigos. No entanto, isso não suprime sua importância para a proteção
animal, haja vista instituir o Programa Municipal de Reflexão sobre o Abandono de Animais,
na cidade de Palmas, TO.
7. CONCLUSÃO.
Como pudemos observar, a lei de proteção animal em Palmas é muito recente e
sucinta. Todavia, levando-se em consideração outras legislações municipais de grandes
centros urbanos brasileiros, a de Palmas mostra-se inovadora, em razão de promover a
reflexão de toda a sociedade sobre o tema e, dessa forma, assegurar espaço para
participação social e abertura para novas ações que façam mais pela promoção da saúde,
bem-estar e proteção animal.
Ademais, a análise das legislações relativas ao bem-estar e proteção animal,
analisadas no decorrer do presente trabalho, permitem observar que o texto legal
palmense não se mostra irrelevante quando se considera ser aplicável à população de uma
capital com apenas 31 anos de existência. Contudo, quando se considera o processo de
evolução social, o desenvolvimento humano e a crescente conscientização acerca da
proteção e do bem-estar animal, mostra-se uma lei genérica.
Diante de tal constatação, vislumbra-se que Palmas caminha na contramão da
legislação estadual, uma vez que a referida mostra-se eficaz, inovadora e abrangente,
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abordando temas cruciais e dando solução aos mesmos, algo que não podemos identificar
dentro da Lei municipal n. 2.585/21. Avaliemos:
Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de reflexão sobre o
abandono de animais na cidade de Palmas-TO.
Art. 2º A instituição do programa tem como objetivos:
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I - conscientizar a população de que o abandono de animais é crime,
além de ser ato cruel que pode condenar o animal abandonado à
morte;
II - dar maior visibilidade ao tema estimulando a prevenção ao
abandono de animais, empregando recursos visuais de impacto;
III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao abandono
de animais;
IV - ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono
de animais por meio de ações integradas envolvendo a população,
órgãos públicos e organizações que atuam na área.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Brasil, Lei
n. 2585 de 04 de Janeiro de 2021).
Como observado, a única legislação de proteção animal de Palmas somente
promove a reflexão sobre o abandono de animais, não sendo suficiente para promover um
efetivo resultado no combate ao abandono.
Tão logo, além de pensar e refletir sobre o problema é necessário aprimorar sua
legislação no que tange à proteção, segurança e bem-estar dos animais, montar um plano
de ação para combater essa prática que é considerada uma forma de maus tratos. Algo
que pode ser feito nesse intento, é instituir um programa de castração comunitária,
envolvendo órgãos municipais (como por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses)
além da parceria colaborativa com as faculdades que tenham o curso de medicina
veterinária, bem como as ONG’s de proteção animal e a sociedade em geral. Outra forma
de combate a essa pratica é instituindo um canal e/ou um local de denúncias e assistência
no caso de abandono consumado, bem como instituir um programa de auxilio às
associações e ONG’s que prestam assistência a animais em situação de abandono, como
também pode-se criar um incentivo fiscal estabelecendo às clinicas veterinárias a
instituição de um programa de abrigo provisório, intermediando também a adoção do
animal.
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RESUMO: O Presidente da República Jair Bolsonaro aprovou a nova lei de licitações em 01
de abril de 2021, Lei nº 13.133 / 21 visa modernizar as regras atuais. Esta proposta substitui
a Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666 / 1993), a Lei do Pregão (Lei nº 10.520 / 2002) e o
sistema de contratação diferenciado (RDC-Lei nº 12.462 / 11), criou novos princípios,
estipulou 5 modalidades de contratação, novas normas de julgamento, alterou a etapa da
licitação, estabeleceu título pleno e sanções para lidar com as infrações foram introduzidas,
e foram inseridas disposições no Direito Penal para classificar os crimes em licitação, além
de que a implementação da nova lei de licitações e contratos exigirá a reconstituição e o
fortalecimento das instituições e mecanismos de controle interno em todas as áreas da
administração pública.
PALAVRA-CHAVE: Lei de Licitações. Administração Pública. Controle Interno.
ABSTRACT: The President of the Republic Jair Bolsonaro approved the new bidding law
on April 1, 2021, Law No. 13,133/21 aims to modernize the current rules. This proposal
replaces the General Bidding Law (Law No. 8,666 / 1993), the Auction Law (Law No. 10,520
/ 2002) and the differentiated contracting system (RDC-Law No. 12,462 / 11), created new
principles, stipulated 5 modalities of hiring, new rules of judgment, changed the stage of
the bidding, established full title and sanctions to deal with the infractions were introduced,
and provisions were inserted in the Criminal Law to classify the crimes in bidding, in
addition to the implementation of the new law of tenders and contracts will require the
reconstitution and strengthening of institutions and internal control mechanisms in all
areas of public administration.
KEYWORD: Bidding Law. Public administration. Internal control
INTRODUÇÃO
O presente artigo científico é o entendimento da nova lei de licitações, a saber, a Lei
nº 14.133 / 2021, e apresenta as principais novidades e alterações da nova lei de licitações
em relação à Lei nº 8.666/93. Nesse contexto, merecem destaque os princípios aplicáveis,
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as modalidades e etapas da licitação, os contratos administrativos e as penalidades e
infrações administrativas.
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Portanto, a pesquisa envolve os aspectos modelares da nova lei de licitações,
algumas também previstas na Lei nº 8.666 / 93, e do pregão, que são regulamentados pela
Lei nº 10.520 / 2002 e Lei do Regime Diferenciado de Contratações (RDC – Lei n°
12.462/11).
Nos próximos capítulos, discutiremos em profundidade questões relacionadas a
licitações sob a perspectiva da nova lei de licitações. No primeiro capítulo, buscou-se
abordar a administração pública bem como as políticas públicas para um melhor
entendimento face ao tema.
No segundo capítulo, iniciou-se abordando a licitação, a aplicação e eficácia da nova
lei, os objetivos da licitação que norteiam todo o procedimento administrativo, os
princípios que regem o direito administrativo e o processo licitatório e a revisão dos
controles internos.
Serão discutidos no terceiro capítulo, os contratos administrativos, penalidades
administrativas da nova lei, além de uma breve análise e a Lei nº 14.133 / 2021 atende às
necessidades da administração pública, e se as mudanças no código penal são
acompanhadas por mudanças nas sanções e violações, que são principalmente positivas
para a administração pública.
1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS
Ham e Hill (1993) apontaram que, no início da década de 1960, a atenção às políticas
públicas aumentou e houve dois benefícios: a dificuldade enfrentada pelos tomadores de
decisão diante de problemas cada vez mais complexos e o desenvolvimento de alternativas
para novas soluções além da atenção de pesquisadores acadêmicos que gradativamente
passam a estudar questões relacionadas às políticas públicas, estabelecer e aplicar
conhecimentos para solucionar problemas específicos do setor público.
Ainda, os autores também enfatizam a importância das políticas públicas como um
caminho de mão dupla: a análise visa desenvolver o conhecimento sobre a formulação de
políticas em si, a pesquisa política e o conhecimento sobre políticas, revelando assim
direções principalmente descritivas; outro objetivo visa apoiar os formuladores de políticas,
implementando maior conhecimento ao processo de planejamento e participar
diretamente da tomada de decisão, que apresenta características mais prescritivas ou
propositivas.
Ham e Hill (1993), com base em Dye (1976 apud HAM & HILL, 1993), acreditam que
a análise de políticas consiste em descobrir o que o governo faz, por que o faz e que
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diferença faz. Para eles, esse método tenta descrever e explicar as causas e consequências
das ações governamentais. O autor afirma que o que separa a análise de políticas do que
é produzido na ciência política é o foco no comportamento do governo. (Ham; Hill, 1993,
páginas 19-20)
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Segundo Saravia e Elisabete Ferrarezi, política pública é uma série de decisões
públicas que visam manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios Projetado para
mudar essa realidade. A tomada de decisão é limitada pelo próprio processo e pelas
reações e mudanças que ele provoca na estrutura social, bem como pelos valores,
pensamentos e visões das pessoas que adotam ou influenciam a decisão. Eles podem ser
considerados como estratégias dirigidas a diferentes propósitos, todos os quais são, até
certo ponto, esperados por diferentes grupos envolvidos no processo de tomada de
decisão.
A abordagem estadocêntrica para a análise de políticas públicas concentra-se nas
ações governamentais, embora reconheça que a gama de atividades e participantes
relacionados a essa ação é ampla.
Com isso, para (DAGNINO, 2002), o objetivo das políticas públicas é o problema que
os formuladores de políticas enfrentam, e o objetivo é ajudá-los por meio do uso de
criatividade, imaginação e habilidades.
Neste setor, a política é principalmente concebida por tomadores de decisão
técnicos e dirigentes de organizações públicas no processo de tomada de decisão. O
processo de tomada de decisão pode ser democrático e participativo, ou pode estar
concentrado em órgãos de governo.
A agenda inclui espaço para formar uma lista de questões que requerem a atenção
do governo e dos cidadãos. Essas questões podem ser não governamentais, ou de tomada
de decisão. O primeiro contém tópicos que já existem há muitos anos a atenção de países
que não são dignos da atenção do governo. O segundo é formado por questões que
merecem atenção governamental, mas ainda não foram resolvidas. A agenda de tomada
de decisão é uma agenda que inclui as questões a serem decididas (KINGDON, 1984).
De acordo com Kingdon, a programação pode ser baseada em crises ou eventos
dramáticos, no impacto das tabelas de indicadores ou no acúmulo de informações ou
experiências sobre o assunto. A construção da agenda governamental é influenciada pelos
participantes ativos (atores governamentais e não governamentais, tangíveis e intangíveis)
e pelo processo de filtragem e indicação de que certas questões têm precedência sobre
outras instituições e suas características.

163

www.conteudojuridico.com.br

Ao enfatizar o poder da crise para colocar um item na pauta, a questão da
mobilidade pública, o que explica também o serviço público em geral setorial (saúde,
educação, temas como transporte), fatores que determinam o surgimento de projetos de
reforma política na agenda do governo.
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Assim, a política visa analisar os fatos, ações e operações das instituições e avaliar
os resultados das ações e implementação de políticas. (MATIAS PEREIRA, 2010).
Existem várias definições para expressar a política e o objeto da ciência política.
Matias-Pereira (2010) refere-se à política como atividade humana relacionado ao poder.
Visa atender a necessidade de coexistência de diferentes interesses que podem ser
pactuados ao longo do processo Institucionalização e paz.
Política para (MATIAS-PEREIRA, 2010a, p.12) deriva do adjetivo politikós de polis,
que significa tudo na cidade e, portanto, também se refere à cidade, à cidadania e à política,
inclusive social.
Portanto, a política é entendida como uma atividade que visa conciliar interesses
conflitantes nas unidades de governo, com o objetivo de alcançar consensos entre todas
as partes. Conforme destacou Matias-Pereira (2010a), a política costuma ser confundida
com governo por estar diretamente relacionada às ações governamentais.
Matias-Pereira (2010b) acredita que as políticas públicas são um importante
instrumento para o governo conquistar, exercer e manter o poder político, e também uma
estratégia de intervenção social no sentido de corrigir as falhas de mercado.
Para, (Peters, 1986, apud SOUZA, 2006, p. 05), é a soma das atividades
governamentais, que diretamente ou por meio de ações autorizadas, afetam a vida dos
cidadãos.
Portanto, BUCCI entende que, para realizar os direitos dos cidadãos à saúde,
habitação, segurança social e educação, a função do estado de coordenar as ações públicas
(serviço público) e privadas é legitimada pela crença da sociedade na necessidade de
realizar esses direitos sociais.
Neste mesmo sentido, Matias-Pereira (2010) esclarece que a política pública se
apresenta como um conjunto de regulamentações, medidas e procedimentos que refletem
a direção política do país e regulam a atuação do governo em tarefas de interesse público.
Souza (2006) destacou que as teorias aplicadas às políticas públicas buscam explicar nas
inter-relações entre Estado, política e sociedade.
Rua (2009) apontou que eles são um conjunto de recurso público. Segundo MatiasPereira (2010), os conflitos são mediados pelo sistema porque são o resultado de atividades
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políticas. Isso significa analisar as inter-relações entre sistemas políticos, processos políticos
e conteúdo político.
Desta forma, para entender melhor as políticas públicas, é necessário entender a
análise das políticas públicas. Segundo Rua (2009), a análise de políticas visa melhorar a
compreensão da política e dos processos políticos para fazer recomendações e melhorias.
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Dye (1976) apud Dagnino et al (2002) referiu-se a isso como descobrir o que o
governo fez, por que o fez e como isso faz a diferença, ou seja, a descrição e explicação
das causas e consequências das ações governamentais.
Para Matias-Pereira (2010), na análise de políticas, tendo em conta os aspectos
inerentes ao processo de formulação de políticas, considera-se que não são o resultado de
uma decisão única e independente, mas sim o resultado de um conjunto de decisões e
implementações.
Frey (2000) apontou que as seguintes dimensões políticas importantes da análise de
políticas (Policy Analysis): policy (dimensão material), politics (dimensão processual) e
polity (dimensão institucional).
Do ponto de vista político, Matias-Pereira (2010b) considera a política pública um
conjunto de procedimentos formais e informais de expressão das relações de poder e
visando a resolução pacífica de conflitos.
Rua (2009) refere-se à proposta, tomada de decisão e implementação de
organizações públicas, e seu foco está no coletivo, mobilizando interesses e conflitos.
Política é a atividade do governo para formular políticas públicas de acordo com o
processo de política. Frey (2000) refere-se à política como a alocação de planos de tomada
de decisão política, questões técnicas e conteúdo material nas políticas públicas.
Segundo Matias-Pereira (2010), o termo política está relacionado ao processo
político, referindo-se à imposição de objetivos, conteúdo e decisões de distribuição. Para
Rua (2009), é o resultado da ação dos atores políticos na defesa de seus interesses e valores.
Segundo Matias-Pereira (2010b), a dimensão política (forma política) refere-se à
dimensão institucional delineada pela estrutura institucional do sistema jurídico e sistema
político-administrativo.
Portanto, a análise de políticas públicas de diferentes dimensões busca atingir os
objetivos públicos previamente estabelecidos, mesmo que os meios e os objetivos sejam
compatíveis. Para (SOUZA, 2006, p.17), a política é uma ação consciente, uma meta a ser
alcançada
165

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Nesse caso, Souza (2006) apontou que envolvem diferentes atores. Rua (2009)
chama esses participantes de participantes políticos (stakeholders). Estes podem ser
Indivíduos, grupos ou organizações cujos interesses podem ser afetados, positivo ou
negativo, dependendo da direção que uma determinada política toma.
Como parte importante da análise de políticas públicas, Frey (2000) citou o ciclo de
políticas públicas. O mesmo autor usa o ciclo de políticas públicas como um modelo
interessante para analisar a vida de diferentes participantes por meio de uma série de
elementos do processo de administração política.
Matias-Pereira (2010) descreveu as sucessivas etapas desse processo como:
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Pinto (2008) acrescentou que
este ciclo tenta explicar a interação entre o ambiente social, político e econômico ao invés
das intenções e ações do governo, e desvendar a relação entre eles.
As atividades políticas de Easton (1965) apud Souza (2006) ocorrem em um sistema
que possui entradas do ambiente externo, processa-os no sistema político e resultam em
saídas, como decisões políticas. Para Matias-Pereira (2010b), uma política envolve múltiplas
decisões e requer múltiplas ações estrategicamente selecionadas para implementar as
decisões tomadas. A tomada de decisão política decorre das escolhas nas alternativas
propostas que são distribuídas entre os atores envolvidos em uma hierarquia, e as opções
mais adequadas aos meios para atingir o propósito pretendido.
Rua (2009) destacou que a integração das complexidades na estrutura das políticas
públicas é o resultado de uma série de atividades políticas que configuram um processo
político e replicam as decisões a serem tomadas. Isso é muito útil para analisar processos,
mecanismos e estratégias político-administrativas, bem como o comportamento dos vários
participantes envolvidos em cada fase sucessiva e interativa do ciclo de políticas: definição
da agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação.
Rua (2009) mencionou que a formação da agenda inclui determinar as prioridades
do governo e tratá-las como questões políticas com base na definição e análise do
problema.
Conforme também já foi demonstrado a formação e a tomada de decisões de
alternativas são feitas depois que o problema é colocado na ordem do dia, a solução é
proposta e a decisão é tomada.
A implementação inclui uma série de eventos e atividades que ocorrem após a
definição das diretrizes da política, envolvendo esforços para gerenciá-la e o impacto sobre
os processos e pessoas.
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Geralmente é acompanhado de monitoramento, que é uma ferramenta que tem por
objetivo promover a efetivação das políticas públicas e seus objetivos esperados.
Para MATIAS-PEREIRA, 2010b, p.200, o estudo da implementação de políticas está
relacionado a explicar por que certas políticas atingem seus objetivos, ou seja, são bemsucedidas e outras não.
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O autor também mencionou que ainda no processo de implantação, com a adoção
e implantação de um quando os objetivos esperados não são alcançados, o fracasso
provavelmente reside em sua formulação.
A avaliação de Rua (2009) inclui procedimentos para julgar os resultados das
políticas com base em padrões de valor, e os ajustes são modificações para obter os
resultados esperados. Para TEIXEIRA, 2002, p. 02, fazer política pública significa definir
quem decide o que, quando, quais consequências e para quem.
Para Pinto (2008), as críticas relacionadas ao ciclo de políticas públicas o descrevem
como um processo contínuo e ordenado e cuidadosamente discutidas alternativas para
atingir os objetivos, mas na prática a formulação de políticas é complexa e interativa.
Rua (2009) destacou que as políticas públicas ocorrem em um ambiente marcado
por tensões entre diferentes atores sociais e institucionais. Souza (2006) destacou que,
após a concepção e formulação, as políticas públicas se desdobram em planos, programas,
projetos, sistemas de informação e pesquisas. Quando acionados, serão implantados e
submetidos ao sistema de monitoramento e avaliação.
Portanto, Matias-Pereira (2010) complementou a implementação de políticas
públicas por meio de instrumentos legais (PPA, LDO, LOA); implementação de ações
governamentais (planos, projetos e atividades) e definições normativas (como leis,
decretos, regulamentos e outras diretivas).
Matias-Pereira (2010) acredita que a política pública é considerada uma ação
intencional do Estado na sociedade, e sua importância e suficiência das necessidades
sociais devem ser sistematicamente avaliadas. Considera a participação efetiva dos atores
envolvidos na avaliação e mede, compara, promove e julga as ações realizadas com base
no valor.
A avaliação de políticas públicas é uma avaliação formal, ou seja, para o RUA 2009,
é uma inspeção sistemática de qualquer intervenção planejada na realidade, com base em
padrões claros, coletados e analisados por meio de procedimentos reconhecidos sobre seu
conteúdo, estrutura, processo e resultados, qualidade e / ou impacto.
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Cotta (1998) mencionou que os conceitos em avaliação envolvem metas, objetivos,
grupos-alvo, efeitos, influências, processos, resultados, eficácia, eficiência e eficácia.
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Para Matias-Pereira (2010), o objetivo da avaliação de políticas públicas é apontar
os resultados positivos e negativos, os erros e as distorções das políticas públicas para
permitir seu aprimoramento ou reformulação.
Rua (2009) acrescentou que focam no julgamento (porque envolvem valores); São
sistemáticos (porque se baseiam em procedimentos e indicadores reconhecidos e
previamente estabelecidos), enfocam conteúdo (problemas e soluções), estratégia
(estrutura), processos (coordenação, atividades, competências, prioridades), produtos,
efeito e influência.
Além disso, uma política acabará por levar a um plano ou projeto com padrões
claros para ajudar a melhorar, melhorar o processo de tomada de decisão, o aprendizado
institucional e / ou aumentar a responsabilidade.
Matias-Pereira (2010b) esclarece que uma dada política pode ser avaliada, o que
requer como pré-requisito a construção de uma metodologia específica para este tipo de
análise.
Rua (2009) enfatizou que a avaliação tem duas dimensões: dimensão técnica
características são informações utilizadas na geração ou coleta de tomadas de decisão de
acordo com procedimentos reconhecidos e avaliativa verificação de informações com
padrões específicos para extrair condições relacionadas ao valor políticas, planos ou
projetos. No entanto, a avaliação deve ser vista como um processo de apoio à
aprendizagem, a fim de buscar melhores tomadas de decisão e melhorias de gestão.
Arretche (2009) acredita que somente por meio da avaliação de planos de
implementação efetivos pode-se estabelecer uma relação causal entre as políticas públicas
estabelecidas e o sucesso ou fracasso de seus objetivos, bem como os resultados de sua
implementação ou seu impacto nas condições sociais.
Para MATIAS-PEREIRA, 2010b, p.221, o processo de avaliação das políticas públicas
é realizado por meio de modelos e conceitos, devendo ser considerados os antecedentes
sociais, políticos e econômicos.
Assim, o ingresso no campo do direito público resultará em responsabilidade civil
do Estado, cuja base ainda é a obrigação do Estado de reembolsar ou indenizar o dano
patrimonial e / ou mental causado por seu agente a terceiro (ALEXANDRINO; VICENTE,
2013, p. 804).
2. DA LICITAÇÃO
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A licitação é um procedimento administrativo e prévio usado para a contratação
com o poder público. É uma forma de restrição à liberdade da Administração Pública e
possui procedimento delimitado por lei específica – Lei 14.133.
Por meio da licitação o poder público visa garantir a melhor contratação possível e
a participação dos regulados. Para fazer a licitação sem vícios, alguns princípios devem ser
observados.
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Entender o processo licitatório é fundamental para quem tem interesse em firmar
contrato com a administração pública.
Busca-se fazer uma relação entre o instituto administrativo da licitação e os demais
princípios e poderes já visitados e analisados. Segundo Hely Lopes Meirelles, (MEIRELLES,
2005, p. 269) o conceito de licitação “é o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu
interesse”. Visto então tratar-se de um procedimento de aquisição de um bem ou serviço,
por parte da Administração Pública, visando escolher o melhor objeto que se enquadra nas
necessidades e nos preços oportunizados durante sua realização. A utilização do
procedimento licitatório visa garantir igual oportunidade a todos os interessados no objeto
a ser adquirido, atuando como fator de eficiência e moralidade.
Percebe-se que uma simples característica técnica, pautada como necessária pela
Administração Pública poderá, a depender do entendimento, ferir o princípio da
competitividade, limitando o número de contratados possíveis no certame licitatório, fato
este que pode ser conveniente, como também poderá ser um fator determinante de
frustração da licitação, maior onerosidade ao erário, ou até mesmo da possibilidade de se
incorrer em ilegalidade, visto que a discricionariedade se não for utilizada como prevê a lei
poderá ser considerada ato nulo. Quanto à competição faz-se de grande valia ressaltar as
palavras de Di Pietro:
Embora tenha que haver competição, ela não é inteiramente livre,
pois a proteção do interesse público exige a imposição de certas
normas que afastam, por exemplo, as pessoas jurídicas não
regularmente constituídas, as que não apresentem idoneidade
técnica ou financeira. (DI PIETRO, 2005, p. 315)
Ou seja, mesmo que exista a necessidade básica de competição, ela não deve ser
imposta sob qualquer preceito, havendo situações que a afastam do caso concreto,
devendo tudo ser analisado de forma objetiva, observando os requisitos legais.
Observando os procedimentos licitatórios vislumbra-se que o edital de licitação é,
segundo Di Pietro, (DI PIETRO, 2005, p. 343) “o ato pelo qual a administração divulga a
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abertura da concorrência, fixa os requisitos para participação e define o objeto e as
condições básicas do contrato e convida a todos os interessados para que apresentem suas
propostas”, e reside na definição de objeto e condições básicas o motivo desta pesquisa,
pois, como já dito anteriormente, o descritivo do objeto, por parte da administração, se
fundado em justificativas plausíveis, deverá ser discricionário.
O objeto da licitação consiste, em lato sensu, no bem ou serviço que será contratado
pela Administração Pública com os interessados particulares. Hely Lopes Meirelles observa
que:
A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu
objeto nas melhores condições para a Administração, e, para tanto,
esse objeto deverá ser convenientemente definido no edital ou
convite, a fim de que os licitantes possam atender fielmente ao
desejo do Poder Público. (MEIRELLES, 2005, p. 273)
Se não for possível precisar o objeto a ser adquirido através do certame licitatório,
todo o procedimento se torna inviável, pois, a construção e elaboração de um descritivo
que forneça todas as informações a respeito do bem ou serviço a ser adquirido pela
Administração Municipal é o princípio de tudo, e principalmente será o norte para os
interessados apresentarem suas devidas propostas. Hely Lopes Meirelles trata a definição
do objeto como (MEIRELLES, 2005, p. 273) “condição de legitimidade da licitação”, sendo,
portanto, ilegítimo o edital em que não constar especificamente a definição.
2.1 OBJETIVOS DA LICITAÇÃO
O objetivo da licitação é selecionar a proposta mais favorável, promover o
desenvolvimento sustentável do país e tratar todos os licitantes de forma igualitária
(princípio da igualdade)
Quanto a proposta que mais traz benefícios à administração, nem sempre é o mais
barato, mas na análise subjetiva do objeto, é o conselho que tenta trazer mais benefícios à
administração pública a um custo considerável.
A isonomia é a base mais importante, cooperar com a proposta mais favorável,
orientar toda a licitação no ordenamento jurídico, para que não haja escolha individual no
contrato, proibir a discriminação arbitrária e não beneficiar ou prejudicar ninguém.
Na nova Lei (14.133 – artigo 11):
Não é só a proposta mais vantajosa, é o resultado mais vantajoso
para a administração pública (inc. I) Assegurar tratamento isonômico
(inc. II) Evitar sobrepreço, superfaturamento ou proposta
manifestamente inexequível (inc. III) Promover a inovação (inc. IV).
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Neste sentido, importante mencionar alguns princípios que regem a nova lei de
licitação bem como o processo de licitação em geral. O artigo 5º da Lei nº 14.133 / 2021
estabelece os princípios que regem as licitações e os contratos administrativos, bem como
o disposto no Decreto nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (LINDB). A nova lei mantém o
princípio da Lei nº 8.666 e adiciona doze princípios à sua legislação, a saber:
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O princípio da legalidade é a base do Estado Democrático de Direito e garante que
todos os conflitos sejam resolvidos pela lei.
Para Carvalho Filho “O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da
conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade
administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita”.
De acordo com Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer
tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza.
Segundo Carvalho:
Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme
determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas
legislativas - desde o próprio texto constitucional até as leis
ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos
os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente
estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja
embasamento legal específico. Dessa forma, pode-se estabelecer
que, no Direito Administrativo, se aplica o princípio da Subordinação
à lei. Não havendo previsão legal, está proibida a atuação do ente
público e qualquer conduta praticada ao alvedrio do texto legal será
considerada ilegítima.
Já o princípio da impessoalidade, Segundo Carvalho:
Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme
determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas
legislativas - desde o próprio texto constitucional até as leis
ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos
os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente
estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja
embasamento legal específico. Dessa forma, pode-se estabelecer
que, no Direito Administrativo, se aplica o princípio da Subordinação
à lei. Não havendo previsão legal, está proibida a atuação do ente
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público e qualquer conduta praticada ao alvedrio do texto legal será
considerada ilegítima
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No mesmo sentido, Marinela dispõe:
O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente
público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando esse
impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais,
próprios ou de terceiros.
Dessarte, depreende-se que o princípio da impessoalidade significa que, na esfera
administrativa, deve-se buscar o interesse da coletividade, não de alguém em especial, com
interesses subjetivos.
O princípio da igualdade está previsto no artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição
Federal, 1988:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição; “
Entretanto há uma diferença de idade entre o homem e a mulher, no entanto,
embora esse tratamento especial seja diferente, ele não viola o princípio constitucional da
igualdade
O princípio do direito adquirido está disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal de 1988, na qual estabelece que a “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,
Em outras palavras, quando uma pessoa obtém um direito específico ao abrigo
da lei e sobre as alterações subsequentes na lei não afetarão as circunstâncias específicas
em que o direito foi obtido anteriormente, isto é, considerado que seja um problema difícil
de resolver porque depende de cada situação para analisar o princípio.
Além de diversos outros princípios que são estabelecidos.
3. NOVA LEI DE LICITAÇÃO E O CONTROLE INTERNO
A nova lei foi aprovada pelo Congresso Nacional na forma de substantivos pela
Câmara dos Deputados no final de 2020, mas está em andamento desde 2013.
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O projeto teve origem em comissão especial do Senado e foi reeditado três vezes
até chegar à versão atual. A nova lei sofreu algumas alterações, substituindo a lei de
licitações existente (Lei nº 8.666 de 1993), a lei de pregão (Lei nº 10.520 de 2002) e o
Regime Diferenciado de Contratações (Lei 12.462, de 2011), alterando normas em relação
ao sistema da Administração pública.
3.1 Aplicação
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Estabelece regras gerais sobre licitações e contratos administrativos, que se
aplicam a todos os entes federados, incluindo fundos especiais e toda gestão pública
direta, autoritária e básica de entidades.
Não se aplica a licitações e contratos administrativos envolvendo empresas
estatais (empresas públicas e de economia mista), que continuam a ser regidos pela Lei nº
13.303 / 2016.
3.2 Vigência
O artigo 191º da nova lei de Licitações prevê que a mesma entrará em vigor
imediatamente após a aprovação do Presidente da República. Como a nova lei entra em
vigor tão logo seja aprovada, não haverá vacatio legis, que é de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir da data de publicação de acordo com o artigo 1º da lei de introdução das normas
legais brasileiras. No que se refere à nova lei, o efeito é imediato, ou seja, o departamento
administrativo pode aplicá-la imediatamente.
Portanto, decorrerão dois anos após sua emissão para revogar a atual lei que
contém as regras de licitação. Portanto, nesses dois anos, a nova lei entrará em vigor
concomitantemente com a antiga, podendo a administração pública adotar qualquer
regime de acordo com sua preferência.
Art. 191 [...] § 2º Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do
caput do art. 190, a Administração poderá optar por licitar de acordo
com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a
opção 8Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos escolhida
deverá ser indicada expressamente no edital, vedada a aplicação
combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.
Portanto, você pode licitar no sistema antigo, licitar no novo sistema e alternar
entre esses sistemas durante cada processo de licitação, incluindo o sistema que está sendo
usado na notificação.
3.3 Fases da Licitação
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A licitação é um processo administrativo, representado por uma série de ações
administrativas, com um único objetivo, ou seja, a contratação pública. Dentre essas ações,
destacam-se as etapas que constituem o programa correspondente.
A nova lei nº 14.133 / 2021 traz inovações correlatas em relação à lei anterior
nº. 8.666 / 93, alguns dos quais já regulamentados em outros regulamentos, como a Lei do
pregão (Lei nº 10.520 / 2002) e o Sistema de Contratação Diferenciada - RDC (Lei nº 12.462
/ 11).
Uma das inovações mais relevantes é a implantação da fase de preparação do
processo licitatório, que se baseia nos princípios do planejamento e representa uma fase
interna do procedimento.
Seu objetivo é garantir a melhor execução do procedimento e atender a todas
as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir no contrato.
Outra novidade relacionada é a inversão de etapas, que já inclui alguns métodos
ou categorias de licitações, como os pregões. Agora, com a inversão da etapa, a
qualificação será realizada após o julgamento da proposta, e então será realizada a
qualificação do vencedor.
Portanto, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 14.133 / 2021, determinou que o
processo licitatório seguirá em sequência as seguintes etapas:
I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de
apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de
julgamento; V - de habilitação; VI – Fase recursal; VII - de
homologação.
Outra inovação importante é dar prioridade à utilização do pregão eletrônico,
mas ainda assim aceitar o formato presencial, desde que a reunião pública deva ser
registrada em ata e os recursos técnicos de áudio e vídeo previstos no art. 17, § 2º devem
ser usados para gravação.
Com essa inovação, teremos maior segurança e transparência nos processos
licitatórios e a utilização de recursos técnicos aumentará a eficiência e agilidade. Com a
criação de um catálogo eletrônico padronizado, o processo ficará menos burocrático, mais
sistemático e mais informatizado.
Assim, em face ao controle interno, vejamos o que diz a matéria do Instituto Rui
Barbosa:
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na lei 8.666/1993, que nos regeu por quase três décadas, a expressão
“controle interno” é mencionada por seis vezes, sempre de forma
associada aos tribunais de contas. Já no texto da nova norma
constam pelo menos vinte e cinco menções a “controle interno”,
“controles internos”, “controle preventivo”, “controle prévio” e
“órgãos de controle”. Isso indica como o legislador, acertadamente,
compreendeu a relevância estratégica da atuação do controle interno
para que sejam alcançados os objetivos do processo licitatório, como
assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de
contratação mais vantajoso para a administração pública e evitar
contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.
Desta forma, entende-se que a nova lei teve uma inovação positiva acerca da
explicitação de que a autoridade máxima de cada órgão deve obedecer ao princípio da
separação de funções, sendo vedada a nomeação do mesmo funcionário público para o
desempenho simultâneo de funções de risco, de forma a reduzir a possibilidade de
dissimulação de erros e fraudes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo estuda as principais inovações, métodos de aplicação e eficácia da Lei
nº 14.133 / 2021 em relação à Lei original nº 8.666 / 93 e como entendê-las após a retirada
da antiga lei. Método de A Lei do pregão 10.520 / 2002 e Lei do Regime Diferenciado de
Contratações (RDC – Lei 12.462/11) que serão incorporados à nossa nova lei.
Com a crise provocada pela pandemia Covid-19 em 2020, as discussões sobre a
administração pública ficaram acaloradas porque ela interferiu nos métodos de licitação e
contratação em licitações públicas. Para evitar emergências, foram editadas a Lei nº 13.979
/ 2019 e diversas medidas provisórias.
Com isso vieram pensamentos na necessidade de uma nova lei de licitações e
contratos administrativos, pois completou a substituição da antiga lei promulgada em 1993
por quase 30 anos, e implementou as medidas provisórias, decretos, instruções normativas,
julgamentos e leis para se adaptar à administração pública e fiscalizar o progresso social.
A nova lei de licitações posteriormente unificou todas as medidas, decretos e leis
com a antiga lei em uma regra geral ampla, além de trazer novidades importantes e
inéditas. Imediatamente percebe-se que em comparação com a lei anterior, passou-se a
ter uma lei mais específica e completa para reger a administração pública.
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No entanto, mesmo com muitas novidades e avanços, a nova lei não conseguiu
reproduzir o excesso de burocracia, o formalismo, e as origens duvidosas da Lei nº 8.666 /
93. Ou seja, a nova lei ainda será um sistema totalmente burocrático, sujeito à necessidade
de tantos documentos, e dificilmente aumentará a segurança e incentivará a fraude e a
corrupção, o que é um grande problema e dificuldade no processo licitatório mais eficiente.
De maneira geral, a Lei nº 14.133 / 2021 representa uma integração da legislação
de licitações públicas e contratos administrativos. Estabelece tudo na mesma regra geral
completamente ampla, contendo 193 parágrafos, cláusulas e subitens.
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RESUMO: O presente artigo se presta a proporcionar ao estudioso do direito do trabalho
uma nova visão sobre os principais impactos filosóficos perante a nova lei laboral nº 13.467
de 2017, pois os contratos de trabalho, novos e em cursos, nos fazem refletir de forma
dinâmica sob a ótica de uma nova dimensão futura. A proposta é após a demonstração da
base histórica sobre o surgimento e criação do contrato de trabalho, demonstrar os
principais impactos no tempo e no espaço com a repercussão das principais alterações
propostas pela nova lei laboral na vida social do trabalhador e do empresário brasileiro.
Após, a demonstração inequívoca das alterações positivas e negativas, o presente artigo
visará demonstrar de igual forma as adaptações provisórias existentes e criadas pelo
governo federal em tempos de crise, em especial sua aplicação na pandemia do COVID19, e por fim, demonstrar eventuais comparativos mundiais sobre o tema, avançando ainda
sobre os impactos sociais.
Palavras-chave: Modificação e alterações do Contrato de Trabalho – Lei nº 13.467/17 –
Reforma trabalhista –COVID 19-MP 927, MP 936.
Abstract: This article lends itself to provide the student of labor law with a new view on the
main impacts of Law No. 13,467 of 2017 on employment contracts, both new and in
courses, bringing a dynamic reflection and from the perspective of a new future dimension.
The proposal is after demonstrating the historical basis on the emergence and creation of
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the employment contract, to demonstrate the main impacts in time and space with the
repercussion of the main changes proposed by the new labor law in the social life of the
worker and the Brazilian establishment. After the unequivocal demonstration of positive
and negative changes, this article will aim to demonstrate equally how existing and
elevated provisional adaptations by the federal government in times of crisis, especially its
application in the pandemic of COVID-19, and finally, demonstrated comparatives
worldwide on the topic, also advancing social impacts.
Keywords: Modification of the Employment Contract - Law nº 13.467 / 17 - Labor reform
–COVID 19- MP 927, MP 936.
Sumário:1. INTRODUÇÃO; 2. ORIGEM E EVOLUÇÃO; 3.TEORIAS E CONCEITOS. 3.1 Teoria
da imodificabilidade ou Inalterabilidade das Condições Contratuais; 3.2 Jus variandi;
3.3Teoria do Trato Sucessivo; 3.4Teoria norma mais benéfica e irrenunciabilidade dos
Direitos; 5.Direito Adquirido; 4.ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ANTE A PANDEMIA DO COVID
19;5. CONCLUSÃO; 6 REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
O Direito do Trabalho e considerando sua evolução e novas dimensões, estão
ligadas ao desenvolvimento e às transformações econômicas, culturais, sociais e
principalmente a tecnologia como forma de introduzir alterações aos contratos de
trabalho. O presente artigo visa demonstrar e propor uma nova dimensão de ideias e
estudos aos operadores e estudiosos do direito do trabalho utilizando-se do pensamento
filosófico profundo, tentando demonstrar de maneira clara as principais modificações
introduzidas pela Lei 13.467 de 2017 conhecida como “reforma trabalhista” nos contratos
de trabalho em curso e novos firmados após a vigência da nova lei trabalhista.
A Lei 13.467 de 2017 impactou e trouxe modificações importantes nas novas
condições e contratos de trabalho que sem dúvidas trouxe equilíbrio ou a depender do
ponto de vista desequilíbrio nas relações socioeconômicos.
Sabemos que toda alteração legislativa, em tese, pressupõe que a lei está em acordo
com o momento vivenciado pela sociedade, inclusive as modificações contratuais foram
impostas pela nova lei laboral para facilitar o manejo do direito trabalhista e as relações
trabalhistas atuais.
O art. 468 da CLT, que garante a intervenção estatal no ambiente privado, se
manteve intacto e não sofreu qualquer alteração com a reforma trabalhista, assegurando
aos empregados com contratos ativos e firmados anteriormente a as alterações legais
postas pela nova lei, a condição da inalterabilidade lesiva.
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Assim sendo, passa-se a examinar o conjunto de dispositivos legais, alterados pela
reforma trabalhista (lei 13.467/2017) que permitiram uma flexibilização nos contratos de
trabalho trazendo impactos positivos nas relações empregado e empregador.
2. ORIGEM E EVOLUÇÃO
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Toda compreensão sobre algo relevante atualmente deve anteceder estudos sobre
a evolução histórica sobre o tema. No que diz respeito aos contratos de trabalhos com
ênfase nas proteções, modificações e atualizações no tempo e no espaço, citamos Arnaldo
Lopes Sussekind2930, que ao trazer a origem e surgimento sobre os conceitos de
subordinação, onerosidade e pessoalidade, itens elementares de um contrato de trabalho
padrão, passeia sobre os pontos da história: i- “Os perdedores tornavam-se prisioneiros e,

como tais, eram mortos e comidos. Alguns passaram à condição de escravos para execução
de serviços mais penosos31”; ii-Locação de Trabalho, Já no Código de Hamurabi, XIX A.C
já previa condições de trabalho livre, inclusive salário e já dava sinais de Arrendamento do
Trabalho; iii-Após este período no Direito Romano nasce o que chamamos de
ARRENDAMENTO DA COISA; iv-Paralelo a isso nasce a escravidão e servidão; vfeudalismo, senhores feudais; vi-Mita Espanhola, Século XIV; vii-Legislação das índicas”
Felipe II- início da proteção da mulher e menor; viii-corporações de Artes e Ofícios- XII ao
XVI-Empresas dirigidas pelos respectivos mestres, compostos por Colonos, artesãos e
operários- Fuga pra cidades; iv-nascimento do direito do trabalho com a revolução
industrial e revolução francesa.
A parte histórica/evolutiva acima indicada originou o que chamamos de liberdade
contratual, pois com a descoberta e desenvolvimento da máquina, iniciou com toda força
o contrato formal de trabalho, porquanto como a mão de obra para operar máquinas era
qualificada, a classe operaria teve apoio de Robert Owen no ano de 1800 A.C, na cidade
de- New Lamarck (Escócia), momento em que se pode iniciar as seguintes reinvindicações
para a classe trabalhadora: i-10 (dez) horas de trabalho, supressão de castigos com
prêmios; ii-não admissão de menores de 10 (dez) anos em fábricas; iii- medidas de higiene
no trabalho; iv-previdência para velhice; v-assistência médica; vi- criação do chamado
Trade Union “Sindicatos”.
Tais reinvindicações e inclusões no contrato de trabalho geraram uma pequena
revolução junto a igreja católica, que através do Papa Leão XIII estabeleceu novas
condições para que se criasse as regras mínimas de proteção ao salário-mínimo e jornada
máxima de labor diário, semanal e mensal.
29 Sussekind, Arnaldo, Curso de Direito do Trabalho. Editora Renovar, 202, Página 03;
30 Sussekind, Arnaldo, Instituições de Direito do Trabalho, 19º Edição, LTR, página 56.
31 Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro. Renovar, 2002, pg 3.
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Após tais lutas, direitos consagrados no papel através de vários movimentos sociais,
iniciou um ciclo de trazer o direito do trabalho e as garantias laborais a um patamar mais
elevado, ou seja, transformar tais previsões de leis ordinárias em previsões de leis
superiores com critério de ordem publica e vinculado a toda sociedade, a citar as principais
constituições de (1917, CF México), (1919- Wimer, Alemanha), (1927 Carta Del Lavoro
Italiana) e (1988., CF Brasil).
Com a chegada da Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição da
igualdade, conseguimos definir com maior precisão o verdadeiro conceito de Contrato de
Trabalho, e como as relações contratuais deveriam ser formadas.
Nas palavras do Filosofo Aristóteles a justiça a igualdade é tida como virtude, e deve
ser interpretada de acordo com os preceitos das ações controladas de forma igualitárias:

“vemos que todos os homens entendem por justiça aquela disposição de caráter que torna
as pessoas propensas a fazer o que é justo, que os faz agir justamente e desejar o que é
justo32”
A ideia contrato de trabalho entendemos que teve sua relevância propriamente dita
na criação dos direitos fundamentais de segunda geração, onde se criou paralelo entre os
direitos fundamentais, origem, e estudos históricos para descrever a eficácia normativa na
Constituição da República de 1988. Atrela-se a isto um direito fundamental que na nossa
modesta opinião se reveste do maior direito já pensado e exteriorizado como virtude, o
direito a IGUALDADE, grande precursor dos Direitos Fundamentais.
Se buscarmos o direito a Igualdade como grande prisma histórico e fundador dos
direitos fundamentais, descobriremos que a eficácia normativa de nossa Carta Magna se
descreveu em sua plenitude buscando sempre o DIREITO a IGUALDADE!
Segundo a obra do Ministro Luiz Roberto Barroso33, o mesmo entende que ao se
falar em novas interpretações constitucionais e normativas a cerca dos princípios, não se
renega os métodos convencionais, mas se traz importância de conjugar o novo com o
tradicional:

(...)Portanto, ao se falar em nova interpretação constitucional,
normatividade dos princípios, ponderação de valores, teoria da
argumentação, não se está renegando o conhecimento convencional,
a importância das regras ou a valia das soluções subsuntivas. A nova
interpretação constitucional é fruto de evolução seletiva, que
conserva muitos dos conceitos tradicionais, aos quais, todavia,
32 Ética a Nicômaco, V, 1, 1129-10. Na edição examinada, p 81.
33 Barroso, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição, Editora Saraiva, 7º Edição;
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agrega ideias que anunciam novos tempos e acodem a novas
demandas.(...)
Desta forma, a evolução histórica é ponto de extrema importância para
compreender o passado, e saber lidar com o presente e o futuro dos contratos de trabalho.
3. TEORIAS E CONCEITOS.
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Com a evolução social do direito do trabalho, em especial dos contratos e suas
principais alterações ao longo do período, aprofunda-se no meio dos estudiosos, estudos
sobre teorias e conceitos que justificam os conceitos, práticas, direcionamentos e
destinação final dos contratos de trabalho no Brasil.
Referidas teorias e estudos devem ser interpretadas a luz do direito tradicional com
ênfase aos direitos fundamentais e princípios básicos do direito do trabalho.
Nesta senda, e com o fito de orientar os operadores do direito sobre a sistemática
contratual não lesiva ao trabalhador, trazemos aprofundamento sobre a imodificabilidade
ou inalterabilidade, jus variandi,
trato sucessivo, norma mais benéfica, direitos
irrenunciáveis e direito adquirido.
3.1 Teoria da imodificabilidade ou Inalterabilidade das Condições Contratuais.
Considerando o longo da história, lutas e evolução da classe trabalhadora, foi
incluída através de leis laborais e constitucionais proteção aos direitos contratuais do
trabalhador. Assim, Amauri Mascaro Nascimento34 define o conceito e origem da
imodificabilidade e/ou inalterabilidade como sendo:
“Nenhuma

condição de trabalho pode ser modificada
unilateralmente pelo empregador, regra contida em nossa lei ao
dispor que “nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e,
ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia”.
É de se verificar que tal proteção é de suma importância, que a CLT disciplinava no
artigo 468 apenas em seu paragrafo único a disposição de não configuração de alterações
unilaterais para reversão ao cargo anteriormente ocupado ao cargo de confiança.
34 Mascaro Nascimento, Amauri, Iniciação ao Direito do Trabalho, 23ª Edição, Editora Ltr, São Paulo,
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Já adentrando e avançando aos aspectos e reflexos da nova lei laboral nº 13.467 de
2017, referido artigo sofreu o incremente de mais um parágrafo, pacificando talvez no viés
jurisprudencial a questão sobre o direito adquirido na percepção da gratificação retirada
por intermédio da alteração unilateral.
Com referida alteração legislativa, temos a tecer as considerações sobre a
manutenção ou não da Súmula 20935 do Tribunal Superior do Trabalho, que tratou a
matéria garantindo aos empregados com mais de 10 (dez) anos na função de confiança o
direito adquirido a incorporação da gratificação de função percebida ao seu salário.
De outra vertente e sobre a visão das alterações contratuais e modificabilidade,
Paulo Sérgio João36, em seu texto sobre as liberdades contratuais e riscos37 assim
entendeu:

“A inalterabilidade das condições contratuais admite número
limitado de situações: redução salarial (CF, art. 7º, V), reversão ao
cargo efetivo (CLT, art. 468) e transferência de localidade da
prestação de serviços (CLT, art. 469).São casos especiais, observadas
restrições e requisitos legais, que não precisariam constar de contrato
expressamente porque é mantida a essência do contrato e seu
comprometimento na execução.”
Em conclusão, a alteração contratual deve sempre limitar-se a não mexer em direitos
básicos existentes, sob pena de ser considerada alteração abusiva passível de nulidade
absoluta.
35 Súmula nº 209 do TST

CARGO EM COMISSÃO. REVERSÃO (cancelamento mantido) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
A reversão do empregado ao cargo efetivo implica a perda das vantagens salariais inerentes ao cargo em
comissão, salvo se nele houver permanecido 10 (dez) ou mais anos ininterruptos.
Histórico:
Súmula cancelada - RA 81/1985, DJ 03, 04 e 05.12.1985
Redação original - Res. 14/1985, DJ 19.09.1985 - Republicada DJ 04, 07 e 08.10.1985
Nº 209 Cargo em comissão – Reversão.
A reversão do empregado ao cargo efetivo implica na perda das vantagens salariais inerentes ao cargo em
comissão, salvo se nele houver permanecido dez ou mais anos ininterruptos
36 João, Paulo Sergio, https://www.conjur.com.br/2020-mar-13/reflexoes-trabalhistas-liberalidades-

contratuais-previsibilidade-risco?imprimir=1

37 https://www.conjur.com.br/2020-mar-13/reflexoes-trabalhistas-liberalidades-contratuais-

previsibilidade-risco?imprimir=1
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3.2 Jus variandi
Sobre o jus variandi, ou como é conhecido poder do empregador “patrão” em
direcionar unilateralmente sua empresa no que diz respeito as condições do trabalho,
temos que o conceito é uníssono entre os doutrinadores. Assim na, visão do doutrinador
Amauri Mascáro Nascimento38, jus variandi significa:
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“Em contraste com o princípio legal da imodificabilidade das
condições de trabalho, a doutrina elaborou o princípio do jus
variandi, que pode ser enunciado como o direito do empregador, em
casos excepcionais, de alterar, por imposição e unilateralmente, as
condições de trabalho dos seus empregados. É desenvolvido pela
doutrina italiana, como decorrência do poder diretivo reconhecido
ao empregador”
O jus variandi permite que o empregador promova de forma unilateral, alterações
relativas à função, ao salário e ao local da prestação de serviços em que o trabalhador
esteja lotado, sempre com as limitações impostas pelos direitos protetivos e fundamentais
do trabalhador (art. 7º, XIII da CR de 1988), como por exemplo quando falamos de redução
salarial que pode ser implementado somente por norma coletiva e em caso de força maior
(art. nº 503 da CLT).
De outra sorte, importante modificação trazida pela Lei nº 13.467 de 2017, que ao
implementar no artigo 468 da CLT os § 1 e 2, autorizou o empregador investido no jus
variandi, a alterar unilateralmente e retornar o empregado ao cargo anteriormente
ocupado, sem que isso seja considerado alteração lesiva das condições de trabalho. Tal
regra já era permitida pela jurisprudência, porém com as condições impostas pela súmula
nº372 do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, deve-se respeitar sempre o princípio da
estabilidade financeira para referida alteração e reversão ao cargo anterior, não podendo
se o empregado tiver mais de dez anos no cargo ocupado lhe retirar a gratificação
percebida.
Com a inclusão do § 2 do citado artigo 468 da CLT, como ficaria a redação atual da
súmula 37239 do TST? Será que perdeu sua eficácia para todos os contratos de trabalho?
38 Mascaro Nascimento, Amauri, Iniciação do Direito do Trabalho, Editora Ltr, 23ª Edição, página 216
39 Súmula nº 372 do TST
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
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Ou deve ser aplicada aos contratos de trabalho vigentes e anteriores a novidade laboral
trazida pela então reforma trabalhista de 2017?
Para a resposta a indagada questão, passamos a analisar a teoria do trato sucessivo,
irrenunciabilidade de direitos e direito adquirido.
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3.3 Teoria do Trato Sucessivo
Referida teoria tem sua especial relevância, eis que para entendermos sobre as
modificações contratuais no tempo e no espaço, bem como para sabermos sobre as
possibilidades de alterações contratuais dos direitos previstos nos contratos de trabalho
firmados anteriormente a reforma trabalhista de 2017, é necessário entender o que
preceitua a teoria do trato sucessivo.
Segundo os aspectos estudados sobre o tema, encontramos a melhor definição
sobre referida teoria segundo as palavras de Márcio Túlio Viana40 “quanto mais tempo o

contrato durar, maiores possibilidades de sofrer transformações”

Tendo o contrato de trabalho caráter de trato sucessivo, ou seja, sofre alterações
com o passar do tempo, o mesmo está adstrito a proteções mínimas, porém deve-se
adaptar as transformações sociais.
Podemos citar como exemplo a súmula 28841 do Tribunal Superior do Trabalho, na
qual trouxe elementos indicadores de como se deve proceder para se alterar direitos sem
esbarrar no direito adquirido e sem violar preceitos constitucionais e laborais protetivos.
I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da
estabilidade financeira. (ex-OJ nº 45 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996)
II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da
gratificação. (ex-OJ nº 303 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003)

40 Viana, Marcio Tulio, Direito de Resistência, Editora Ltr, Edição 1996, página 256;
41 Súmula nº 288 do TST

COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (nova redação para o item I e acrescidos os
itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal
Pleno em 12.04.2016) - Res. 207/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016
I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo
empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em
vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468
da CLT).
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3.4 Teoria norma mais benéfica e irrenunciabilidade dos Direitos
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Ao se falar em alterações lesivas ou permitidas aos contratos de trabalho por trato
sucessivo, precisamos definir e explicitar sobre a teoria da norma mais benéfica ou
irrenunciabilidade dos direitos contratuais e direitos laborais. Nessa linha, alguns
doutrinadores, como Maurício Godinho Delgado42, compreendem que a forma mais
adequada de se conceituar referida questão seria chamarmos de “ princípio da
indisponibilidade dos direitos trabalhistas”, e não Irrenunciabilidade dos direitos, pois, esse
princípio é tão forte que protege o trabalhador contra ele próprio, ou seja, mesmo que ele
queira, não pode renunciar individualmente seus direitos trabalhistas.
Seguindo as esferas de direitos irrenunciáveis ou indisponíveis, podemos vincular a
violação de tais direitos irrestritos a decretação de nulidade. A simples violação aos direitos
indisponíveis assegura a parte violada o direito a plena nulidade pura e simples.
Vale lembrar que as cláusulas contratuais infectadas de violação aos direitos
indisponíveis, são tidas como nulas de forma individual, não afetando o contrato como um
todo, e tão somente a cláusula contratual em deferência. (Súmula 36343 do C.TST).
3.5 Direito Adquirido
As alterações contratuais, em especial as modificações no tempo e no espaço, com
a questão do trato sucessivo devem sempre respeitar o direito adquirido, bem como as
alterações legislativas referente ao direito material posto. Assim sendo o artigo nº 06º da
II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos
pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito
jurídico de renúncia às regras do outro.
III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a
complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos
requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente
implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não
preenchera tais requisitos.
IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior
do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e
Seções
42 Delgado, Mauricio Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 18ª Edição, Editora Ltr, página 1539
43 Súmula nº 363 do TST

CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra
óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGT
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LINDB disciplina a questão: Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
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o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 2º Consideram-se adquiridos
assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo
começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a
arbítrio de outrem.
A lei quando é criada possui três formas de aplicação, passado, presente e futuro. O
passado da lei diz tudo o que aconteceu antes dessa lei entrar em vigor, o presente se
refere a tudo que acontece na vigência da lei e o futuro abrange tudo que irá acontecer
após a lei ter perdido sua força ou ao efetivar sua revogação.
Surgimento de uma nova lei, ou seja, ao surgir uma nova lei o legislador irá trazer
artigos que regulem o direito adquirido conforme Artigo 5º XXXVI Constituição Federal

“Art 5 (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”.

A Constituição da República ao tratar de direito adquirido faz a separação clara
quanto a expectativa do direito, pois o direito adquirido não pode ser alterado por
modificações legislativas comuns. A este respeito, elucidamos o estudo do presente artigo
com a citação da jurisprudência atualizada proferida pela corte superior em matéria
trabalhista,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. HORAS IN ITINERE.
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO
VIGENTE. TRANSCENDÊNCIA. Não há transcendência a ser
reconhecida na causa referente à exigibilidade, como horas
extraordinárias, das horas gastas pelo empregado em trecho
percorrido em transporte fornecido pelo empregador, quando
delimitado que o local de trabalho era servido apenas por transporte
intermunicipal. Registrou o Tribunal Regional que referido transporte
não afasta o direito do reclamante às horas in itinere porque
incontroverso que as empresas de transporte intermunicipal cobram
tarifas mais elevadas do que as cobradas nos ônibus coletivos
urbanos e não foi comprovado que aceitavam vale transporte.
Transcendência não reconhecida. Agravo de instrumento não
provido. HORAS IN ITINERE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA REFORMA TRABALHISTA.
CONTRATO DE TRABALHO VIGENTE. TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA RECONHECIDA. No caso em tela, o debate circunscrevese aos contratos de trabalho firmados antes de 11/11/2017 e que
se encontram em vigor para efeito de aplicação da Lei
13.467/2017. A causa apresenta transcendência jurídica, nos termos
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do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, por se tratar de tema novo que não
está pacificado no âmbito desta Corte Superior. Transcendência
jurídica reconhecida. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. HORAS
IN ITINERE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMPREGADO
ADMITIDO ANTES DA REFORMA TRABALHISTA. CONTRATO DE
TRABALHO VIGENTE. Debate-se acerca dos contratos de trabalho
firmados antes de 11/11/2017 e que se encontram em vigor para
efeito de aplicação da Lei 13.467/2017. O Tribunal Regional rejeitou
a pretensão da reclamada que visava limitar o direito à entrada em
vigor da Lei nº 13.467/2017 por entender que a supressão de horas
in itinere não alcança os contratos de trabalho em curso. Decidiu,
portanto, que, enquanto houver fornecimento de transporte pelo
empregador, o empregado admitido antes da vigência da referida
lei tem direito às horas in itinere, não havendo que se limitar a
condenação até 11/11/2017. São duas as razões pelas quais deve
prevalecer a compreensão - adotada pelo Regional - de ser
inadmissível restringir o direito a horas in itinere ao período
anterior à Lei n. 13.467/2017: a) a lei não pode incidir sobre
relações contratuais em curso, sob pena de violar ato jurídico
perfeito, e salvo quando sobrevém norma mais favorável (ao
titular de direito fundamental) que comporte, por isso, aplicação
imediata (art. 5º, § 1º, da Constituição); b) a parcela salarial, porque
integra o núcleo de irredutibilidade na contraprestação pecuniária
devida em razão do trabalho, não pode ter a sua natureza retributiva
modificada por lei, sob pena de violar-se direito adquirido. É de se
manter a decisão do Tribunal Regional que consignou a tese de que
a supressão de horas in itinere não alcança os contratos de trabalho
em curso. Agravo de instrumento não provido. (TST - AIRR:
11025220165220101, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de
Publicação: DEJT 05/06/2020)
Ora, não deslumbra lógica admitir que a lei possa incidir sobre relações contratuais
celebradas antes da data ou ainda, em curso, ou seja, é inegável que sua admissão só
poderia ser acolhida em caso de ampliação dos direitos, em homenagem ao princípio
constitucional da norma mais favorável (art.7º, “caput44, CF/88)
44 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social
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Mais uma vez podemos citar como exemplo da modulação dos efeitos contratuais,
importante súmula criada pelo então órgão superior da Justiça do trabalho TST, (súmula
19145).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em linhas gerais, as modificações trazidas pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista), podem ou não atingir a esfera do direito material no que diz Respeito a
Alteração do Contrato de Trabalho?
A resposta basilar pode ser buscada nos princípios do ato jurídico perfeito e da
norma mais favorável ao trabalhador, nos termos do art. 5º, XXXVI46, e do art.7º47, ambos
da CF/88.
4. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ANTE A PANDEMIA DO COVID 19.
Segundo muitos doutrinadores e pensadores, o período chamado de
exceção/emergência, deve ser um período transitório e com retorno do estado anterior
assim que finalizar a problemática dessa doença terrível que assola o mundo.
O que podemos considerar como alteração provisória vinculada ao estado de
emergência? Apesar da incerteza quanto ao final da pandemia instaurada pela doença
mundial conhecida como “COVID-19 ou Coronavirus”, que permitiu que os países
declarassem após a decretação pela (organização mundial da Saúde-OMS) estado de
calamidade publica.
O Brasil através do decreto nº 06 de março de 2020 declarou estado de calamidade
publica até o dia 31 de dezembro de 2020, permitindo que o estado temporário dos
45 Súmula 191 do TST.

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros
adicionais.
II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei 7.369/1985,
deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva
mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei
12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse
caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do artigo
193 da CLT. (Grifo nosso).
46 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 seguintesa(...) XXXVI-A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
47 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social

190

www.conteudojuridico.com.br

contratos de trabalho pudesse sofrer alterações além das permissões convencionais,
utilizando-se até mesmo em alguns aspectos o jus variandi como forma de conferir
alterações até mesmo contrárias as normas protetivas existentes.
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O artigo 5º, em seus parágrafos 2 e 348 da Constituição federal de 1988,
determinam que o Brasil deve seguir sempre normais internacionais e órgãos
internacionais das quais fazem parte o país. Nesta entoada, e em 14 de dezembro de 2006
o Brasil integrante do chamado Mercosul em que fazem parte os países Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, integrou e internalizou as regras do parlamento do Mercosul chamado
de “PARLASUL”49.
Referido parlamento em reunião datada de 20 de abril de 2020 obrigou os países
membros a apresentarem medidas eficazes de combate as demissões e condições de
trabalho precárias frente a nova pandemia instaurada a nível mundial.
Partindo do princípio sempre da proteção e não precarização ao ambiente laboral,
o governo procurou editar várias medidas provisórias i. A Medida provisória nº 927 previa
vários pontos de alterações provisórias ao contrato de trabalho, tais como modificações
das férias com suas antecipações e períodos aquisitivos, teletrabalho, férias Coletivas,
Antecipação de Feriados, Banco de Horas, Suspensão temporárias de treinamentos,
Prorrogação da CIPA, suspensão temporárias de exames, diferimento do FGTS.
Com a caducidade de referida Medida Provisória (Art 62, § 2 CF), tais direitos
alterados através do jus variandi do empregador, devem retornar imediatamente ao “status
quo” anterior, sob pena de violação ao retrocesso social e nulidade absoluta. Claro que se
resguarda o direito adquirido de quem os praticou na vigência de referida Medida
Provisória, as quais através do artigo 62, § 3 da CR deverão ser editadas quanto a sua
eficácia através de um decreto legislativo, ou seja, dirão o congresso nacional sobre os atos
praticados na vigência da mesma, sob pena de incorrerem nas penalidades do mesmo
artigo 62, §11 da CF).
O atual governo também com base nas alterações contratuais para o período de
exceção editou de igual forma a Medida Provisória nº 936, convertida em lei nº 14.020 de
48 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais
49 https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/13225/2/parlasur/parlamento.html
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06 de julho de 2020, autorizando a redução de jornada e salário hora e suspensão dos
contratos de trabalhos, mediante termo ajustado entre patrão e empregado.
Sobre este tema, e pela realidade Brasil, temos que foi aplicado aos empregados o
Jus variandi do empregador, pois a pressão foi tão intensa que os empregados se sentiram
acuados a aceitarem qualquer acordo que viesse ser proposto, sob pena de perderem seus
empregos e renda. Assim, momento extremamente delicado o país e o mundo vivem, no
qual as alterações lesivas contratuais estão acontecendo de acordo com as necessidades
de cada setor, ficando cada vez mais difícil o retorno ao “status quo” anterior ao contrato.
O que será do futuro contratual do trabalho? Teremos nulidades, violações ao
direito adquirido, violações ao direito material inalterados, violações ao retrocesso social?
Os novos sistemas impostos de trabalhos vivenciados pela pandemia permanecerão como
“novo normal”? Podemos citar o Zygmunt Bauman50: (...) “O significado da nova história,

em vez de ser o resumo geral de uma comunidade inteira, é transformado na soma caótica
de ações pessoais discordantes, fragmentadas e inúteis para fins de compreensão futura,
um conjunto de eventos cujo sentido, a longo prazo, de dispersa e redunda em confusão.”
Assim, o intuito é de colher as boas novidades experimentadas pelo novo cenário
do COVID, e implantar no meio laboral atributos positivos dessas relações provisórias,
trazendo benefícios aos diversos campos empresariais, tudo com o viés respeitador da
dignidade da pessoa humana.
5. CONCLUSÃO
Tema importante e em amplo debate na atualidade, pois o mundo teve que se
readaptar com os acontecimentos emergenciais que estamos vivenciando. A preocupação
transcendo os estudos normais e corriqueiros sobre a temática, pois boa parte dos
pensamentos doutrinários sobre o tema não retratam estados de exceções, o que
comporta pensamentos macros coletivos em detrimento de individuais.
Desta forma, ao se falar sobre os contratos de trabalho no tempo e no espaço, com
ênfase nas teorias, bases históricas e condições contratuais, os contratos de trabalhos
nascem já predispostos a sofrerem alterações e modificações no tempo social, adequações
legais, temporais e até mesmo com critérios de contenções de postos de trabalhos,
flexibilizações essas que são necessárias para que os postos de trabalho possam evoluir
com as mudanças vivenciadas pelo mundo globalizado.
As alterações mencionadas, muito embora necessárias para que se amolde o tempo
passado ao futuro, resolvendo o presente, deve sempre respeitar os direitos sociais,
50 Bauman, Zygmunt, Estado de Crise, Editora Zahar, Pag 132
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garantias fundamentais, direitos adquiridos, sob pena de incorrermos em retrocesso social
(condição básica estabelecida por nossa carta magna).
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Existe necessidade então de acharmos sempre o equilíbrio entre os direitos
fundamentais e as alterações contratuais, com o fim específico de adentrarmos no conceito
máximo do direito do trabalho, que é trazer o equilíbrio entre empresas, empregados,
sujeitos da relação de trabalho e emprego, e até mesmo prestadores de serviços
enquadrados nas demais categorias atinentes a matéria, priorizando sempre o caráter
protetivo das leis laborais conquistadas por anos de lutas pelas classes trabalhadoras.
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RESUMO: O presente trabalho faz lume a prisão preventiva em face do princípio da
presunção da inocência. Traz a contextualização histórica e jurídica da pena e das espécies
de prisão. Trata em especial da prisão preventiva, uma espécie de prisão cautelar, que pode
ser decretada no curso da investigação penal. O trabalho apresenta uma temática dialética
sobre em qual momento a prisão preventiva fere o princípio constitucional da Presunção
da Inocência. Dentre posicionamentos e julgamentos sobre o tema pode-se destacar
Odete Maria de Oliveira, Cesare Beccaria, Pedro Lenza e várias decisões das Cortes
Superiores. Permitiu, portanto, o presente trabalho, avaliar os pensamentos e correntes
existentes sobre a temática, a associação efetiva da constitucionalidade da prisão
preventiva sem que essa possa ferir o princípio da Presunção de Inocência.
Palavras-Chave: Prisão Preventiva. Princípio da Presunção da Inocência. Prisões. Pena.
Condenação.
ABSTRACT: The present work highlights preventive detention in view of the principle of
presumption of innocence. It brings the historical and legal context of the penalty and the
types of prison. It deals in particular with preventive detention, a kind of provisional
detention, which can be ordered in the course of the criminal investigation. The work
presents a dialectical theme on which moment preventive detention violates the
constitutional principle of the Presumption of Innocence. Among positions and judgments
on the subject, Odete Maria de Oliveira, Cesare Beccaria, Pedro Lenza and several decisions
of the Superior Courts can be highlighted. It allowed, therefore, the present work, to
evaluate the existing thoughts and currents on the subject, the effective association of the
constitutionality of the preventive detention without this being able to harm the principle
of the Presumption of Innocence.
Keywords: Preventive Prison. Principle of the Presumption of Innocence. Prisons. Pity.
Conviction.
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1 – INTRODUÇÃO
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A origem da humanidade trouxe consigo a necessidade do homem de viver em
sociedade devido sua natureza existencial. A partir disso, surgem conflitos sociais advinda
da necessidade do indivíduo de disputar o mesmo espaço. A falta de organização e de
centralização de poder gera uma colisão de interesses entre aqueles que convivem,
fazendo com que as regras sejam transgredidas dentro de um determinado grupo local.
Nessa linha, surge o sistema punitivo mais antigo da história da humanidade: A vingança
de sangue.
Dessa forma, é necessário que se perpasse pela origem histórica da pena e qual era
sua função na sociedade, como eram realizadas as punições e em qual proporção era
aplicada a pena se comparada ao crime cometido pelo malfeitor. As várias formas de
punição passou por muitas etapas na história da humanidade modificando sua severidade.
Teve influências do governo absolutista e sofreu grandes mudanças com o movimento
iluminista.
As formas de prisões, em consonância com as penalidades aplicadas passaram
também por várias mudanças. A cada passo dado na história do Direito Penal existe a busca
pela justiça e a aplicação do Direito da forma mais efetiva e concreta.
Dentre a contextualização das formas prisionais do sistema penal brasileiro tem-se
a prisão preventiva. Trata-se de uma espécie de prisão cautelar disciplinada pelo Código
de Processo Penal que poderá ser decretada antes do fim do curso do processo.
A prisão preventiva é tema polêmico no campo do Direito Penal Brasileiro uma vez
que se percebe a violação do princípio da Presunção da Inocência. Vários julgamentos e
posicionamentos doutrinários deixam assimilar que a prisão cautelar se faz necessária e
que decretada de acordo com os pressupostos do Código de Processo Penal o princípio
constitucional da Presunção da Inocência será preservado.
2 PRISÃO PREVENTIVA
2.1 Evolução histórica da Pena
A origem da pena pareia-se com o nascimento da humanidade e da convivência do
ser humano em sociedade. A função da pena preceituava-se a função de punir aquele que
violasse as regras impostas pela sociedade. A pena surge portanto, para proteger os
interesses dos indivíduos para que fosse possível viver em grupos.
As punições eram de cunho severo sob penas de vinganças privadas. Consideravase vingança de sangue aquela pena que tinha como objetivo igualar a ação do malfeitor
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através de outra ação ao mesmo patamar de violência. Acabava-se por desencadear
guerras em entre clãs, que levavam a morte de inocentes.
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Com isso, percebe-se que a pena é uma imposição antiga, como retrata Odete Maria
de Oliveira51:
[...] a pena é uma instituição muito antiga, cujo surgimento registrase nos primórdios da civilização, já que cada povo e todo período
histórico sempre teve seu questionamento penal, inicialmente, como
uma manifestação de simples reação natural do homem primitivo,
para conservação de sua espécie, sua moral e sua integridade, após,
como um meio de retribuição e de intimidação, através das formas
mais cruéis e sofisticadas de punição, até nossos dias, quando se
pretende afirmar como uma função terapêutica e recuperadora.
A aplicação da penalidade, no entanto, passou a ser de interesse público,
centralizado e estatizado e passou a ter uma inserção no contexto social. Nessa linha, é
importante ressaltar o Código de Hamurabi, cujo o embasamento é a lei de Talião “ Olho
por olho, dente por dente”. O Código de Hamurabi52 é um conjunto de leis criado no
século XVII a.C, na Mesopotâmia, onde impõe uma dura pena ao crime praticado pelo
indivíduo. Um exemplo disso, são as penas impostas presentes em alguns de seus artigos:
II - CRIMES DE FURTO E DE ROUBO, REIVINDICAÇÃO DE MÓVEIS 6º
- Se alguém furta bens do Deus ou da Corte deverá ser morto; e mais
quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto.

Com o passar do tempo, na Idade Antiga, a pena passou a ter caráter religioso,
surgindo sacrifícios e vinganças divinas. No entanto, na Idade Média, o caráter teocrático
da pena perde sua força e toma um caráter político concretizada em leis escritas. Exemplo
disso é o Código de Dracon53, em Atenas, que tem como princípio o poder do Estado
perante a sociedade e a liberdade do indivíduo.
O conceito de pena, perpetuou por muito tempo na humanidade como caráter
punitivo e retributivo. Contudo, com a evolução da humanidade e seu convívio em
51 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. 2ºed. Florianópolis: 1996. P.21
52 CÓDIGO DE HAMURABI. Código de leis criado para padronizar as ações do rei Hamurabi, estipulando
direitos e deveres para a população e facilitando sua administração
53 DRÁCON. Drácon foi o primeiro legislador ateniense, e substituiu o sistema de leis orais por um código
escrito a ser utilizado por tribunais. Ele foi eleito, por volta do ano 620 A.C., pelos cidadãos atenienses para
essa tarefa.
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sociedade tem-se também a evolução da pena. Em transição ao fim do governo absolutista
e as influências iluministas, surgem-se na metade do século XVII uma corrente de ideais
que contrariam a crueldade e os abusos cometidos nas penas impostos pelo poder
absolutista.
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Nessa época, surgiram movimentos humanitários em prol de mudanças do sistema
penal que envolveram protestos formados por juristas, filósofos e magistrados que iam de
contraponto a punição desproporcional em relação ao crime cometido.
Um dos destaques da época foi do filósofo Cesare de Beccaria com a publicação
do livro “Dos Delitos e das Penas54“ que para ele os homens:
Cansados de só viver no meio de temores e de encontrar inimigos
por toda parte, fatigados de uma liberdade que a incerteza de
conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do
resto com mais segurança. [...] Não bastava, porém, ter formado esse
depósito; era preciso protegê-lo contra as usurpações de cada
particular, pois tal é a tendência do homem para o despotismo, que
ele procura sem cessar, não só retirar da massa comum sua porção
de liberdade, mas ainda usurpar a dos outros. Eram necessários
meios sensíveis e bastante poderosos para comprimir esse espírito
despótico, que logo tornou a mergulhar a sociedade no seu antigo
caos. Esses meios foram as penas estabelecidas contra os infratores
das leis’
Cesare Beccaria, emitiu fortes críticas sobre a tortura praticada como forma de
punição aos crimes cometidos, e desde então houve um grande avanço na aplicação da
pena. A punição deixou, portanto, de se sustentar sobre cenas de torturas e passou a
objetivar a proporcionalidade da pena e ao mesmo tempo garantindo a segurança social.
Desse modo, a pena passou por diferentes etapas na historicidade do direito penal
e passou a ter sua aplicação de forma mais proporcional e aplicada a sociedade de acordo
com sua vivência.
2.2 Conceito Jurídico
Existe uma relação entre a pena e o Direito Processual Penal, de forma que, o
processo penal é o caminho que se percorre para alcançar a pena. Sendo assim, é
54 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Editora: Ridendo Castigat Mores IN, 1764. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000015.pdf
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necessário ressaltar que o processo penal é o que dá a condição e a imposição de regras
ao julgador o direito penalizar.
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Assim, o direito de penalizar por parte do Estado surgiu em supressão a vingança
privada, exigindo-se critérios sociais e adequados, o que leva a implementação dos critérios
judiciais.
Um dos critérios judiciais são as formas de prisão. As prisões tiveram seu
surgimento na Idade Média e era utilizado como forma de reclusão solitária, para que o
indivíduo se arrependesse do que cometeu e ao mesmo tempo reconciliasse com Deus.
Como bem disse Mirabete55:
Como punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo
com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio,
à meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se
com Deus.
O Código de Processo Penal brasileiro prevê seis tipos de prisão: temporária,
preventiva, em flagrante, para execução da pena, preventiva para fins de extradição e civil
do não pagador de pensão alimentícia.
A prisão temporária é utilizada como forma de assegurar o sucesso da diligência
durante uma investigação. Enquanto que, a prisão em flagrante é decretada se presenciada
o ato criminoso.
A prisão preventiva para fins de extradição é decretada para garantir a efetividade
do processo, uma vez que a extradição só poderá ser pedida após a prisão do acusado.
A prisão civil do não pagador de pensão alimentícia é a única modalidade de prisão
civil admitida na justiça brasileira. O objetivo é que o pagador de pensão alimentícia
cumpra com o papel de prestar alimentos ao seu filho.
A prisão para execução da pena é aplicada aos condenados por algum crime.
Enquanto que a prisão preventiva é a modalidade mais conhecida, debatida no âmbito
jurídico e objeto de discussão do presente artigo.
De acordo com o artigo 312 do CPP a prisão preventiva poderá ser decretada tanto
durante as investigações, quanto no decorrer da ação penal quando se pretende garantir
a ordem pública e a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a
55 MIRABETE, Julio Fabrrini. Manual de Direito Penal. Vol 1. São Paulo. Editora: Atlas, 2007. P.250
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aplicação da lei penal. Contudo, para isso será necessário o cumprimento de requisitos
previstos no Código de Processo Penal.
2.3 Pressupostos à decretação da prisão preventiva
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A prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro é uma espécie de prisão
cautelar. Entende-se por cautelar um ato de precaução, ou até mesmo um ato de antecipar
os efeitos da decisão antes do julgamento final.
Com a interpretação literal do dispositivo constitucional56 artigo 5º, LXI, CF/88
entende-se que a regra geral é a liberdade:
Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei.
Contudo, excepcionalmente essa liberdade poderá vir a ser cerceada. De acordo
com a leitura do artigo 283 do Código de Processo Penal57, semelhante ao dispositivo
constitucional, com a redação inserida e modificada com o pacote anticrime, Lei nº 13.964,
de 2019:
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal
transitada em julgado.
O legislador disciplina portanto, quais são as espécies de prisão que necessitam de
uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente: prisão
cautelar (preventiva e temporária, ocorre antes do transito em julgado de uma sentença
penal condenatória) e prisão pena (em virtude de condenação criminal transitada em
julgado).
56 MORAIS, Alexandre. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Ed.
45º. São Paulo: Editora Atlas, 2018
57 PLANALTO.GOV.BR - DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
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A prisão preventiva está disciplinada no Código de Processo Penal58 do artigo 311
ao artigo 313, onde serão tratados os pressupostos para a realização dessa espécie de
prisão cautelar.
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O artigo 311 do CPP trata dos legitimados para pleitear a prisão preventiva:
Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a
requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante
representação da autoridade policial.
Logo, os legitimados que trata o artigo 311, serão o Ministério Público, o querelante,
o assistente de acusação por meio de uma representação da autoridade policial,
provocando o Juiz a decretar a prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal.
Já os artigos 312 e 313 do CPP tratará da legítima da prisão preventiva trazendo os
fundamentos para se decretar a prisão cautelar.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O artigo supracitado está embasado na análise dos requisitos fumus comissi delicti
que são os elementos que compõem a prova do crime, ou seja, elementos suficientes para
comprovação de autoria, e o periculum libertatis, onde o perigo gerado pela liberdade do
imputado que colocará em perigo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
aplicação da lei pena.
No que se refere a garantia da ordem pública e ordem econômica, existe uma crítica
doutrinaria majoritária de que esse pressuposto possui um conceito abstrato carente de
taxatividade. Contudo, a jurisprudência interpreta como risco de reiteração delitiva, quando
há risco de reincidência por parte do agente e maus antecedentes mediante a fatos
concretos.
Outro pressuposto presente no artigo 312 do CPP, necessário para decretar a prisão
preventiva, é a conveniência da instrução criminal. Um exemplo disso é quando o autor do
fato perturba as testemunhas a alterar seus depoimentos ou impede a produção de prova
58 PLANALTO.GOV.BR - DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
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na fase de instrução criminal. Nesse exemplo, ao terminar a fase de instrução, não teria
mais justificativa manter a prisão preventiva.
No que tange a aplicação da lei penal, sempre que houver risco de inviabilizar a
futura aplicação da pena será necessária a decretação da prisão preventiva. Um exemplo
seria o risco concreto de fuga do autor do fato.
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Em relação aos fundamentos supracitados previstos no artigo 312, estes passaram
por juízo de necessidade e adequação. Obviamente que os fundamentos lá existentes
podem ser apresentados em mais de um, ou apenas um deles, desde que demosntre a
fumus comissi delicti59 e o periculum libertatis60.
Nessa mesma linha, vale ressaltar que o artigo 315 do CPP deixa claro que a decisão
da decretação da prisão preventiva deve ser baseada na apresentação de indícios
concretos e na fundamentação.
Por último e não menos importante, há também o requisito da admissibilidade e de
legalidade previsto no artigo 313 do CPP, onde nele não se pode cumular os pressupostos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Portanto, esse juízo de legalidade e admissibilidade trazido pelo inciso I do artigo
mencionado, expressa que somente caberá prisão preventiva em crimes dolosos punidos
com penas privativas máximas e superior a 4 anos. No que tange ao inciso II, será admitida
59 FUMUS COMISSI DELICTI. Comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria.
60 PERICULUM LIBERTATIS. Perigo gerado pelo estado de liberdade.
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a prisão preventiva se houver o autor sido condenado por outro crime doloso condenado
em sentença que transitou em julgado. E no inciso III, se tiver o autor praticado violência
doméstica com grupos de pessoas vulneráveis previstas no inciso para assegurar a
execução de medidas protetivas.
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3 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
Há uma diferença entre a regra e o princípio. A regra por si só é uma descrição
objetiva de uma situação, algo que estatue aquilo que deve ser feito e cumprido. Já o
princípio não é uma descrição de uma situação e sim um comando, um comando para
otimização. Uma determinação para que se cumpra uma determinada finalidade. O
princípio é uma diretriz de uma orientação.
Nessa linha, descreve GOMES61 (2005):
[…] o Direito se expressa por meio de normas. As normas se
exprimem por meio de regras ou princípios. As regras disciplinam
uma determinada situação; quando ocorre essa situação, a norma
tem incidência; quando não ocorre, não tem incidência. Para as
regras vale a lógica do tudo ou nada (Dworkin). Quando duas regras
colidem, fala-se em “conflito”; ao caso concreto uma só será aplicável
(uma afasta a aplicação da outra). O conflito entre regras deve ser
resolvido pelos meios clássicos de interpretação: a lei especial
derroga a lei geral, a lei posterior afasta a anterior etc. Princípios são
as diretrizes gerais de um ordenamento jurídico (ou de parte dele).
Seu espectro de incidência é muito mais amplo que o das regras.
Entre eles pode haver “colisão”, não conflito. Quando colidem, não
se excluem. Como “mandados de otimização” que são (Alexy),
sempre podem ter incidência em casos concretos (às vezes,
concomitantemente dois ou mais deles).
O princípio da presunção da inocência é uma garantia constitucional concedida ao
cidadão e que respeita a dignidade e os direitos essenciais da pessoa humana. Amparado
pela Constituição da República de 1988, o referido princípio está descrito no artigo 5º,
inciso LVII, da CF/88 em que diz: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em

julgado de sentença penal condenatória”

Significa dizer que é assegurado ao imputado sua inocência até que se prove o
contrário, ou seja, sua culpabilidade no caso concreto. Nessa linha, tendo em vista que a
61 GOMES, Luiz Flávio. Normas, Regras e Princípios: Conceitos e Distinções. Editora: Jus Navigandi,2005.
Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/7527/normas-regras-e-principios
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Constituição da República de 1988 é a Lei Maior, toda a legislação infraconstitucional
deverá, portanto, obedecer a esse princípio.
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Tal princípio se desdobra em duas vertentes, a primeira é a de que o acusado deve
ser considerado inocente durante todo o processo, desde o início dele até o trânsito em
julgado. E a segunda vertente é a de que o dever de provar a culpabilidade do acusado é
do acusador. Trata-se de uma garantia individual e fundamental positivada que assegura
ao ser humano o status de individuo de direito.
O princípio da presunção da inocência é consagrado também, além da CF/88, por
diplomas internacionais como, a Declaração Universal de Direitos Humanos62 de 1948 no
artigo XI, inciso I, que dispõe:
Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser
presumida 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 necessárias à
sua defesa.
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão63 de 1789, artigo
9º:
Art. 9º. Todo homem é presumido inocente até ser declarado
culpado. No caso de se julgar indispensável sua prisão, qualquer
excesso desnecessário para se assegurar de sua pessoa deve ser
severamente reprimido pela lei.
Na Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José
da Costa Rica64, em seu artigo 8º, inciso 2, que diz: “Toda pessoa acusada de delito tem
62 PLANALTO.GOV.BR - DECRETO Nº 19.841, DE 22 DE OUTUBRO DE 1945. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
63 JUS.COM.BR – Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/92338/a-declaracao-dos-direitos-do-homem-e-do-cidadao-de1789#:~:text=Ap%C3%B3s%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20em,%E2%80%9Cexpress%C
3%A3o%20da%20vontade%20geral%E2%80%9D.&text=Ela%20define%20direitos%20%22naturais%20e,e%
20a%20resist%C3%AAncia%20%C3%A0%20opress%C3%A3o.
64 PLANALTO.GOV.BR - DECRETO No 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
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direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”,
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bem como no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 196665.
A presunção da inocência garante ao acusado todos os meios necessários a sua
defesa, garantindo a ele o direito ao contraditório, ampla defesa e um processo justo.
Percebe-se, então, que o princípio da presunção da inocência integra outros princípios
também previstos no artigo 5º, da CF/88, como o do contraditório e da ampla defesa e do
devido processo legal.
O Princípio do devido processo legal se encontra albergado no artigo LIV, do art. 5º,
da CR/88. Significa dizer que, além de ter sua inocência presumida até o trânsito em
julgado da condenação, o acusado poderá se valer de meios constitucionais para garantir
a inviolabilidade de seu direito a defesa e a um processo justo.
Esses meios se darão através da autodefesa podendo o acusado, por exemplo,
manter-se em silêncio não sendo obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou através
da defesa técnica, aquela exercida por profissional habilitado pelas leis vigentes do
ordenamento jurídico. Além disso, o acusado terá direito a um julgamento justo e público,
com juízo imparcial, igualdade entre ele e o acusador, direito de não ser acusado ou
processado com base em provas ilícitas, direito ao conhecimento da acusação e ao
arrolamento de testemunhas.
Nessa mesma linha, o doutrinador Pedro Lenza66 discorre acerca do assunto e diz
que, caso o acusador não consiga provar o que alega, a ação penal será considerada como
improcedente:
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. Assim, nada mais natural que
a inversão do ônus da prova, ou seja, a inocência é presumida,
cabendo ao Ministério Público ou à parte acusadora (na
hipótese de ação penal privada) provar a culpa. Caso não o faça,
a ação penal deverá ser julgada improcedente. (Lenza, Pedro,
2017, 21ª, P.1.197).
Portanto, é importante ressaltar que a violação do princípio da presunção da
inocência gerará a violação, também, de outros princípios, tais como, o princípio do
contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. Esses princípios são direitos e
garantias fundamentais previstos na Constituição da República de 1988 e para que sejam
65 PLANALTO.GOV.BR - DECRETO No 592, DE 6 DE JULHO DE 1992. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
66 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Ed. 21. São Paulo: Editora: Saraiva, 2017.
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preservados, a conceituação deles deve ser clara e taxativa bem como o conceito de
trânsito em julgado.
4 POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS A CERCA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA
INOCÊNCIA E A PRISÃO PREVENTIVA
4.1 A prisão em Segunda Instância
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Em 2009, o STF, mediante a julgamento de HC 8407867, concedeu ao condenado o
direito de recorrer em liberdade. Por sete votos a quatro, a Suprema Corte permitiu que
Omar Coelho Vitor, ora condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a uma pena
de sete anos e seis meses de reclusão, recorresse da decisão aos tribunais superiores em
liberdade.
Omar Coelho Vitor foi julgado, naquele ano, por tentativa de homicídio duplamente
qualificado. O Ministério Público de Minas Gerais havia pedido ao TJ/MG a prisão de Omar
após a condenação no referido tribunal por desconfiar que o condenado estaria prestes a
violar a lei penal. O TJ/MG acolheu o pedido e decretou a prisão.
Omar impetrou o referido Habeas Corpus perante o STF e pediu a suspensão da
execução da pena, bem como a não aplicação do artigo 637, do CPP, que retira o efeito
suspensivo do recurso extraordinário.
O STF decidiu levar o caso ao plenário provocando longos debates entre os
ministros Eros Grau, Celso de Mello, Cezar Peluso, Carlos Ayres Britto, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio que votaram a favor do HC e os ministros
Menezes Direito, Carmen Lúcia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa e Ellen Gracie, que o
negaram.
Nesse julgado, o STF entendeu que a prisão de Omar contrariaria o artigo 5º, inciso
LVII, da CR/88 que trata do princípio da presunção da inocência. Durante o debate, o
ministro Joaquim Barbosa68, que votou contra o HC, levantou um questionamento crítico
sobre o sistema penal brasileiro:
Se formos aguardar o julgamento de Recursos Especiais (REsp) e
Recursos Extraordinários (REs), o processo jamais chegará ao fim".
67 JUSBRASIL - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre :HABEAS CORPUS: HC 84078 MG.
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiroteor-103104777
68 JUSBRASIL - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre :HABEAS CORPUS: HC 84078 MG.
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiroteor-103104777
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Joaquim indagou ainda que em país nenhum há a “generosidade de
HC’s” como existe no Brasil e que há réus confessos que nunca
permanecem presos.
Em contradição ao voto e o questionamento do ministro Joaquim Barbosa, ao
proferir seu voto, o ministro Gilmar Mendes69, munido de dados probatórios, disse que
tem ciência de que a justiça brasileira é ineficiente sim, mas disse que o país tem um
elevado número de presos. E apesar da falta de efetividade do sistema penal, o Brasil é um
dos países que mais prende no mundo inclusive com situação mais grave se comparado
os números por Estado.
O ministro inteirou, ainda, que a quantidade de Habeas Corpus concedidos pelo
tribunal não é um número tão expressivo assim e que estava certo de que a decisão
proferida pelo plenário era uma decisão historicamente importante:
Dos habeas corpus conhecidos no Tribunal, nós tivemos a concessão
de 355, Isto significa mais de um terço dos habeas corpus. Depois de
termos passado, portanto, por todas as instâncias - saindo do juiz de
primeiro grau, passando pelos TRFs ou pelos Tribunais de Justiça,
passando pelo STJ - nós temos esse índice de concessão de habeas
corpus. Entre REs e AIs [agravos de instrumento] tratando de tema
criminal, há 1.749, dos quais 300 interpostos pelo MP. Portanto, não
é um número tão expressivo.
Por outro lado, em 2016, houve um julgamento do HC 126.29270 em que o STF
mudou a jurisprudência do HC 8407871, anteriormente citada, e permitiu a prisão a partir
da decisão em segunda instância. O HC 126.292 discutiu a legitimidade de ato do Tribunal
de Justiça de São Paulo que negou provimento ao recurso exclusivo da defesa e
determinou o início do cumprimento da pena.
Por sete votos a quatro, o plenário mudou a jurisprudência do STF afirmando a
possibilidade de início ao cumprimento da pena a partir da decisão condenatória em
segunda instância. A favor da mudança da jurisprudência votaram os ministros Teori
69 JUSBRASIL - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre :HABEAS CORPUS: HC 84078 MG.
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiroteor-103104777
70 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas Corpus 126.292 São Paulo. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
71 JUSBRASIL - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre :HABEAS CORPUS: HC 84078 MG.
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiroteor-103104777
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Zavascki, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar
Mendes. E contra a mudança da jurisprudência votaram Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso
de Mello e Robert Lewandowski.
Gilmar Mendes72, que votou a favor do HC84078 em 2009, antecipou, de uma certa
maneira, qual seria seu voto se o assunto tornasse a bater nas portas do plenário:
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Seja porque a presunção de inocência é um direito com âmbito de
proteção normativo, passível de conformação pela legislação
ordinária; seja porque a garantia da ordem pública autoriza a prisão,
em casos graves, após o esgotamento das vias ordinárias, tenho que
o entendimento do STF merece ser revisitado.
No caso em análise, um homem foi condenado a pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão por ter praticado roubo qualificado. A defesa apelou para o Tribunal de Justiça de
São Paulo que negou provimento ao recurso e determinou o cumprimento da prisão. A
defesa recorreu ao Tribunal Superior sob justificativa de que o TJ/SP decretou a prisão sem
motivação, sendo que o juiz de primeira instância permitiu o recurso em liberdade. E,
conforme o julgado do Habeas Corpus 126.29273:
(...) por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) entendeu que a possibilidade de início da execução da pena
condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não
ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Para o
relator do caso, ministro Teori Zavascki, a manutenção da sentença
penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que
assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da
execução da pena (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2016).
Dentre os votos que definiram a mudança da jurisprudência em favor da prisão na
segunda instância, deve-se enfatizar o voto do ministro Teori Zavascki, o qual, ao fazer uma
explanação do tema, buscou fundamentar seu voto com embasamento em várias doutrinas
de renomados autores e em julgados anteriores.
72 JUSBRASIL - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre :HABEAS CORPUS: HC 84078 MG.
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiroteor-103104777
73 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas Corpus 126.292 São Paulo. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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No tocante ao seu voto, Zavascki74 fez um paralelo importante sobre o princípio da
presunção da inocência e a efetividade da função jurisdicional, onde a garantia do acusado
necessita sim ser positivada, no entanto, em contrapartida, deve-se também atender a
sociedade:
(...) (a) o alcance do princípio da presunção da inocência aliado à (b)
busca de um necessário equilíbrio entre esse princípio e a efetividade
da função jurisdicional penal, que deve atender a valores caros não
apenas aos acusados, mas também à sociedade, diante da realidade
de nosso intricado e complexo sistema de justiça criminal. (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2016).
Outro ponto importante no voto do ministro Zavascki é que seu voto contou com o
apoio de diversos estudos feitos em outros países em que o cumprimento da pena ocorre
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso acontece em países tais como:
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e Argentina. Zavaski75 ainda
acrescentou que os recursos destinados ao STJ e ao STF acabam por favorecer a prescrição
punitiva do Estado uma vez que, o prazo da prescrição não é interrompido:
(...) isso significa que os apelos extremos, além de não serem
vocacionados à resolução de questões relacionadas a fatos e provas,
não acarretam a interrupção da contagem do prazo prescricional.
Assim, ao invés de constituírem um instrumento de garantia da
presunção de não culpabilidade do apenado, acabam representando
um mecanismo inibidor da efetividade da jurisdição penal.” (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal, 2016).
Portanto, é possível perceber que os recursos cabíveis para que a prisão seja iniciada
apenas após a sentença condenatória de trânsito em julgado, acaba sendo abusiva e
caracteriza um ato procrastinatório. O ilustre ministro Luís Roberto Barroso 76bem integra,
com um olhar crítico e certeiro, defende que os recursos acabam por deixar o processo
mais moroso levando mais de anos para serem conclusos. Além disso, Barroso trouxe vários
processos à tona para a fundamentação do seu voto para demonstrar que a maioria deles
74 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas Corpus 126.292 São Paulo. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
75 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas Corpus 126.292 São Paulo. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
76 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas Corpus 126.292 São Paulo. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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prescreveram ou são julgados as vésperas da prescrição, diminuindo assim a credibilidade
da efetivação do sistema penal brasileiro.
Em 2019, o STF voltou a discutir o assunto sobre a prisão em segunda instância
através da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 4377. A decisão foi divergente
da jurisprudência de 2016 e a Suprema Corte voltou a considerar que o réu condenado
pela segunda instância não poderá começar a cumprir pena imediatamente.
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Desde então, até os dias atuais, ninguém poderá ser preso sem a sentença
condenatória após trânsito em julgado. O placar foi de 6 votos contra a prisão após a
condenação em segundo grau e 5 a favor.
Essa decisão foi alvo de grande polêmica, pois, com a decisão, todos os condenados
em segunda instância que estavam cumprindo a execução provisória da pena foram
libertados,
4.2 A PEC dos recursos e a PEC 410/2018
Dois projetos de Emenda à Constituição foram relevantes para a discussão do tema
em que trata esse artigo. A PEC 15/201178, apelidada de PEC dos recursos, foi proposta
em 2011 pelo ministro Cezar Peluzo denominada por ele de “revolução pacífica” com o
objetivo de resolver os velhos problemas do sistema judiciário brasileiro como a
morosidade e a sensação de impunidade.
A proposta, no entanto, era realmente revolucionária mas, nem tanto pacífica. O
objetivo da emenda era criar uma transferência do momento do trânsito em julgado nas
decisões para as decisões proferidas nos tribunais de segunda instância e, com isso,
diminuir a atratividade dos recursos para as instâncias maiores.
Ocorre que esse fato não é tão simples assim, visto que essa transferência causa
uma alteração do instituto que está previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88 que diz:
“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, que,
por determinação do artigo 60, § 4o, IV, da Constituição da República de 1988, se trata de
uma cláusula pétrea.
A PEC dos recursos, portanto, foi bastante criticada por se tratar de uma proposta
desnecessária, visto que a possibilidade que ela trazia já é amparada, por exemplo, pelo
77 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ação Declaratória de Constitucionalidade 43 Distrito. Disponível
em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357342
78 CÂMARA DOS DEPUTADOS – PEC 15/2011. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=498983
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Código de Processo Civil onde, os recursos especial e extraordinário já não possuem efeito
suspensivo.
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Na época, a OAB pontuou que a PEC feria “de morte” o direito à ampla defesa e
prejudicaria “o acesso da defesa de um cidadão a todos os graus de jurisdição”79 e
portanto a proposta não prosperou no legislativo.
Já a PEC 410/201880 foi proposta pelo deputado Alex Manente motivado por um
debate sobre o procedimento que autoriza a prisão de condenados em segunda instância
numa entrevista com o jurista Sérgio Moro ao programa Roda Viva. A partir desse debate
o deputado protocolou a proposta de emenda à Constituição que previa essa
possibilidade.
A PEC 410/2018 propõe alterar o inciso LVII, do artigo 5º da Constituição da
República de 1988, para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação
de sentença penal condenatória em grau de recurso. A redação atual do dispositivo é a de
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.
Sobre a referida proposta, vale salientar que também existe sobre ela uma discussão
no mundo jurídico sobre as mesmas linhas de pensamento da PEC dos recursos. Ela
também visa alterar um dispositivo do artigo 5º, da CR/88, que também é uma cláusula
pétrea.
De acordo com o autor da proposta e levando em consideração ao período histórico
do país, a presunção da inocência tinha por necessidade de ser positivada em tempos de
período militar onde havia grande repressão.
Com o passar dos anos, não mais há justificativa sobre a manutenção dessa garantia
nas dimensões atuais, pois o regime democrático já está consolidado e os limites
constitucionais são inteiramente respeitados. Com efeito, Alex Manente sustenta que a
Proposta de Emenda Constitucional deve prosperar
Vale lembrar que, sobre a decisão do STF no HC 84078 em 2009 e a decisão da
suprema corte no HC 126.292 em 2016, cabe acrescentar que essas decisões divergentes
geram uma instabilidade jurisprudencial criando uma situação indesejável de insegurança
79 JUSBRASIL - julgamento Histórico: STF muda jurisprudência e permite prisão a partir da decisão de
segunda instância. Disponível em: https://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/noticias/305959621/julgamentohistorico-stf-muda-jurisprudencia-e-permite-prisao-a-partir-da-decisao-de-segundainstancia#:~:text=O%20Ordem%20pontuou%20que%20a,no%20Supremo%20ela%20iria%20prosperar.
80 CÂMARA DOS DEPUTADOS – PEC 410/2018. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170496
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jurídica. Assim, a Proposta de Emenda à Constituição, segundo Alex, resolve essa
problemática estabilizando as tratativas normativas e atribuindo maior proteção e
confiança a sociedade.
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Em novembro de 2019, houve uma reunião para a votação da PEC 410/18 na Câmara
do Deputados.108 deputados se inscreveram para falar sendo que apenas 43 falaram em
12 horas de reunião. Era de se esperar que a proposta fosse votada na semana seguinte
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Alex escreveu, inclusive, um texto
alternativo que define a segunda instância como trânsito julgado em um processo mas, a
PEC acabou por ser arquivada nos termos do inciso I do art. 54, combinado com o § 4º do
art. 58 e com § 1º do art. 202, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados RICD81 (Parecer pela Inadmissibilidade)
Com os trabalhos paralisados em 2021, em virtude da pandemia, foi revivida uma
nova batalha sobre o assunto com a reabertura da comissão e novas audiências públicas
devam ser realizadas com especialistas sobre o tema e a expectativa era de que ainda no
mês de maio desse ano o relatório fosse lido e enviado ao plenário. O deputado, autor da
PEC 410/18, pediu, inclusive, o engajamento da população através das redes sociais.
5 CONCLUSÃO
Preliminarmente, foi possível perceber que existe um confronto entre o princípio da
Presunção da Inocência com o princípio da efetividade do processo. O princípio da
Presunção da Inocência quando se colide com o princípio da Efetividade do Processo
devem ser harmonizados e buscar um mecanismo para que um não elimine o outro e não
torne do processo sem efetividade.
Determinar a prisão provisória do acusado que está respondendo ao processo
penal, não caracteriza violação do princípio da Presunção da Inocência conforme
jurisprudências das cortes superiores nesse trabalho apresentadas.
O princípio da Presunção da Inocência que trata a Constituição Federal do Brasil
possui divergência entre a liberdade individual e a aplicação da lei processual penal. Uma
vez cumpridos os pressupostos presentes no Código de Processo Penal não há o que se
falar em violação ao princípio da Presunção da Inocência.
Fato é que a morosidade do processo penal em virtude da aplicação de recursos faz
com que a execução da pena demore para ocorrer. O Excesso da aplicação de recursos
protelatórios é uma afronta para o andamento processual e acaba por favorecer aqueles
que possuem condições de arcar com as custas processuais. Modificações são necessárias
81 CÂMARA DOS DEPUTADOS – Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados
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para o aceleramento das fases processuais e para que a sensação de impunidade no Brasil
deixe de existir. E para isso é desejável que a discussão sobre a legalidade da prisão em
segunda instância seja retomada em prol da segurança pública e econômica do país bem
como da preservação do curso do processo penal.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MÉDICO: UMA ANÁLISE SOBRE LIMITES DA
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DA SAÚDE
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RESUMO: O presente artigo apresenta os deveres éticos e legais dos médicos, os
fundamentos e conceitos da responsabilidade civil por erro médico quanto a relação
médico-paciente no direito brasileiro, dispõe sobre os limites da responsabilidade civil
relativa aos profissionais da saúde, bem como apresentar os contornos sobre as diferentes
espécies de responsabilidade civil, erro médico e suas excludentes. Nesse sentido, buscouse questionar se há limites para a responsabilização civil do médico quando houver
configuração de dano ao paciente. Assim, com base em estudo doutrinário e
jurisprudencial possui por fito analisar o profissional da Medicina a partir do Código Civil
de 2002 e sua responsabilidade civil quando ocorrer dano médico. Logo, destaca-se quanto
ao tema a relação contratual estabelecida entre pacientes e médico no que diz respeito
aos serviços prestados por estes profissionais em razão de obrigação meio ou resultado.
Ademais, é sabido que o médico deve sempre zelar pela integridade física e mental do
paciente, realizando os procedimentos com responsabilidade e possuindo conhecimento
sobre suas responsabilidades jurídicas.
Palavras-chave: Limites da responsabilidade civil. Deveres do médico. Obrigação.
Reparação. Dano médico.
ABSTRACT: This article presents the ethical and legal duties of physicians, the
fundamentals and concepts of civil liability for medical malpractice regarding the doctorpatient relationship in Brazilian law, provides for the limits of civil liability related to health
professionals, as well as presenting the outlines on the different types of civil liability,
medical error and their exclusions. In this sense, we sought to question whether there are
limits to the physician's civil liability when there is a configuration of harm to the patient.
Thus, based on a doctrinal and jurisprudential study, the aim is to analyze the medical
professional from the 2002 Civil Code and their civil liability when medical damage occurs.
Therefore, the contractual relationship established between patients and physicians
regarding the services provided by these professionals due to an obligation, means or
result, stands out on the topic. Furthermore, it is known that the physician must always look
after the physical and mental integrity of the patient, performing the procedures
responsibly and having knowledge of their legal responsibilities.
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1 INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre enfatizar que a área da Medicina é de extrema importância
para a sociedade, uma vez que promove a preservação da vida reestabelecendo a saúde.
Incumbe aos médicos apontar meios de prevenção e tratamento de doenças, bem como
executar procedimentos cirúrgicos urgentes ou eletivos. Assim, quanto aos debates
médicos, destaca-se a responsabilidade civil por dano médico, haja vista ser um tema
polêmico, controvertido e frequente. O exercício da Medicina implica riscos tanto para
pacientes, quanto para médicos, tendo em vista a possibilidade de danos irreversíveis
resultantes dos procedimentos adotados.
Desta maneira, o presente trabalho abordará a ocorrência de dano médico, seja ele
decorrente de um ato ilícito ou lícito. Ademais, será apresentada a possibilidade de o
paciente mover ação judicial a fim de responsabilizar o médico pelos danos suportados,
cabendo o estudo de possíveis excludentes de responsabilidade dos profissionais da
Medicina nesses casos. Diante disso, o presente trabalho acadêmico busca questionar: Há
limites para a responsabilização civil do médico quando houver configuração de dano ao
paciente?
Assim, com base em estudo doutrinário e jurisprudencial será analisado os meios e
os limites de responsabilização do médico, analisando a teoria das obrigações de meio e
resultado, abordando de forma direta o amparo legal da reparação ao dano provocado, a
lesão à relação juridicamente tutelada, para assim, seja demonstrado os casos de eventuais
danos ao paciente e a limitação do direito de ambos. Deste modo, a temática busca analisar
o profissional da Medicina a partir do Código Civil de 2002 e sua responsabilidade civil
quando ocorrer dano médico.
Nessa senda, tal artigo estrutura-se conceituando e definindo os tipos de
responsabilidades existentes no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a
responsabilidade civil do profissional da saúde, além de abordar sobre a relação médico e
paciente, as condições para a responsabilização do médico quando da ocorrência de dano
ao paciente e os limites da responsabilidade civil dos profissionais da saúde utilizados
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atualmente na proteção dos interesses ambas as partes, bem como solucionando a
problemática evidenciada.
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2 DA ATIVIDADE MÉDICA
A Medicina surgiu há milhares de anos, com origem em rituais e magias, objetivando
afastar doenças. É uma das áreas do conhecimento que mais exigem responsabilidade e
comprometimento, devendo o profissional sempre se aperfeiçoar e se manter informado
sobre novas inovações científicas, técnicas, doenças e tratamentos (SBDRJ, 2021).
Conforme dispõe o Código de Ética Médica (CEM) - Resolução CFM n° 2.217, de 27
de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, a
Medicina é uma profissão à serviço da saúde do ser humano para o bem-estar coletivo,
devendo ser exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Cabe ao profissional
sempre zelar pelo avanço da Medicina e o prestígio da profissão, além de aprimorar
continuamente seus conhecimentos usando-os em benefício dos pacientes, conforme
dispõe o CEM (2019), em seu capítulo I, o qual trata-se dos Princípios Fundamentais, em
seus incisos IV e V. Vejamos:
(...) IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho
ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da
profissão.
V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício
do paciente e da sociedade (BRASIL, 2019).
A Medicina é uma profissão que pode ser entendida como uma ciência de contato
entre duas pessoas, em que uma tem por objetivo ser cuidada e, a outra, o interesse em
cuidar. É uma área de atuação que visa o conforto do paciente, além de proporcionar o
adequado tratamento àquele caso (BRASIL, 2019).
2.1 Deveres éticos e legais do médico
Assim como em todas as profissões, os médicos igualmente possuem direitos e
deveres essenciais para a evolução de sua profissão. Diante disso, é dever do médico
observar os conceitos éticos no âmbito profissional, tendo em vista tratar-se do cuidado
com a vida, tanto na parte física, quando na parte psíquica do ser humano, assim, a ética
nesse campo é extremamente relevante.
Nessa senda, o Código de Ética Médica possui força de lei ao estabelecer regras
básicas para a atuação da atividade médica abarcando características norteadoras do
trabalho médico.
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O CEM (2019), em seu capítulo I, o qual apresenta os princípios da Medicina informa
em inciso II que: “o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade
profissional”.
Ademais, vale observar o que o mesmo Código, em seu capítulo I, inciso IV, exprime:
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Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
(...) VI - O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e
atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais
utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral,
para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar
tentativas contra sua dignidade e integridade (BRASIL, 2019).
Destarte, o médico é o protetor do bem basilar que o ser humano dispõe, a vida,
devendo desenvolver absoluta dedicação e respeito pelos seres humanos. Há o dever de
que, em razão de sua função, o médico aja sempre com diligência, a fim de evitar
sofrimentos desnecessários e irreparáveis ao paciente, seja por meio de uma ação ou de
uma omissão que porventura possam ser configurados como negligência, imprudência ou
imperícia, considerando que situações decorrentes de sua profissão podem suscitar
implicações tanto na esfera ética, como civil e criminal (LUI NETTO; ALVES, 2010).
Um dos princípios éticos da Medicina é priorizar o paciente sempre, se
comprometendo a completa lealdade, utilizando ao seu proveito todos os recursos da
ciência, e obrigatoriamente obedecer ao princípio da não maleficência (LUI NETTO; ALVES,
2010).
A Medicina não é uma ciência exata, por isso imprevistos são possíveis. Critérios de
imprevisibilidade específicos de cada tratamento ou intervenção deverão ser ponderados,
tendo em vista que cada ser humano responde de forma diversa a tratamentos e
intervenções. Todavia, tal fato não isenta o profissional médico de suas obrigações
contratuais (LUI NETTO; ALVES, 2010).
Por isso, é dever do médico desenvolver seu trabalho com o máximo de empenho
possível, a fim de dignificar a vida humana, sobretudo observando os valores éticos, morais,
religiosos e os costumes e princípios essenciais da humanidade (LUI NETTO; ALVES, 2010).
3 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Vale dizer, que o instituto da responsabilidade civil surgiu no Direito Romano, onde
a responsabilidade sem culpa fazia-se regra. Desse modo, o autor do dano era punido de
acordo com a Lei de Talião, prevista na Lei das XII Tábuas (“olho por olho, dente por dente”).
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Contudo, conforme posterior experiência romana, verificou-se que a responsabilidade sem
culpa resultava, por vezes, em julgamentos injustos, carecendo da indispensável
comprovação da ação como uma questão social evolutiva (TARTUCE, 2018).
Nessa senda, a Responsabilidade Civil é um dos institutos que acompanham as
evoluções sociais que acontecem ao longo do tempo e para elucidar, os autores Cristiano
Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald (2015) apresentam um
conceito sobre o tema:
(...) conceitos possuem vida e história, um padrão de descobertas e
de refinamentos. Para alcançarmos um conceito atual de
responsabilidade civil, servir-nos-emos exclusivamente de um ensaio
de análise semântica do filósofo Paul Ricoeur, no qual examina o
emprego contemporâneo do termo responsabilidade. Em direito civil
a responsabilidade é ainda definida e seu culpa e, em certos casos
determinados pela lei; em direito penal, pela obrigação de suportar
o castigo (...) a responsabilidade civil pode ser conceituada com a
reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever
geral de cuidado. A noção de responsabilidade é a do princípio
neminem laedere (a ninguém ofender). Aquele, portanto, que viola,
fere o direito e causa danos a outrem, comete ato ilícito e tem o dever
de reparar esse prejuízo. É o que estabelecem os arts. 186 e 927 do
Código Civil (LGL\2002\400) e arts. 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90 (LGL\1990\40)) (FARIAS; BRAGA NETTO,
ROSENVALD, 2015, p.29).
Assim, sobre o instituto da responsabilidade civil, este é definido quando existe a
obrigação de reparar um dano material ou moral realizado ao ofendido, visto que o ofensor
não obedeceu ao dever jurídico legal ou convencional. Portanto, se trata de
descumprimento obrigacional pela inobservância de uma regra estabelecida em um
contrato ou por convenção das partes, bem como de deixa de observar um preceito
normativo que governa a vida (TARTUCE 2018).
O Código Civil de 2002 carrega o ato ilícito strictu sensu (art. 186), além da previsão
da responsabilidade civil de culpa que engloba a teoria do risco (art. 927, § único) e o abuso
de direito (art. 187) (BRASIL, 2002).
A responsabilidade civil, está ligada à noção de desvio de conduta. De acordo com
Sérgio Cavalieri Filho (2014, p14):
(...) designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente
da violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese,
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responsabilidade civil é um deve jurídico sucessivo que surge para
recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico
originário (CAVALIERI FILHO, 2014, p.14).
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A obrigação da reparação civil torna-se essencial quando o dano é decorrente de
atitude clara e explícita do agente causador. A lesão jurídica corrompida pela violação do
direito deve ser observada, bem como, a lesão material ou moral causada a vítima
(TARTUCE, 2018).
Conforme preceitua o ilustre doutrinador Flávio Tartuce (2018), observa-se que: “os
elementos tradicionais da responsabilidade civil são a conduta do agente (comissiva ou
omissiva), a culpa em sentido amplo (englobando o dolo e a culpa stricto sensu), o nexo
de causalidade e o dano causado”.
Em razão da ideia de lesão a direitos, encontra-se previsão expressa no art. 186 do
CC/2002, que dispõe que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).
Portanto, se trata do ato praticado em desacordo com a ordem jurídica postergando
direitos e gerando lesões a outrem. Destarte, diante do seu acontecimento do dano, o
ordenamento jurídico cria o dever de repará-lo de acordo com art. 927 do CC/2002: “aquele
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(TARTUCE 2018).
O ato ilícito somente tem pertinência no campo da responsabilidade se dele resultar
dano. Todavia, não são somente os atos ilícitos que ensejam indenização, para ilustrar
vejamos o art. 929, do CC/2002: “Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso
II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do
prejuízo que sofreram” (BRASIL, 2002). Assim, pode-se concluir que para que haja o direito
de reparação e/ou indenização outros pontos além da ilicitude devem ser analisados
(TARTUCE 2018).
3.1 Conceitos e teorias acerca da responsabilidade civil
É necessário entender a responsabilidade civil de forma geral para melhor
compreensão e associação do tema. Assim, é importante destacar que a responsabilidade
subjetiva pode ser caracterizada quando da conduta culposa lato sensu do agente, que
envolve a culpa stricto senso (negligência, imprudência ou imperícia) e o dolo (vontade
consciente de produzir um resultado ilícito) (ARARIPE, 2020).
Ao passo que, a responsabilidade objetiva é compreendida independentemente de
comprovação de culpa do agente. Nessa senda o artigo 927, do CC/2002, dispõe: “haverá
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obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem” (BRASIL, 2002).
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Além disso, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078 de 11 de setembro
de 1990 -, versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor e do fabricante,
desconsiderando o elemento culpa, conforme os artigos 12 e 14. Vejamos:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
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.
(...)
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 (BRASIL, 1990).
Em tese, as atitudes que ocasionam prejuízos a terceiros trazem à tona a questão da
responsabilidade como forma de restaurar ou restabelecer os danos provocados, sendo
este o foco da responsabilidade civil.
Como já versado alhures, a responsabilidade civil surge a partir de uma conduta
danosa de outrem, ou seja, quando ocorre uma violação, seja ela patrimonial ou
personalíssima. Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019) a
“responsabilidade, para o direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada de
um dever jurídico sucessivo de assumir as consequências de um fato”.
Diante disso, a “responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica
preexistente, impondo, ao causador do dano, a consequente obrigação de indenizar a
vítima” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011).
4 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO
Em regra, a responsabilidade civil do médico será subjetiva. O dano, na
responsabilidade civil do médico é um elemento fundamental para a imposição da
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obrigação de indenizar, podendo-se afirmar que não haverá responsabilização civil sem a
existência de um dano (SILVA; EVANGELISTA SILVA, 2021).
Para ilustrar:
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
- PRONTO ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PÚBLICO - ERRO
MÉDICO - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEQUELA
PERMANENTE - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA - AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA - DEVER DE
INDENIZAR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. - A responsabilidade
civil do Estado ou de quem lhe faça às vezes pode ser objetiva,
quando o evento lesivo é produzido pelo ente público de forma
direta, ou subjetiva, pela falta do serviço. - Evidenciado que o dano
apontado teria sido causado por erro médico quando do primeiro
atendimento em pronto socorro em hospital da rede municipal de
saúde, o dano apontado supostamente teria sido causado por
omissão estatal ("faute du service"), caracterizada pela má prestação
do serviço, evidente desponta-se a imperativa apreciação da
contenda à luz da teoria da responsabilidade subjetiva pela falta
do serviço, ou teoria da culpa administrativa.- Corroborado que,
conquanto inexistam dúvidas acerca do quadro clínico do autor,
emerge-se incabível a aferição, de todo o acervo probatório
coligido aos autos, que o seu advento tenha se dado em razão de
alguma conduta negligente, imperita ou imprudente atribuída
ao médico durante a condução do primeiro atendimento após o
acidente sofrido, patente revela-se a inexistência da aventada
conduta omissiva, concretizada pela falha da prestação do
serviço, exsurgindo-se manifesto o descabimento do dever de
indenizar, assim como a manutenção da sentença que reconheceu a
improcedência do pedido inicial. - Nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários
advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional
realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2º. (TJMG
- Apelação Cível 1.0313.15.009051-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício
Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da
súmula em 22/10/2021) (Grifamos)
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Quando tratamos de danos físicos, estes trazem maior importância, eis que uma
pequena falha pode causar danos irreparáveis ao paciente.
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O nexo causal, considerado o vínculo entre a conduta e o resultado, é um dos
elementos principais da responsabilidade civil. Para existir o dever de indenizar deve existir
relação entre ação e omissão do agente e o dano a vítima (PONTES, 2018).
Sendo assim, a obrigação de reparação civil surgirá se houver causalidade entre ação
ou omissão do agente, e o dano sofrido pela vítima (RAMOS, 2014).
5 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO
5.1 Princípio da Dignidade Humana
A palavra dignidade possui vários significados, geralmente, correspondente a
merecimento ético, diante de ações baseadas na honestidade e honradez Já a expressão
“pessoa humana” é reconhecida baseada em critérios biológicos e filosóficos (MOTTA,
2013).
O Princípio da Dignidade Humana é um dos princípios norteadores do Estado
Democrático de Direito, sendo fundamento basilar da República, conforme observa-se na
Constituição Federal de 1988 em seu art. 1º, inciso III:
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...) III - a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988).
Bem como dispõe o art. 226 do dispositivo constitucional:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
(...) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas (BRASIL, 1988).
Sendo assim, o profissional da saúde deverá zelar pelo bem-estar do paciente
enquanto exercer sua profissão, tendo em vista estar lidando com o maior bem tutelado
pelo ordenamento jurídico, a vida.
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5.2 Princípio da Transparência
Por esse princípio, o médico tem o dever de transmitir as informações de forma
clara, transparente e completa ao paciente e sua família, objetivando prestar todas as
informações relativamente aos procedimentos realizados, bem como os riscos que o
paciente irá se sujeitar (GUERRA, 2011).
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5.3 Princípio da Igualdade
Do mesmo modo, importante evidenciar um princípio indispensável no tocante à
atuação do médico, qual seja, o princípio da igualdade no tratamento, bem como no
atendimento ao paciente. Cumpre observar o que art. 23 do CEM dispõe: “é vedado ao
médico tratar o ser humano sem civilidade [...] ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob
qualquer pretexto” (BRASIL, 2019).
Por esse princípio, o profissional da saúde deve garantir aos seus pacientes um
tratamento, bem como atendimento digno e sem distinção de pessoas.
5.4 Princípio da Reparação Integral
O princípio da reparação está previsto no art. 944 do CC/2002, bem como no art. 6º,
VI, do CDC/1990, os quais informam que “a indenização se mede pela extensão do dano”,
além de que “são direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
O autor Sergio Cavalieri Filho (2014) assevera sobre tal princípio que “anseio de
obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo inspira-se no mais elementar sentimento
de justiça (...)”.
Dessa forma, surge a necessidade de reconstituir o equilíbrio jurídico que havia
antes do ilícito. Sendo assim, o citado princípio busca colocar a vítima no status quo,
através de fixação de indenização de forma que seja proporcional ao dano (CAVALIERI
FILHO, 2014. p. 26).
Os autores Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson
Rosenvald (2015) alertam que em se tratando de tal princípio: “(...) há uma pretensão idílica
em se alcançar uma plena reparação, pois raramente a condenação será capaz de
preencher a totalidade dos danos sofridos”.
Cumpre dizer, que o CDC/1990, também pode ser aplicado na vinculação medico e
paciente, visando o equilíbrio entre tais relações contratuais, uma vez que o mencionado
dispositivo legal trata do liame do profissional com o usuário dos serviços médicos.
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Atualmente, tanto a doutrina quanto jurisprudência, são pacíficos no entendimento
de que o paciente é compreendido como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC/1990.
Se não, vejamos:
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Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo (BRASIL, 1990).
Neste caso, o médico ou o profissional da saúde que exerce essa função, se
apresentará como fornecedor de serviços, conforme art. 3º, §2º do CDC/1990:
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação,
importação,
exportação,
distribuição
ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
(…) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista (BRASIL, 1990).
Sendo assim, a legislação consumerista quando trata da responsabilidade do
fornecedor de serviços refere-se também a responsabilidade por dano praticado na
atividade médica (VIEGAS, 2019).
Entretanto, mesmo que considerado como fornecedor, o médico, assim como o
paciente, também poderá apresentar, em alguns casos, condições de vulnerabilidade, visto
que estão igualmente sujeitos a falhas, haja vista as características da subjetividade,
imprevisibilidade e complexidade que integram a profissão médica.
6 RELAÇÃO CONTRATUAL: MÉDICO VERSUS PACIENTE
A obrigação assumida pelo médico em sua relação contratual com o paciente é, em
regra, de “meio” e não de “resultado”, uma vez que o profissional se compromete a seguir
minuciosamente os procedimentos técnicos para cada tipo de situação. Caso o profissional
cumpra com todos os requisitos, e ainda assim não haja um resultado satisfatório, o mesmo
não pode ser julgado como incompetente, pois não poderá garantir a cura total do
paciente, mas apenas seguir as técnicas corretas, para uma possível cura (PORTILHO;
COSTA, 2018).
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Corroborando com esse entendimento, assim vem decidindo nosso Egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
ERRO
MÉDICO
RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA E MÉDICA - INFECÇÃO PÓS
CIRÚRGICA - LAUDO PERICIAL - ATENDIMENTO ADEQUADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil pode
ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. Especificamente quanto à responsabilidade civil do médico, temse que este estabelece com o paciente um contrato de prestação
de serviços, o qual é considerado pela doutrina e jurisprudência
dominantes como um contrato de meio e não de resultado. Essa
distinção é importante, pois no contrato de meio a
responsabilidade é analisada a responsabilidade é subjetiva. Conforme conclusão da perícia médica produzida em juízo, inexiste
demonstração de ilícito do profissional, que permita a configuração
da responsabilidade civil. - A responsabilidade dos hospitais, no que
tange à atuação técnico-profissional dos médicos, deve igualmente
ser analisada a partir da configuração da culpa do preposto, sendo
inaplicável quando se invoca o erro médico, a responsabilidade
objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois
o resultado não exitoso de recuperação ou cura do paciente não
pode ser rotulado como defeito da prestação dos serviços, já que o
contrato firmado é de meio e não de resultado. - Negar provimento
ao recurso da parte autora.
(TJMG - Apelação Cível
1.0702.10.017745-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula
em 05/10/2021) (Grifamos)
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2020, p.336):
(...) O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de
resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e,
salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da
ciência. Comprometem-se a tratar o cliente com zelo, utilizando-se

225

www.conteudojuridico.com.br

dos recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o
doente (…) (GONÇALVES, 2020, p. 336).
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Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho (2014):
(…) Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de
resultado, de sorte que, se o tratamento não produziu o efeito
esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento
contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os
autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio
Rodrigues, Antônio Montenegro), e é consagrada pela jurisprudência
(CAVALIERI FILHO, 2014).
Portanto, é de grande importância a segurança entre médico e paciente traçada na
ética profissional, devendo o profissional manter sempre o paciente a par de todos os
riscos que eventualmente possa ocorrer durante o procedimento assumido.
6.1 Do erro médico
Os profissionais da Medicina, possuem como dever, serem essencialmente
responsáveis. Significa dizer, que seus autores devem responder por danos que cause a
outrem (MIRANDA-SÁ JÚNIOR, 2013, p. 117).
A caracterização do erro médico exige que haja dano a quem o responsável esteja
realizando o procedimento, no curso do procedimento ou em sua consequência e, que o
agente tenha praticado o ato de forma culposa, isto é, por imperícia, imprudência ou
negligência. Estes erros podem ocorrer na realização de diagnósticos, terapêuticos e
podem ter reparação no âmbito civil e também julgamento disciplinar através do Conselho
Regional de Medicina (MIRANDA-SÁ JÚNIOR, 2013, p. 117). Tal Conselho demonstra papel
essencial para apoio e regulamentação da profissão.
Os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de
Medicina são autarquias federais hierarquicamente constituídas,
criados pela Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957 e regulamentados
pela Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958, pelo presidente
Juscelino Kubistchek (BRASIL, 2021).
Assim, buscam o bom desempenho dos profissionais e o bom conceito daqueles
que exercem a profissão legalmente.
6.2 Das excludentes
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A responsabilidade civil médica se resume ao questionamento sobre o dever ou não
do médico indenizar ao paciente por danos causados em decorrência de um procedimento
ou tratamento médico.
Entretanto, sobre o tema, cabe ressaltar que em alguns casos específicos ocorre a
exclusão da responsabilidade civil do médico quando dos danos causados seus pacientes
(ARARIPE, 2020).
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Nesse sentido, é importante frisar que para a formação da culpa do médico, faz-se
necessária a demonstração de forma indiscutível, da existência de três pressupostos
imprescindíveis: o ato ilícito, o dano causado pelo agente e o nexo de causalidade entre o
tratamento médico e o dano experimentado pela vítima, proveniente direta ou
indiretamente da conduta danosa do agente (TARTUCE; NEVES, 2020).
Conforme dispõe o art. 186 do CC/2002, para que haja a responsabilidade civil do
profissional da saúde, nos casos de tratamento médico, se faz necessário que estejam
presentes em sua conduta a negligência, imprudência ou imperícia, tratando-se, no caso,
de responsabilidade subjetiva (BRASIL, 2002).
Nesse sentido, é a jurisprudência majoritária:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DEFESA - ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA PELO PROCURADOR DA
PARTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ERRO
MÉDICO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONDUTA
NEGILGENTE, IMPRUDENTE E IMPERITA - IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
- Em que pese não haver qualquer impedimento de
acompanhamento pela advogada da perícia técnica realizada, tal
fato, por si só, não gera a nulidade do laudo pericial.
- No âmbito do direito civil, por força do art. 927, do Código Civil,
a conduta passível de gerar o dever de indenizar é, em regra,
aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual é
caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, que viola direito e causa dano a terceiro (ato
culposo), bem como pelo exercício abusivo de um direito (ato
emulativo). Já no âmbito do direito consumerista, impera a
responsabilidade objetiva, que prescinde, para sua concretização, da
análise de culpa.
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- Por força do § 4º, do art. 14, do CDC, a responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais é subjetiva, isto é, não prescinde da
demonstração de culpa.
- Não havendo nos autos elemento concreto que lastreie a pretensão
indenizatória deduzida inicial e diante da absoluta ausência de prova
do suposto erro médico, não há como responsabilizar os réus pelos
danos morais alegados pelas autoras. (TJMG - Apelação Cível
1.0702.14.063044-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação
da súmula em 27/10/2021) (Grifamos)
Destaca-se que o Direito, em alguns casos, permite a exclusão da responsabilidade
médica, quais sejam: a) fato de terceiro, que consiste na ação ou omissão de terceiro
estranho na relação médico-paciente, que colabora para o fato lesivo; b) culpa exclusiva
da vítima, que ocorre quando o paciente, por um ato de ação ou omissão voluntária, dá
causa ao ato danoso, a qual pode ser entendido também, como a inobservância de uma
recomendação médica; c) caso fortuito ou força maior, que pode ser considerado como
acontecimento natural, ou o evento derivado da força na natureza, ou o fato das coisas,
como o raio do céu, a inundação, o terremoto, enquanto a força maior é o damnu fatale
originado do fato de outrem, como a invasão de um território, a guerra ou uma revolução,
o ato emanado da autoridade, chamado de factum principis, a desapropriação, o furto etc;
(PEREIRA, 2011, p.299); e por fim, d) Iatrogenia, que consiste na hipótese em que o
profissional procede com absoluta diligencia ao tratamento empregado ao paciente,
utilizando as melhores técnicas possíveis, contudo, por questões de cunho patológico o
resultado do tratamento ou procedimento, pode ser desfavorável, podendo os danos ser
previsíveis devido aos efeitos adversos, bem como complicações resultantes de tratamento
(ARARIPE, 2020).
Diante disso, podemos observar que nem sempre os médicos serão
responsabilizados quando ocorrer um dano relativo ao tratamento de pacientes. Nessa
senda, é de suma importância que haja apuração a fim de constatar se o paciente
contribuiu de alguma forma para o resultado danoso ou se tal fato estava fora da alçada
do médico (ARARIPE, 2020).
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca individual de cada cidadão pela efetiva proteção aos seus direitos, levaram
com que o legislador impusesse limites que possibilitam aferir quando o médico deverá
ser responsabilizado, ou não, civilmente por danos causados aos pacientes, sem que haja
a sobreposição de direitos com relação ao médico e ao paciente, em favor sempre da
justiça. Destarte, pelo presente trabalho, entende- é um tema de grande importância e em
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contínuo progresso no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo tratou das formas de
responsabilização com base na doutrina, bem como do amparo legal da reparação do dano
provocado e a relação protegida médico e paciente.
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Cumpre frisar que diante dos estudos, infere-se que tanto na doutrina, quanto na
jurisprudência prevalecem, de forma majoritária, o entendimento de que a
responsabilidade civil do médico por danos é subjetiva, ou seja, imprescindível a
demonstração da culpa do profissional abarcada de negligência, imprudência ou imperícia.
Agrega-se ainda ao dever do médico a transparência ao passar as devidas
informações acerca dos serviços prestados, bem como os riscos que possam vir a surgir
quanto ao procedimento o qual o paciente será submetido.
É possível observar no Código de Ética da Medicina que um dos deveres do médico
é respeitar a escolha do paciente, familiares e responsáveis legais, além de expor as
informações de forma clara e objetiva para que a decisão seja tomada de forma consciente
e com igualdade.
Ressalta-se ainda, que o médico deve informar ao paciente sobre todos os aspectos
de sua doença, bem como da conduta e dos riscos mediante obrigações contratuais. Além
do mais, os hospitais foram dotados pelo CDC/1990 como prestadores de serviços,
possuindo o dever de prestar os serviços com eficiência, sendo responsabilizados quando
prestarem serviços de forma defeituosa e que provoquem danos aos pacientes.
Atualmente, é possível apurar inúmeros casos de omissão por parte de profissionais
da área de saúde, como também erros médicos, procedimentos e tratamentos indevidos,
os quais são consequências de imperícia, negligência e imprudência. Por outro lado,
podemos também observar diversos casos em que o paciente pleiteia a responsabilização
do médico e a consequente indenização, em casos onde não se vislumbram presentes os
pressupostos necessários que justifiquem tal pretensão.
Entretanto, pela cultura da litigância por vezes, o paciente é conduzido a acreditar
que, na totalidade dos casos o mesmo fará jus a indenização, além de julgar que o
profissional da saúde deverá sempre ser responsabilizado. Assim sendo, é de suma
importância analisar cada caso de forma exclusiva, para assim sejam apurados os fato e
elementos suficientes para a responsabilização civil do médico, respeitando os limites
dessa responsabilidade, a fim de que tanto paciente, quanto médico, tenham seus direitos
assegurados.
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RESUMO: A Humanidade tem sua história marcada pela tirania de seus lideres que
adquiriram fama através de massacres aos seus súditos e a outros povos, pois consideramse acima de qualquer outro poder. Entretanto, com a evolução e organização da sociedade
internacional e com intuito de inibir tais atrocidades foram criados tribunais internacionais
para apuração de responsabilidadades destes líderes. Estes tribunais ficaram conhecidos
como Tribunais de Excessão. O problema é que estes tribunais eram criados pós-fato, o
que não proporcionava um julgamento imparcial, sendo que era necessária a criação de
um tribunal permanente, independente, capaz de apurar e responsabilizar penalmente
qualquer indivíduo que viesse praticar tais crimes. Assim, cria-se o Tribunal Penal
Internacional através do Tratado de Roma com jurisdição suplementar aos Estados
Membros com jurisdição determinada em rol taxativo e composto por juízes permanentes.
Palavras-chaves: Tribunal Penal Internacional, Direitos Humanos, Estatuto de Roma.
ABSTRACT: Humanity has its history marked by the tyranny of its leaders who acquired
fame through massacres of their subjects and other peoples, as they consider themselves
above any other power. However, with the evolution and organization of international
society and with the aim of inhibiting such atrocities, international courts were created to
investigate the responsibilities of these leaders. These courts became known as Excessive
Courts. The problem is that these courts were created after the fact, which did not provide
an impartial judgment, and it was necessary to create a permanent, independent court,
capable of investigating and criminally holding any individual who came to commit such
crimes. Thus, the International Criminal Court is created through the Treaty of Rome with
additional jurisdiction to the Member States with jurisdiction determined in an exhaustive
list and composed of permanent judges.
Keywords: International Criminal Court, Human Rights, Rome Statute.
1. INTRODUÇÃO
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Com a evolução e organização do Estado ocorre à transmutação da Lei do mais forte
onde o mais forte apenas impunha sua vontade aos demais para o Estado de Direito sendo
regido pela Lei. Através do Estado de direito a competência de punir é centralizada no Ente
Estatal e com sua evolução passa a ser consideradocomo entidade garantidora do direito,
conforme o pensamento moral e político, instituindo assim o Estado Democrático de
Direito com intuito de alcançar à justiça.
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Essa evolução é impulsionada devido à presença de Estados intransigentes, de
cunho ditatorial, nos quais sucederam diversos delitos gravíssimos, que cercearam
demasiados direitos de seus cidadãos, como exemplo, tem o genocídio contra os Judeus
na Alemanha,no período da Segunda Guerra Mundial.
A justiça penal teve dificuldades em submeter a sua competência os lideres de nações
ditadoras e fazer com que respeitassem e protegessem as suas garantias materiais e
processuais. Nesse ínterim foram instituídos diversos Tribunais “ad hoc”, como o Tribunal
de Nuremberg após aSegunda Guerra Mundial, com competência para julgar os crimes
cometidos pelos nazistas, Tribunal de Tóquio formado a partir da declaração dos Chineses,
americanose Britânicos, conducente a finalizar as agressões japonesas, durante a guerra,
levando a julgamento os criminosos japoneses.
Em que pese à criação desses Tribunais, nenhum deles possuía jurisdição
permanente, mas sim transitória, no entanto, para a proteção dos Direitos Humanos, dado
seu caráter universal, necessário seria a existência de um tribunal de jurisdiçãopermanente.
Por conseguinte, foi instituído o Tribunal Penal Internacional, no ano de 2002, tendo
como fonte a proteção de alguns Direitos Humanos, em âmbito universal, logo,os crimes
que fossem praticados contra tais direitos configurariam uma ameaça à paz mundial e a
segurança da humanidade, ensejando sua punição.
2. O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
O Tribunal Penal Internacional é de grande importância na proteção de alguns
direitos humanos fundamentais, mas causa ainda alguma confusão em relação a sua
origem, caracteristícas e quais seriam os limites de sua competência e sua efetividade.
Desta forma, o artigo abordará em forma de tópicos cada aspecto do Tribunal Penal
internacional a fim de eliminar qualquer dúvida em relação a este importante órgão
jurisdicional.
Inicialmente é necessário uma visão ampla sobre o tema que será trazido no
próximo tema e posteriormente será analizado suas peculiariedades.
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Devido à transitoriedade dos tribunais “ad hoc” e visando à proibição de tribunais
de excessão surge a ideia da criação de um tribunal internacional permanente com
competência para julgar crimes graves contra a humanidade.
Desta ideia é que se originou a criação do Tribunal Penal Internacional também é
conhecido como Tribunal de Haia, devido sua localização ou simplesmente ‘T.P.I’.
A professora Flávia Piovesan (apud MAZZUTTI, 2015, p.1753-1754) aponta que,
somente em 11 deabril de 2002, após intensas negociações, o Tribunal Penal Internacional
ultrapassa onúmero de ratificações necessárias (sessenta) para sua entrada em vigor, que
ocorreuna data de 1º de julho de 2002. Iniciando seu funcionamento com a finalidade de
respeitar a constituição e a soberania de cada Estado.
2.2 SUA ORIGEM
O Tribunal Penal Internacional entrou em funcionamento no mesmo ano em que 60
países ratificaram a adesão ao Estatuto de Roma, concordando com a competência do
Tribunal Penal Internacional para processar e julgar crimes que perturbassem a harmonia
e a paz internacional.
A ideia de estabelecer um tribunal internacional é bem antiga, mas sempre teve
como óbice a resistência em determinar sua competência, bem como sobre quais delitos
seriam por ele apreciados, além é claro da não aceitação em submiter-se a um órgão
internacional sob o argumento de seus lideres em não abdicar da soberania dos seus
respectivos países.
Sobre a origem do tribunal penal internacional Flavia Piovesan e Daniela Ribeiro
Ikawa em seu artigo “O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E O DIREITO BRASILEIRO”
explicam:
A ideia de um Tribunal Penal Internacional não é recente. O primeiro
tribunal internacional foi estabelecido provavelmente ainda em 1474,
em Breisach, Alemanha, para julgar Peter Von Hagenbach, por haver
permitido que suas tropas estuprassem e matassem civis, saqueando
suas propriedades5. Séculos depois, na década de 1860, um dos
fundadores do movimento da Cruz Vermelha, Gustav Monnier,
propunha a elaboração de um Estatuto para um Tribunal Penal
Internacional,
sem,
contudo,
encontrar
grande
6
receptividade (PIOVENAN e IKAWA, 2012, p.155).
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Sem dúvidas as arbitrariedades da 1ª guerra mundial intensificaram as tratativas
mundiais na criação de um tribunal permanente de maneira a evitar novos massacres, pois
legislação regulando guerras já existia, a saber, os tratados da convenção de Haia de 1899
e 1907, mas faltava um organismo internacional capaz de fazer cumprir tais legislações.
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Entretanto, para julgar os excessos cometidos na 1ª guerra mundial foi criado o
Tribunal de Leipzig e sobre sua eficiência em alcançar seus objetivos, o advogado Marco
Antonio Pedroso Cravo explica:
A lista conhecida como o “Livro do Ódio” pelos alemães compreendia
inicialmente cerca de 900 (novecentos) nomes. Após uma onda de
protestos por toda a Alemanha reduziu-se a lista a 45 (quarenta e
cinco) nomes e desses apenas 4 (quatro) foram julgados no Tribunal
de Leipzig, nenhum dos quais de significativa importância uma vez
que eram oficiais subalternos. (CRAVO, 2019, p.4).
Diante da ineficiência do Tribunal de Leipzig e as atrocidades da 2ª Guerra Mundial
foi criado o Tribunal de Nuremberg com objetivo de julgar as pessoas envolvidas nos
crimes nazistas, pelos seus crimes cometidos durante o período do Holocausto.
Outro tribunal semelhante que já havia sido criado foi o Tribunal Militar do Extremo
Oriente (Tribunal de Tóquio) criado com o objetivo de julgar crimes de guerra cometidos
pelos japoneses cometidos no período do Império Nipônico.
Por conta da grande impunidade de vários lideres pelos crimes executados nos
séculos passados, a comunidade internacional entendeu que era necessária a criação de um
tribunal penal internacionalde caráter permanente.
Com isso, compreendendo os fatos acima pode ter como base que o “T.P.I” como é
conhecido, foi e é uma Corte criada com um propósito incrível, tendo em vista sua
finalidade de promover responsabilidade política de todos os estados-membros pelos
crimes que foram cometidos após sua criação, e os crimes que vierem a cometer.
2.3 SUA COMPETÊNCIA
O Tribunal Penal Internacional (TPI) é uma corte de última instância possuindo
jurisdição permanente e preexistente com competência para julgar os casos posteriores à
sua existência em observância ao princípio da irretroatividade e aplica-se o critério “ratione
persona” e “ratione materia”, pois é competente para julgar indivíduos maiores de 18 anos,
os quais seus países tenham ratificado ou aceitado o tratado de Roma e que tenham
cometido crimes extremamentes graves, tratando-se de um rol taxativo, daí o critério
“ratione materia”.
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Contudo o Tribunal Penal Internacional possui como característica o princípio da
complementariedade, conforme previsão do Preâmbulo contido no Decreto nº 4.388/2002
que diz:
O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as
pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance
internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será
complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o
funcionamento do Tribunal reger-se- ão pelo presente Estatuto.
(BRASIL, 2002, p1).
Entende-se a partir do que o estabelece o decreto, que a Corte não foi criadacom
o objetivo de substituir os tribunais internos, mas sim exercer sua competência de modo
complementar, devendo ainda ser observado às disposições previstas no artigo 17 do
Estatuto de Roma que determinam os casos em que será inadmissível a competência do
Tribunal Penal Internacional no qual abordaremos a seguir.
A competência do Tribunal Penal Internacional tem carater complementar, e
possue condições de admissibilidade para poder exercer sua jurisdição, que tem como base
alguns direitos humanos, visando sua proteção em conformidade com as constituições dos
Países-membros.
Assim, considera-se como foco primordial do Tribunal Penal Internacional julgar
crimes que violam os direitos humanos dos cidadãos, desde que contidos no rol taxativo
do Estatuto de Roma.
O Estatuto de Roma foi promulgado mediante o Decreto nº 4.388/2002, que
apresentadefinições a respeito do Tribunal Penal Internacional, afirmando em seu artigo 5º
quesua missão é processar indivíduos acusados de cometer crimes de genocídio, guerra,
agressão e contra a humanidade, cometidos no território de um Estado que tenha o tenha
ratificado, ou quando, o autor de um delito seja cidadão de um destes Estados.
Possui jurisdição permanente, entretanto não é universal, pois atua de forma
complementar às jurisdições apenas dos Países-membros e sem competência para julgar
os cidadãos de países que não tenham aceitado o referido pacto.
A competência em relação à quais crimes deve julgar é trazida pelo artigo 5º do
Estatuto de Roma, sendo taxativa. Este entendimento é adotado na jurisprudência
brasileira, senão vejamos a ementa do Habbeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça
de Minas Gerais com decisão do juiz da vara de execuções no qual o paciente pleiteava
uma redução de pena após ser condenado há 128 anos 11 meses e 10 dias pela pratica de
crime de roubo por 15 vezes.
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EMENTA: "HABEAS CORPUS" - BENEFÍCIOS VERTENTES À
EXECUÇÃO DA PENA - DECRETO Nº 4.388/02 - PROMULGADO O
ESTATUTO DE ROMA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL NO
BRASIL - PLEITEADO O REEXAME PELO TRIBUNAL DA QUESTÃO DE
REDUÇÃO DE PENA - ROL TAXATIVO DOS CRIMES DE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL - ORDEM
DENEGADA. 1. O Habeas Corpus é meio impróprio para a obtenção
de benefício relativo à execução da pena. 2. A competência do
Tribunal Penal Internacional restringir-se-á aos crimes mais graves,
que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. 3. Nos
termos do Decreto 4.388 de 2002, o Tribunal Penal Internacional
tem competência para julgar apenas os crimes elencados, em rol
taxativo, no artigo 5º do Decreto.
(TJ-MG - HC: 10000120023684000 MG, Relator: Walter Luiz, Data de
Julgamento: 28/02/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012).
Pode- se citar ainda, a decisão proferida no Habeas Corpus contra a decisão do juiz
de execuções proposto no Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual transcreve-se o
entendimento:
"HABEAS CORPUS – Pretensão de redução de pena prevista no
Decreto 4.388/2002 (Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional) – Impossibilidade de apreciação diretamente por esta
instância – Pedido que deva ser formulado perante o juízo de
primeiro grau. – Inocorrência de constrangimento ilegal – Crime que
não tem abrangência internacional – PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA."
Inteiro Teor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Registro:
2015.0000469513 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes
autos do Habeas Corpus nº 0001953-77.2015.8.26.0000, da
Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente FERNANDO DOS
SANTOS PEREIRA.
ACORDAM , em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
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provimento ao recurso interposto, mantendo-se, na integralidade, a
r. sentença de primeiro grau. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Presidente sem voto), BORGES
PEREIRA E NEWTON NEVES. São Paulo, 30 de junho de 2015
LEME GARCIA RELATOR Assinatura Eletrônica TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Habeas Corpus nº
0001953-77.2015.8.26.0000
Comarca:
Bauru/SP
Impetrante/Paciente: Fernando dos Santos Pereira Voto: 1448
“HABEAS CORPUS Pretensão de redução de pena prevista no
Decreto 4.388/2002 (Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional) Impossibilidade de apreciação diretamente por esta
instância Pedido que deve ser formulado perante o juízo de
primeiro grau. Inocorrência de constrangimento ilegal Crime que
não tem abrangência internacional PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.”
Vistos. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo próprio paciente, FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA ,
pretendendo a redução da pena prevista no artigo 110, do
Decreto 4.388/2002.
Pugna, liminarmente, pela redução da pena prevista no Decreto
originário do Estatuto de Roma relativa ao Tribunal Penal
Internacional (fls. 02/03)
A liminar foi indeferida. (fls. 34) O MM. Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru prestou informações. Narrou que o
paciente foi condenado à pena de 17 anos, 06 meses e 12 dias de
reclusão, mas, que até o momento, não foi formulado nenhum
pedido perante aquele Habeas Corpus nº 000195377.2015.8.26.0000 - Bauru - VOTO Nº 2/4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo
juízo. (fls. 15) A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
postulando o não conhecimento do presente writ. (37/38) É, em
síntese, o relatório. A impetração não merece ser conhecida.
Verifica-se que o paciente não formulou nenhum pedido de
redução de pena perante o MM. Juiz da Vara de Execuções da
Comarca de Bauru. Dessa forma, por inexistir um possível ato coator
do juízo da vara de execuções criminais competente, o writ não
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pode ser conhecido originalmente por este Tribunal, sob pena de
supressão de instância. Neste sentido, este Tribunal de Justiça já
decidiu que: “HABEAS CORPUS Comutação de pena Ausência de
pedido na origem. Supressão de instância. Ordem denegada.” 1
Ademais, ainda que o writ pudesse ser conhecido, não seria provido.
Isto porque, os crimes abrangidos pelo Decreto 4.388/02 são
aqueles de alcance internacional, nos termos do seu artigo 1º, o que
claramente não é o caso. “Artigo 1º - O Tribunal É criado, pelo
presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional ("o 1 TJSP
10ª Câmara de Direito Criminal HC nº 0015157-96.2012.8.26.0000
Des. Rel. Rachid Vaz de Almeida V.U., j. 12.04.2012.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Tribunal"). O
Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as
pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com
alcance internacional , de acordo com o presente Estatuto, e será
complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o
funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto.”
(grifo nosso) Dessa forma, de rigor o não conhecimento do habeas
corpus. Face ao exposto, pelo meu voto, não conheço da presente
impetração e, por consequência, indefiro a petição inicial, julgando
extinto o processo sem julgamento do mérito. LEME GARCIA
Relator
A jurisdição do Tribunal Penal Internacional segue o principio da irretroatividade,
sendo que para que ocorra o julgamento por tal tribunal é imprescindível que o crime
ocorra após a sua data de criação e caso o país envolvido tenha aderido o tratado após a
data da criação do tribunal.
Em relação ao crime, deve ter sido cometido após a adesão do país ao referido
tratado, salvonos casos de países que já tenham manisfestado a aceitação da jurisdição do
tribunal, mas que ainda não tenha materializado a sua entrada efetiva no tratado conhecido
como Estatuto de Roma.
Antes da criação do Tribunal Penal Internacional conforme abordado, surgiram os
tribunais ad hoc, também denominados Tribunais de Exceção, embora a doutrina entenda
que sua existência viola o direito ao juiz natural.
Este direito é protegido em nossa Carta Magna no artigo 5º inciso XXXVII que traz:
“não haverá juízo ou tribunal de exceção”(BRASIL, 1988, p.8), entretanto, estes tribunais
auxiliaram no combate contra a impunidade dos criminosos de guerra que praticavamatos
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de genocídio e crimes contra a humanidade, contribuindo para enfrentar osentimento
de impunidade e descontentamento da comunidade internacional.
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Estes tribunais possuiam caracteristicas específicas marcado pela sua
temporariedade, pois após o julgamento dos crimes proferidos a eles, es ta s cortes
desapareciam em razão seu caráter transitório,oposto ao Tribunal Penal Iinternacional que
é um tribunal permanente preestabelecido com juízes constituídos.
No tocante a intervenção por parte do Tribunal Penal Internacional em julgar crimes
ocorre tãosomente nas situações específicas ou mais graves havendo incapacidade ou falta
dedisposições dos Estados-membros de processar os responsáveis pelos crimes previstos
no Estatuto de Roma, ou ainda quando houver a lentidão sem procedência em um
processo ou ausência de imparcialidade das autoridades judiciais domésticas.
Assim, observa- se que o princípio da complementariedade é muito evidente para
determinar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pois só atendidos os requisitos é
que ele estará autorizado a intervir.
Para fins de admissibilidade deverá ser observada a disposição do artigo 17 do
Decreto nº 4.388/2002,§ 2º que assim dispõe:
2. A fim de determinar se há ou não vontade de agir num
determinado caso, o Tribunal, tendo em consideração as garantias de
um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional,
verificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias:
O processo ter sido instaurado ou estar pendente ou a decisão ter
sido proferida no Estado com o propósito de subtrair a pessoa em
causa à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do
Tribunal, nos termos do disposto no artigo 5º;
a)

Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas
as circunstâncias, se mostra incompatível com a intenção de fazer
responder a pessoa em causa perante a justiça;
b)

O processo não ter sido ou não estar sendo conduzido de
maneira independente ou imparcial, e ter estado ou estar sendo
conduzido de uma maneira que, dadas as circunstâncias, seja
incompatível com a intenção de levar a pessoa em causa perante a
justiça; (BRASIL, 2002, p.1395).
c)
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Verifica-se que existem vários requisitos a serem observados antes de submeter à
apreciação da pratica de determinado delito ao Tribunal Penal Internacional conforme
redação do dispositivo acima citado.
É necessário que o crime em questão tenha previsão no rol trazido pelo Estatuto de
Roma que define sua competência, bem como se houve demora injustificada no processo
pela jurisdição primária que possa ter frustrado a aplicação da lei penal.

3. O PRINCÍPIO DA
INTERNACIONAL

COMPLEMENTARIEDADE

DO

TRIBUNAL
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Deve-se orientar-se de modo a observar se as regras do Tribunal Penal Internacional
no momento da sanção estão em conformidade com os princípios da imparcialidade,
independência sendo proporcionais e que as punições sejam compativeis com o
ordenamento jurídico do Estado-membro afetado.
PENAL

O Tribunal Penal Internacional fundamenta-se no princípio da complementariedade,
sendo uma justiça complementar e subsidiária, somente sendo exercida nas hipóteses já
discutidas anteriormente.
Com isso, terão os Estados, em relação aos crimes de seus nacionais, ou ocorridos
em seu território, primazia na investigação e julgamento dos crimes previstos no Estatuto
de Roma.
O princípio da Complementariedade é previsto no Artigo 1º do Decreto 4.388/2002
que inseriu em nosso ordenamento pátrio interno o Estatuto de Roma com o objetivo de
assegurar a punição aos crimes de sua competência em âmbito Internacional.
O artigo 1º do Estatuto de Roma traz a seguinte redação:
Artigo 1o
O Tribunal
É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional
("o Tribunal"). O Tribunal será uma instituição permanente, com
jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior
gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente
Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais.
(grifo nosso) A competência e o funcionamento do Tribunal regerse-ão pelo presente Estatuto.(BRASIL, 2002, p 1392)
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Desta forma, observa-se que sendo o Estado primário falho ou omisso em relação à
sua jurisdição deverá entrar em cena de forma a complementar a jurisdição ou suprindo a
falha e omissão o Tribunal Penal Internacional deixando evidente que a sua jurisdição se
encontra condicionada a falha ou omissão da primazia judicial interna inerente aos Estados
além dos demais requisitos.
Importante salientar que o princípio da complementariedade não é mitigado diante
da aplicação “in bonan parte”, não sendo permitida a sua aplicação para beneficiar o réu
na seara dajurisdição primária. Senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
JÁ CUMPRIDO EM REGIME FECHADO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DUPLA
PUNIÇÃO E/OU DUPLO PROCESSO PELO MESMO FATO COM BASE
NA CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS E
ESTATUTO DE ROMA. 1 - O contexto probatório não se presta a
comprovar a traficância, pois se limita a demonstrar a apreensão de
droga e de pequena quantia em dinheiro em poder do acusado. Por
outro lado, a quantidade/espécie de droga apreendida com o réu
(167,4g de maconha) - aliada à ausência de outros elementos
indicativos de tráfico (balança de precisão, anotações com nomes e
valores, papel picado, etc) - também não se prestou para tal fim, já
que não afasta a possibilidade de a posse ser apenas para consumo
pessoal. A abordagem policial decorreu tão-só da \atitude suspeita\
do réu, sem que tenha sido visualizada qualquer situação de compra
e venda de drogas por parte do acusado. A desclassificação é,
portanto, medida impositiva, notadamente porque o réu afirmou
que portava parte do entorpecente apreendido para consumo
pessoal. 2 - O delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 é, em tese, da
competência do JECRIM. Todavia, considerando o tempo em que o
réu esteve preso preventivamente em regime fechado - mais de um
ano -, entendo por bem aplicar o princípio da proporcionalidade
para evitar excesso de punição, porquanto o réu seria condenado a
uma pena mais branda do que a prisão cautelar já cumprida. Deve,
por isso, ser extinta a punibilidade, sem remessa ao JECRIM. Adoção
do princípio da vedação da dupla punição e/ou duplo processo pelo
mesmo fato com base na Convenção Americana dos Direitos
Humanos e Estatuto de Roma (§ 2º do art. 5º da Carta Magna).
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APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.
(TJ-RS - ACR: 70048861124 RS, Relator: Francesco Conti, Data de
Julgamento: 26/07/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de
Publicação: 13/08/2012)
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Todavia, existem algumas exceções, não sendo aplicado o princípio da
complementariedade. Estas excessões são as hipóteses trazidas no Artigo 17 do Decreto
nº 4.388/2002, por exemplo.
Assim dispõe:
Tendo em consideração o décimo parágrafo do preâmbulo e o
artigo 1o, o Tribunal decidirá sobre a não admissibilidade de um caso
a)

se:
O caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por
parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, salvo se este
não tiver vontade de levar a cabo o inquérito ou o procedimento ou,
não tenha capacidade para fazê-lo;
b)

O caso tiver sido objeto de inquérito por um Estado com
jurisdição sobre ele e tal Estado tenha decidido não dar seguimento
ao procedimento criminal contra a pessoa em causa, a menos que esta
decisão resulte do fato de esse Estado não ter vontade de proceder
criminalmente ou da sua incapacidade real para fazê-lo;
c)

A pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que se
refere a denúncia, e não puder ser julgada pelo Tribunal em virtude
do disposto no parágrafo 3o do artigo 20;
d)

O caso não for suficientemente grave para justificar a ulterior
intervenção do Tribunal. (BRASIL, 2002, p.1395)
e)

Dessa forma, busca o decreto supramencionado ponderar o direito à justiça com a
finalidade de garantir esse direito, sem, entretanto, retirar a primazia do Estado em
processar e julgar crimes de seus nacionais havidos em seu território.
Tal posição é possível através da ótica dos princípios da complementariedade e da
cooperação internacional.
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O Tribunal Penal Internacional poderá ter seus procedimentos iniciados de três
formas, sendo descritas nos termos do art. 13 do decreto 4.388/2002:
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a) Um Estado Parte denunciar ao Procurador, nos termos do artigo
14, qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática
de um ou vários desses crimes;
b) O Conselho de Segurança, agindo nos termos do Capítulo VII da
Carta das Nações Unidas, denunciar ao Procurador qualquer situação
em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses
crimes; ou.
c) O Procurador tiver dado início a um inquérito sobre tal crime, nos
termos do disposto no artigo 15. (BRASIL, 2002, p.1394)
Importante salientar que os crimes de genocídios anteriormente julgados nos
tribunais provisórios eram considerados somente aqueles praticados em tempo de guerra,
conforme atual entendimento sobre a competência do Tribunal Penal Internacional são
abrangidos os praticados em tempos de guerra, assim como os praticados nos tempos de
paz.
4. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL ‘IN CASES’
A competência do Tribunal Penal Internacional deve ser analisada através do rol
taxativo de crimes, bem como atendidos os demais requisitos, sejam em obediência ao
principio da complementariedade para submeter o individuo ao seu julgamento ou ainda
a inércia do Estado primário.
Por várias vezes o Tribunal Penal internacional foi acionado principalmente para
julgar crimes de guerra e genocidio. Entre eles pode- se citar o caso do Chefe de Estado
da Ruanda com outros membros importantes do governo.
Esse caso é trazido na matéria do site de notícias uol (2011), disponível em
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/05/17/ex-chefe-militar-de-ruandae-condenado-a-30-anos-de-prisao-por-genocidio.jhtm>, sobre o caso do ex-chefe do
Estado-Maior do Exército de Ruanda Augustin Bizimungu este foi julgado e condenado
pelo Tribunal penal Internacional à 30 anos de reclusão por ser considerado responsável
direto no genocídio de 1994 em Ruanda.
Neste julgamento foram processados além do chefe do Estado Maior do Exército, o
chefe da Polícia Militar e outros dois oficiais de alta patente. Os Generais chefes de Estado
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Maior foram condenados pelos crimes cometidos por meio de seus subordinados durante
o genocídio dos Tutsis.
O Tribunal Penal Internacional entendeu que os soldados estavam sob as ordens de
seus chefes, bem como estes tinham conhecimento dos atos de abuso e nada fizeram para
coibir às práticas ilícitas.
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Ao julgar os outros dois oficiais, o Tribunal Penal Internacional se pronunciou
condenando os oficiais François-Xavier Nzuwonemeye e Innocent Sagahutu a 20 anos de
prisão por considerar o envolvimento direto dos oficiais no assassinato de Agathe
Uwilingiyimana e de 10 soldados encarregados de proteger a então primeira-ministra na
data de 6 de abril.
O Tribunal Penal Internacional absolveu o oficial General Ndindiliyimana tinha
autoridade limitada e que teria se oposto aos massacres que deixaram cerca de 800 mil
mortos, sendo liberado após ter cumprido 11 anos de prisão.
Outro caso notório sobre o Tribunal Penal Internacional foi o do ditador Muammar
Gaddafi da Líbia, autoridade influente que foi denunciada à jurisdição do Tribunal Penal
Internacional junto com outras autoridades Líbias em 2016.
A correspondente da Revista Consultor Jurídico na Europa, Aline Pinheiro publicou
na revista em 2011, que a denúncia aceita pelo Tribunal Penal Internacional era que o
ditador mandava desde ataques à população civil em vias públicas, disparos contra
manifestantes e até uso de atiradores de elite para eliminar alvos contrários ao governo.
Trouxe ainda que o Chefe Líbio teve seu mandado de prisão emitido pelo Tribunal
Penal Internacional, entretanto não chegou a ser cumprido, pois foi deposto por rebeldes
em seu país e fugiu se escondendo por um breve período, mesmo assim, escondido
mandava ordens pelos sistemas de comunicações aos seus seguidores.
Por fim, o mandado de prisão de Muammar Gaddafi foi frustrado pela morte do
ditador, assim não chegou a ser cumprido nem tampouco julgado pelo tribunal.
O Brasil ratificou o Estatuto de Roma em 2002 e nunca teve um nacional julgado
neste tribunal, embora já tenha várias condenações na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos por violações de direitos humanos.
Convém citar os casos denunciados a corte interamerica no qual figurou como
vítima Maria da Penha, o famoso caso dos “Meninos da Candelária”, O “Massacre do
Corumbiara” e as situações dos presídios brasileiros, destacando o caso do presídio do
“Carandiru” e a rebelião no presídio em Porto Velho no estado de Rondônia que fiquei
conhecida internacionalmente como “o massacre do Urso Branco”.
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Recentemente a mídia tem divulgado diversas denúncias realizadas em relação ao
atual Presidente da República do Brasil em diversos tipos penais, senão vejamos a notícia
na integra abaixo trazida pela Rádio Francesa:
A ONG All Rise apresenta nesta terça-feira (12) uma denúncia contra
o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no Tribunal Penal Internacional
(TPI). A organização, baseada em Viena, acusa o chefe de Estado de
crime contra a humanidade em razão de sua política ambiental. (RFI,
2021,p.1).
A rádio traz na matéria outras denúncias realizadas, senão vejamos:
[...] Esta é a sexta queixa contra o presidente brasileiro ante o Tribunal
Penal Internacional, e a primeira na área ambiental e internacional.
Em agosto deste ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib) deu entrada com uma denúncia, acusando o chefe de Estado
de crimes contra a humanidade e genocídio por ter incentivado a
invasão de terras indígenas por garimpeiros.
Em abril de 2020 foi protocolada uma denúncia da Associação
Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) visando principalmente
a política sanitária do governo durante a pandemia de Covid-19. Em
julho do mesmo ano, vários sindicatos de profissionais da saúde
apresentaram uma queixa semelhante no TPI.
Em 2019, Bolsonaro já tinha sido alvo de duas acusações na corte de
Haia. Na primeira delas, um grupo de advogados do Instituto Anjos
da Liberdade protocolou uma queixa por apologia à tortura e
genocício
indígena,
resultantes
em
crimes
contra
a
humanidade. Meses depois, o Coletivo de Advocacia em Direitos
Humanos (Cadu) e a Comissão Arns denunciaram a política de
Bolsonaro, alegando que ela representava uma forma de incitação ao
genocídio de indígenas e implicava crimes desse tipo. (RFI,2021,p.3)
É certo que até o momento nenhuma das denuncias realizadas contra o Presidente
não form acolhidas pelo Tribunal Penal Internacional, sendo que a Comissão Parlamentar
de Inquérito responsável pela apuração das ações governamentais durante a pandemia
publicou a seguinte matéria:
A CPI da Pandemia reuniu-se com um grupo de juristas que considera
haver provas de crimes contra a humanidade e genocídio para
embasar uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no
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Tribunal Penal Internacional. O senador Rogério Carvalho (PT-SE)
disse que Bolsonaro agiu intencionalmente na disseminação do vírus.
Já Marcos Rogério (DEM-RO) aponta perseguição política ao
presidente da República. (SENADO, 2021, p1).
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Existem discussões doutrinárias sobre uma possível ampliação da competência do
Tribunal Penal Internacional para uma maior proteção dos direitos humanos e a tão
almejada paz mundial.
Casos como estes citados de violação de Direitos Humanos por vezes encontram
óbice das autoridades locais em apurar e responsabilizar os culpados, evidenciando a
necessidade desta ampliação de modo a coibir tais atrocidades.
5. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E OS DIREITOS HUMANOS
Os Direitos Humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, ainda que
representados por entes coletivos, guardam relação do reconhecimento dohomem diante
toda a sociedade, não ficando adstrito a uma ordem constitucional como os direitos
fundamentais, mas sim de validade universal, pois transcende à nacionalidade revelando
seu caráter supranacional.
Em razão da supranacionalidade dos Direitos Humanos contíguo ao interesse
comum em sua proteção é que surge o Direito Internacional dos Direitos Humanos, pelo
qual defende-se a obrigação de que todas as nações respeitem e se responsabilizem, bem
como venha punir quem tenha violado os Direitos Humanos de seus cidadãos,
promovendo desta forma o respeito aqueles direitos essenciais em âmbito mundial.
Tal instituto entretanto, não se confunde com o Tribunal Penal internacional, uma
vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o orgão internacional responsável
em receber as denuncias sobre violações de direitos humanos aplicando sanções aos
Estados.
No caso do Tribunal Penal Internacional diferente da Corte Interamerica na qual
quem é julgado é a nação violadora do Direito Humano e não os particulares visa
responsabilizar o indivíduo.
Para o Advogado da União da AGU (Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira), Gustavo Meira Borges em seu artigo “A reforma do Estatuto do Tribunal Penal
Internacional” o seguinte entendimento:
Esse reconhecimento da primazia da pessoa humana consolidou,
paulatinamente, o entendimento de que a defesa dos direitos
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humanos deve transcender os limites estatais para se estabelecer
como uma matéria de relevância internacional. Tal concepção veio,
portanto, relativizar o conceito tradicional de soberania absoluta,
promovendo uma gradual substituição da pretensa competência
nacional exclusiva pela capacidade processual internacional dos
indivíduos, não havendo que se falar em violação ao princípio
fundamental da não-ingerência (BORGES, 2013, p.2)
A principal intenção desse movimento de internalização visava para além da
sistematização dos direitos inerentes ao Homem, alcançando o interesse da sociedade
internacional a nível global de modo que ensejassem a responsabilização por parte do
Estado.
Por conseguinte, evidente que a internacionalização dos DireitosHumanos gerou a
necessidade da criação de uma jurisdição permanente universal, oque representou um
grande desenvolvimento na defesa desses direitos.
Nesse sentido, com fim de combater essas atrocidades contra a humanidade, a
exemplo do ocorrido na 2ª Guerra Mundial, surgiu ideia de criação de um tribunal
internacional permanente para coibir ameaças contra a segurança e a paz internacional.
Tais ideais foram se concretizar em 25 de setembro de 2002 após a promulgação
do Estatuto de Roma com a criação do Tribunal Penal Internacional, mediante o Decreto
Presidencial 4.388/2002, onde estabeleceu- se a sua competência paraprocessar e julgar
os crimes de altíssima gravidade contra os Direitos Humanos.
Estes crimes foram elencados em um rol taxativo listados no artigo 5º do Estatuto
de Roma, conforme visto, sendo os crimes de genocídio, contra a humanidade, guerra e os
crimes de agressão.
Os crimes de guerra encontrados e compreendidos pelo Estatuto de Roma
basicamente são condutas que contrariam a convenção de Genebra realizada em 12de
agosto de 1949, com a seguinte definição apresentada pela Carta de Nuremberg.
Os crimes de guerra compreendiam as violações das leis e dos
costumes de guerra, como, por exemplo, o assassinato de populações
civis; os maus- tratos aos prisioneiros de guerra; a pilhagem de bens;
a destruição indiscriminada das cidades; a devastação que
transcendia os objetivos militares. Até 1945, esses crimes não haviam
sido tipificados, embora já houvesse instrumentos que estabeleciam
as normas da guerra, como a Convenção de Haia sobre a condução
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das hostilidades (1907) e a Convenção de Genebra relativa ao
tratamento de prisioneiros de guerra (1929). (CARDOSO, 2012, p.21.)
Os crimes de guerra são aqueles praticados a qualquer tempo, embora a
denominação possa levar ao equívoco em deduzir serem apenas os crimes praticados em
tempos de guerra.
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Cita-se como o exemplo de crimes de guerra praticados em tempos de paz, o uso
bombardeios, utilização detécnicas de gás, os conflitos armados internos, entre outros que
tenham violado as leis e os costumes de guerra, bem como tenham intentado em formação
de guerra, não exigindo a mesma amplitude, em termos quantitativos, como para os crimes
de genocídio e crimes contra a humanidade.
Concernentes aos crimes contra a humanidade citam-se como exemplos: o
Extermínio; a Escravidão; a Deportação ou transferência forçada de uma população; os
crimes relacionados a práticas sexuais não consentidas, tais como estupros, escravidão
sexual, gravidez forçada, prostituições forçadas, ou qualquer forma de esterilizações não
consentidas praticadas no contexto de guerra ou em massa.
Como antes abordado, preteritamente os crimes de competência dos tribunais
internacionais, estavam associados com a guerra, o que não mais é considerado, uma vez
que foi estendida sua definição para além da guerra, ocorrendo também em momentos
de paz.
Antes as considerações, os crimes contra a humanidade, definem-se como aqueles
cometidos com fim de realizar ataque generalizado ou sistemático, tipificadosno Artigo 7º
do Decreto n.4.388/2002, devido à preocupação quanto ao enquadramento desses crimes,
evitando a aplicabilidade de punição em situações nãotão graves que não se ajustassem aos
crimes contra a humanidade.
Os atos dispostos no Art. 7º do Estatuto devem ter seu incurso, com a
consciência do responsável de que causou atrocidades de maior amplitude, devido à
expressão “com conhecimento do ataque”, independe de ser um conflito armado
Internacional ou não, bem como poderá ocorrer na ausência de conflito armado.
E por fim, os crimes de agressão são aqueles em que o uso de força armada por
parte de um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de
outro Estado, podendo afirma que a partir do momento que Carta das Nações Unidas é
violada em algum grau, vem ocorrer um ato de agressão, pelo fato do crime de agressão
estar diretamente ligado ao cumprimento da carta das Nações Unidas.
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A ideia sempre esbarrou nas resistências decorrentes da
contraposição entre soberania dos Estados e jurisdição penal
internacional. Apesar delas, colocou-se em marcha o processo que
culminou na Conferência da ONU em Roma. O Estatuto do Tribunal
Penal Internacional (TPI) foi aprovado, em 1998, por ampla maioria,
estabelecendo-se uma instância judicial permanente e competente
para julgar indivíduos responsáveis por genocídio, crimes contra a
humanidade, crimes de guerra e agressão (CARDOSO, 2012, p.15).
Os crimes de agressão possuem algumas peculiaridades para enquadrar na
tipificação, pois neste tipo penal deveser considerado o critério “ratione persona”, pois o
acusado deve necessáriamente ser uma pessoa que detenha posição de destaque, seja
controlando ou dirigindo a ação política ou militar de um Estado que tenha planejado,
preparado, iniciado ou executado crime de agressão, em escala grave, violando as
disposições expressas na Carta das Nações Unidas.
Determinados princípios gerais vieram a ser aderidos, com a criação doEstatuto de
Roma, sendo muitos já aplicados em nosso ordenamento juridico. Temos como exemplos
os princípios da legalidade; o princípio da irretroatividade; a proibição de dupla
condenação pelo mesmo crime, também chamado de “no bis in idem” e o princípio da
presunção de inocência.
Alguns princípios são mais caracteristicos ao Estatuto como, por exemplo, o
princípio da complementaridade, já analisado neste artigo e o princípio dairrelevância de
função oficial; responsabilidade de comandantes e outros superiores; ordens superiores e
prescrições legais.
Ao Estatuto de Roma são aplicados também institutos como o da imputabilidade,
os elementos de intencionalidade, o erro de fato ou erro de direito. Podendo ser
encontrado a exclusão da responsabilidade penal em relação a alguns crimes a
imprescritibilidade.
O instituto da imprescritibilidade significa dizer que o tribunal não fica limitado ao
tempo de punir, logo, não haverá a perda do poder-dever de punir algo com o transcurso
do tempo.
Para o instituto da imprescritibilidade a nossa Constituição Federal dedicou dois
incisos em seu bojo, no artigo 5º inciso XLII e XLIII que diz:
Art. 5º, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
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b) Ação de grupos armados, civis ou militar, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático:
Art. 5º, XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático (BRASIL, 1988, p.36).
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Desta forma, estes dois incisos são de extrema importância e relevância, uma vez
que descrevem os dois únicos crimes que serão afetados pela imprescritibilidade no nosso
ordenamento jurídico.
No que tange a responsabilidade de Comandantes e Outros Superiores significa que
o comandante militar será responsável penalmente pelos crimes sob a jurisdição do
Tribunal Penal Internacional pelos fatos ocorridos por forças sob seu comando ou controle.
Este princípio tem por objetivo a possibilidade de responsabilizar o agente, pois se
fosse de forma diferente, os comandantes se esquivariam de responsabilidades penais
atribuindo aos seus subordinados bastaria alegar desconhecimento.
Para verificar o erro de fato ou de direito deve ser considerado como erro de fato
aquele ondeo sentido certo ou errado de algo possui uma ideia errônea, conduzindo a
uma inverdade, o que excluirá a responsabilidade penal caso seja invecível este erro de
modo culminar no desaparecimento do dolo.
O erro de direito representa a não aplicação à norma, em razão de seu
desconhecimento, ou, caso conheça, seja aplicada de form equivocada. Assim sendo
razoável este erro poderá excluir a responsabilidade penal, em havendo a comprovação do
desaparecimento do elemento subjetivo do crime.
Dentre os princípios gerais que o Tribunal Penal Internacional aderiu deve atribuir
um maior destaque ao princípio da complementariedade, por ser bem caracteristicos do
referido tribunal, onde deve primar pelo respeito à jurisdição dos Estados-membros do
tratado.
A criação do Tribunal Penal Internacional, órgão permanente, surge uma
perspectiva de jurisdição global com objetivos e finalidades bem delimitada, pois tem por
fim garantir apenas alguns direitos humanos discriminados em seu rol taxativo de
competência não abarcando todos os Direitos Humanos inerentes à condição Humana.
Por isso, alguns doutrinadores defendem a ampliação deste rol taxativo para uma
possível ampliação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, para que casos como o
massacre do Carandiru, Chacina do Urso Branco, caso Corumbiara pudessem ser julgados
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pelo Tribunal Penal Internacional, uma vez que as ações ali praticadas foram praticadas por
agentes públicos e por ordem, ou consentidas por autoridades de alta patente.
As condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos
traz um alento às vítimas, sem, contudo muitas vezes punir os verdadeiros culpados.
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CONCLUSÃO
O mundo vive em guerra e após dois grandes conflitos de relevância mundial, a 1º
e a 2º Guerra Mundial, a comunidade internacional viu a necessidade de instituir regras e
limites para estes inevitáveis conflitos.
A legislação necessitava de um organismo internacional capaz de coibir atos que
violassem este regramento da guerra, pois sem estas regras, a extinção da humanidade
parecia cada vez mais inevitável diante da evolução de tecnologias capazes de alcançar
populações inteiras.
Após a criação dos Tribunais de Excessões, viu-se que esse organismo jurisdicional
deveria ser permanente e dotado de imparcialidade, de modo que os Estados pudessem
confiar parte da sua soberania em punir a este tribunal e houvesse uma cooperação
internacional.
Assim, hoje o Tribunal Penal Internacional em plena atividade é possível discutir uma
possível ampliação de competência visando proteger outros Direitos Humanos Universais
que são violados reiteradamentes.
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RESUMO: Este trabalho possui como objeto compreender as circunstâncias que podem
ocorrer no ato Jurídico de Penhora On Line, partindo da perspectiva que a estrutura jurídica
brasileira está baseada nos princípios constitucionais com a objetivação de conferir a
segurança jurídica ás relações civis, sendo estas relações obrigacionais e contratuais. Neste
processo, constatada a mora do devedor poderá como efeito o devedor culminar na
execução promovida pelo credor, por quantia certa, devedor solvente, baseada em título
extrajudicial, que serve como padrão para os outros procedimentos para a execução contra
aquele tipo de devedor vitimado pelo ilícito. Temos que esta ferramenta agiliza o processo
executório, más por outro lado carece de informações relativas aos valores buscados, não
sendo disponibilizado a origem dos valores e situação financeira dos executados, as
instituições financeiras apenas disponibilizam as informações sobre o total dos valores e
os mesmos são bloqueados e posteriormente transferidos para uma conta financeira
jurídica. A metodologia utilizada será o método hipotético dedutivo no qual será
apresentado um problema estabelecido com hipóteses com o intuito de solucionar a
divergência exposta por meio de pesquisa, tendo como objetivo definir a veracidade das
premissas apresentadas, levando-nos a uma conclusão na qual será refutada ou
confirmada. Procedimento será a abordagem qualitativa. Ao final, busca estabelecer
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critérios que o incidente deve ser utilizado como parâmetro para assegurar todo direito
amplo e garantista do executado.
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Palavras-chave: Execução fiscal; Penhora On Line; Princípio da Dignidade Humana;
Princípio do Mínimo existencial.
ABSTRACT: This work aims to understand the circumstances that may occur in the Online
Pledge Act, starting from the perspective that the Brazilian legal structure is based on
constitutional principles with the objective of providing legal security to civil relations, these
being obligatory and contractual relations. In this process, once the debtor's default is
found, the debtor may, in effect, culminate in the execution promoted by the creditor, for
a certain amount, solvent debtor, based on an extrajudicial title, which serves as a standard
for the other procedures for execution against that type of debtor victimized by the illicit.
We have that this tool streamlines the enforcement process, but on the other hand it lacks
information on the amounts sought, the origin of the amounts and financial situation of
those executed being not available, the financial institutions only provide information on
the total amounts and they are blocked and later transferred to a legal financial account.
The methodology used will be the hypothetical deductive method in which a problem
established with hypotheses will be presented in order to solve the divergence exposed
through research, aiming to define the veracity of the premises presented, leading us to a
conclusion in which it will be refuted or confirmed. Procedure will be the qualitative
approach. In the end, it seeks to establish criteria that the incident must be used as a
parameter to ensure all broad and guaranteeing rights of the executed.
Keywords: Tax enforcement; Online Attachment; Principle of Human Dignity; Principle of
the Existential Minimum.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Noções introdutórias sobre a Penhora On Line. 2. Dos princípios
relacionados. 3. Embate jurídico processual quanto aos efeitos da Penhora On Line.
Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A estrutura para as atividades jurídicas brasileira está baseada nos princípios
constitucionais com a objetivação de conferir a segurança jurídica ás relações civis, sendo
estas relações obrigacionais e contratuais, exemplo dos princípios podemos citar o
princípio da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade, entre
vários outros, a realidade e que mesmo com toda esta estrutura a inadimplência ainda
existe em grande número no cenário brasileiro.
Diante da mora do devedor, poderá como efeito o devedor culminar na execução
promovida pelo credor, por quantia certa, devedor solvente, baseada em título
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extrajudicial, que serve como padrão para os outros procedimentos para a execução contra
aquele tipo de devedor vitimado pelo ilícito.
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Temos que o procedimento da penhora on line, se tornou um importante
instrumento em favor da agilidade e efetividade processual, em uma visão geral
atualmente o Poder Judiciário se encontra em descrédito perante uma sociedade fatigada
sobre a morosidade judicial vivida atualmente, Dá-se o conceito da penhora on line, falase sobre as causas de seu surgimento, os convênios firmados entre o STJ e o BACEN e,
entre este e o TST. Faz-se um breve comentário sobre a primeira versão do Bacen Jud e a
versão 2.0, e atualmente o com a nomenclatura SISBACENJUD.
Na versão inaugural, as instituições financeiras após o cumprimento da ordem de
bloqueio, respondiam ao juízo por meio dos ofício físicos, que em muitos casos causava
grandes transtornos ao executado, em muitos casos o bloqueio se efetivou por meio de
penhora superior ao valor devido, pelo simples fato em que a ordem era interposta para
todas as contas do executado levando assim a penhora de valores total da dívida em várias
contas do executado. Obrigando o executado a noticiar o juízo para então realizar o
desbloqueio ou mesmo a expedição de alvará de levantamento de valores.
Temos no art. 655 do CPC, o elenco de preferência dos bens a serem penhorados,
exposto na parte de cima da tabela temos o dinheiro, sendo em espécie ou depósito ou
aplicação em instituição financeira. Posteriormente, fala-se sobre os bens impenhoráveis,
cuja previsão se encontra no art. 649 do CPC. A ação de executar tem como objetivo
principal suprir a necessidade dos valores devidos por meio de atos invasivos ao
patrimônio do devedor.
No artigo 620 do código de processo civil brasileiro, in verbis: “Quando por vários
meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o devedor.” São elencados os principios basilares para limitar as ferramentas
do judiciario utilizadas para efetivar a execução, quais sejam os princípios da da dignidade
da pessoa humana, mínimo existencial e o princípio da menor onerosidade.
Em uma outra perspectiva, objetivando não torna a ciência jurídica engessada
acarretando em muitos outros problemas de aplicabilidade do direito temos que o
princípio do favor debitoris, não podera vigorar como norma absoluta, o instituto da
penhora on line tem o objetivo de satisfazer o crédito exequendo através do bloqueio de
valores em contas em instituições financeiras, carecendo apenas esta ferramenta de
atualizações principalmente na aplicaçãoo e disernimento dos tipos de valores que são
impenhoraveis.
Dificultoso é a análise da utilização da ferramenta que ostente de uma execução
menos gravosa na vertente do jurisdicionado devedor, é sabido que muito se tem
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pesquisado sobre a solução para este problema, com o objetivo principal de equilibrar os
efeitos desta ferramenta partindo sempre de acordo princípios basilares norteadores da
aplicação do direito brasileiro.
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1. HISTÓRICOS SOBRE OS ATOS EXECUTÓRIOS
De acordo com o lapso temporal histórico do Direito Processual Civil Brasileiro,
consideravelmente a sua evolução na vertente de veículos de maior efetividade e
funcionalidade para a aplicação do Direito, temos como ocorrida tardiamente, pois fora a
partir da segunda metade do século XX, que notamos tal mudança neste cenário.
Humberto Theodoro Júnior (2007) declara que o método de melhor eficácia em na
vertente de mudança evolutiva seria voltar-se para o caminho inverso do que havia sido
feito, compactando cada vez mais do direito material, pois o bom direito processual é
subsidiário, um instrumento para efetividade daquele.
Muito mais se deve ocupar o cientista do processo
em determinar como este há de produzir efeitos
práticos na aplicação do direito material do que
perder-se em estéreis divagações sobre conceitos
abstratos e exacerbadamente isolacionistas do
fenômeno formal e, por isso mesmo, secundário
dentro do ordenamento jurídico. (THEODORO,
2007, p.06).
Temos como certo que o instrumento da penhora on line é efetivo e consegue oferta
a satisfação do direito material do credor antes violado, por meio da execução forçada, a
divergência da ferramenta utilizada é com base também na efetividade caso a penhora
aconteça em valores positivados como impenhoráveis, e nos impactos que podem
acarretar ao jurisdicionado devedor caso o mesmo tenha seus direitos também violados,
pois o Direito ele resguarda as duas partes tanto o exequente quanto o executado, mesmo
que o executado tenha infligido à lei o mesmo tem seus direitos a serem resguardados
também pelo o judiciário e aplicadores do direito.
Nos primórdios podemos perceber que o Direito em sua concepção inicial teve como
base o resguardo de bens e posses de pessoas da considerada alta sociedade, por cota
desta raiz que as mais recentes reformas do direito processual civil tiveram por objeto a
execução, sempre em busca da satisfação do direito material anteriormente violado pelo
devedor, gerando a impossibilidade que seja instaurado procedimentos em ações distintas,
como se fazia antes da gênese da Lei 11.382/2006.
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Sem dúvida, o direito moderno anseia pela
codificação, e o empenho dos legisladores mais
evoluídos tem sido no sentido de cada vez mais
reunir em Códigos os diversos ramos do direito. A
sistematização de todo um setor da vida jurídica
numa lei ampla redunda em beneficio não só para
quem tem de aplicar a lei ao caso concreto, como
aos próprios indivíduos que a ela têm de se
submeter. (THEODORO, 2016, p.28).
Com as atualizações foram modificados os atos executórios, distanciando dos atos
judiciais comum, conseguintemente proporcionando uma autonomia maior em ligação
com os atos do juiz. Com o objetivo de redução da morosidade judicial, houve esta reforma
no direito processual português, enfatizando os atos executórios.
Podendo haver interferência apenas nos casos em que o “litígio surgido na pendência
da execução”, conforme José Lebre de Freitas (2004), apud Humberto Theodoro Júnior
(2007, p.7), objetivando por prolatar despachos liminares, cessando as dúvidas assim como
garantindo a proteção dos direitos fundamentais, justificando a finalidade que se destina
a execução.
Historicamente na base das tradições romanas tínhamos a demanda que se chamava
actio iudicati, que posterior a sentença poderia prolatar o seu direito material executório,
pois ostentava da autorização por meio de uma nova ação pudesse utilizar ferramentas do
judiciário da época com o objetivo de sanar o seu direito antes violado por meio da
restrição ao patrimônio do devedor, podemos então perceber a similaridade de como se
tinha também no direito brasileiro estes atos.
Em uma visão geral notamos que o sistema judiciário, retro regido prioritariamente
por relações entre particulares conseguintemente fomentando os negócios jurídicos do
direito privado, em que as partes firmavam um compromisso em submeter-se a lide ao
parecer do delegado do praetor (aquele que detém o imperium), na modernidade poderá
ser entendido como um governador ou prefeito, este sendo um próprio estilo contratual.
Não tendo especificadamente instituições jurisdicionadas que fossem encarregadas
das soluções e julgamentos das lides, como hoje temos o Poder Judiciário, o então pretor
que prestava a justiça, o mesmo então recorria a um particular responsável por julgar as
causas, se dava o nome de iudex, que solucionava os litígios.
Depois de o reconhecido do crédito que fora declarado em sentença pelo o iudex, a
execução era formalizada por meio autônomo, importante observação que a execução de
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título judicial era admitida, caso realizada por meio da actio iudicati, tendo como base o
sistema de origem românica.
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Nota-se historicamente que a inovação com o surgimento da extraordinária cognitio,
perdeu-se o caráter privado da prestação da jurisdição, na era cristã a justiça pública foi
oficializada, como a instituição que tinha o poder centralizado do Judiciário da época.
Observa-se que a sistemática da actio e da actio iudicati estendeu-se até o final do
Império Romano, tendo como sucessores o domínio dos povos germânicos. Tornando a
prática judiciária passível de mudança instituído mediante a barbaridade com que se
realizavam os atos executórios. Os atos eram praticados pelas próprias forças do credor,
que ao seu arbítrio invadiam o patrimônio particular do devedor sem qualquer
discernimento sobre os impactos que poderiam ocorrer na vida do devedor. Reservandose apenas ao devedor, em relação à insatisfação da prática do exequente o direito de
recorrer ao poder público, apresentando, uma impugnação.
Tornando-se totalmente divergente a pratica germânica das utilizadas pelos
romanos, pois a germânica se antecipava a fase executiva, por meio do próprio arbítrio do
credor, inexistindo requisito e limites para esta ação, posteriormente a fase executória que
se discutia que se discutia o direito material, em relação com o direito que temos vigente
atualmente, afronta a maior parte dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico.
Durante vários séculos coexistiram as duas formas
executivas: a executio per officium iudicis, para as
sentenças condenatórias, e a actio iudicati, para os
títulos de crédito. Prevalecia, para o título judicial
uma total singeleza executiva, visto que estando
apoiado na indiscutibilidade da res iudicata, não
cabia ao devedor praticamente defesa alguma.
Para o título extrajudicial, porém, era necessário
assegurar mais ampla discussão, visto que,
mesmo havendo equiparação de forças com a
sentença, não lhe socorria a autoridade da coisa
julgada. Por isso, embora os atos executivos
fossem desde logo franqueados ao credor de
título extrajudicial, era necessário dotar o devedor
de meio de defesa adequado. A ação executiva
que, para tanto, se estruturou, conciliava a
atividade de execução, tomada prontamente, com
a previsão de eventual e ulterior discussão e
acertamento das matérias de defesa acaso
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suscitadas pelo executado. (THEODORO, 2007,
p.10).
Podemos observar que no início do século XIX, com a concepção do código de
Napoleão, retornou ao procedimento da actio iudicati, com a primeira fase sedo a
declarativa do direito material e a segunda fase a satisfação do direito conferido, retornou
então a propositura sucessiva de ações, sendo uma cognitiva e a outra executiva.
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Nesta perspectiva de dualidade processual, um dos principais efeitos negativos para
o judiciário fora o grande volume de ações, geradores da famosa morosidade judicial,
nitidamente houve uma carência de funcionalidade e efetividade na aplicação do Direito,
da mesma forma cresceu também o número de títulos executivos objetivando a satisfação
do crédito tutelado, sendo uma tentativa também de dispensa da actio.
A partir do Código de Defesa do Consumidor com reflexos também ofertados pela
criação da Lei 8.952/94, tutelando-se a efetividade da prestação jurisdicional e
procedimentos executórios, levou o encerramento da actio iudicati, considerando então
uma grande evolução acerca da execução de sentença no ordenamento jurídico brasileiro,
em definitivo a actio foi abolida com a gênese da Lei 11.232/2005, que positivou o
procedimento de execução por quantia certa.
Afim de tornar mais eficaz o sistema executório do judiciário, surgiu a penhora on
line, realizada por meio eletrônico, que os juízes demandam o bloqueio do dinheiro
existente na conta do executado. Ou seja, essa procura por capital em conta bancária torna
o processo executivo vertigioso em comparação as ferramentas retro utilizadas.
Com o objetivo principal de resguardar valores encontrados em contas de bancarias
do executado, garantindo assim o procedimento executório rápido e efetivo. Por essas
características retro mencionadas a ferramenta tem ganhado cada vez mais fama
consequentemente sendo a cada dia mais requisitada sob o argumento de que o art. 655
do Código Processual Civil que expõe a ordem legal preferencial, colocando a penhora de
dinheiro como líder no rol exposto.
O magistrado requisitará à autoridade supervisora
do sistema bancário, preferencialmente por meio
eletrônico, informações sobre a existência de
ativos em nome do devedor, podendo, na mesma
requisição, determinar a indisponibilidade de
quantia suficiente para garantir o juízo (VIANA
ARAÚJO, 2007, p. 885).
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Tespécie de penhora dá ao exequente a
oportunidade de penhorar a quantia necessária
ao seu pagamento, o que é difícil em se tratando
de bens imóveis ou móveis, os quais possuem
valores “relativos” e, por isto mesmo, são objeto
de vendas em leilão público, ocasião em que a
arrematação pode ocorrer por preço inferior ao de
mercado”. (MARINONI, 2008, p. 274).
A nova ferramenta do Poder Judiciário colabora coma celeridade processual,
resguarda também o princípio da igualdade processual, assim como também a distribuição
isonômica do tempo no processo, pois a morosidade judicial fere o princípio da igualdade
entre as partes.
O nascimento da Lei 11.382/06, trouxe em seu conteúdo a faculdade de seleção de
bens penhorados conferido esta escolha ao próprio credor, obstruindo a possibilidade de
oferta do devedor de bens de difícil liquidez e alienação, que venha a dificultar a satisfação
do direito tutelado.
A natureza jurídica igualitária de toda penhora apresenta características
controvertidas, conforme já demonstrado. Outrossim, como também já dito, a posição mais
aceita na doutrina está em considerá-la como ato executivo, muito embora tenha também
finalidade de assegurar a execução. Mesmo que a doutrina considere esta ferramenta
apenas como ato executório, a sua natureza jurídica também tem a finalidade de assegurar
a execução.
A praticidade que se tem com esta inovação, se torna bem convencional para o
judiciário quando utilizada com respaldo nos princípios relacionados, pois uma vez que a
quantia esteja bloqueada, basta realizar o levantamento por meio de alvará eletrônico
mediante determinação judicial o direito do postulante esteja satisfeito.
Com base, disposto no art. 664 do Código de Processo Civil: “Considerar-se-á feita a
penhora mediante apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as
diligências forem concluídas no mesmo dia”. Temos que só é considerado penhora quando
se efetiva a lavratura do auto, não apenas efetuando o bloqueio eletrônico, com base no
exposto no artigo retro mencionado.
A ferramenta funciona com um prévio cadastramento do magistrado, gerando uma
senha que disponibiliza todas as funções da inovadora ferramenta, este sistema ostenta da
possibilidade de verificação de verbas nas principais instituições financeiras atuantes no
Brasil, confere-se ao magistrado o poder de indisponibilizar os valores encontrados até o
limite do crédito, concretizando o direito do exequente à penhora de dinheiro.
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Quando ocorre a necessidade de realizar o desbloqueio pois a indisponibilidade de
valores recaiu em mais de uma conta do executado o sistema na teoria devera desbloquear
os valores no prazo de 48 horas, para não cause impacto na vida do jurisdicionado
executado.
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O acesso a esta ferramenta foi conferido por conta do convênio acordado entre o
Banco Central e os Tribunais de Justiça, objetivando resguardar a legislação vigente tal
como, §1º do art. 655 – A do Código de Processo Civil no que diz: “As informações limitarse-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução”.
O parágrafo único da cláusula primeira do convênio Bacen Jud:
Por intermédio do sistema Bacen Jud, o STJ, o TST
e os tribunais signatários de Termo de Adesão,
poderão, dentro de suas áreas de competência,
encaminhar às instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen.
Ofícios eletrônicos contendo solicitações de
informações sobre a existência de contas
correntes e aplicações financeiras, determinações
de bloqueios e desbloqueio de contas envolvendo
pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema
Financeiro Nacional, bem como outras
solicitações que vierem a ser definidas pelas
partes.
Com a fixação do limite, podemos notar que o legislador teve como base o direito ao
sigilo bancário, buscando harmonizar a ferramenta com o interesse público.
Com a busca de valores frutífera, os valores legalmente ficam bloqueados, pois antes
de tudo o jurisdicionado devedor deve ser intimado para que exponha se as verbas são
impenhoráveis, direito este tratado no artigo 649, IV do Código de Processo Civil, decorrido
o prazo legal in albis, o exequente poderá requerer os levantamentos dos valores em
questão, sendo os mesmos parciais ou total do valor buscado.
2. DOS PRINCÍPIOS RELACIONADOS
Podemos então conceituar o termo pessoa humana com respaldo na valorização do
indivíduo e sua dignidade intacta. Na idade média ocorreu a gênese de todos os
rudimentos gerando o significado da expressão pessoa e personalidade no decorrer de
toda a história e em uma visão geral podemos notar que o termo ainda está em evolução
até os dias de hoje. Muitos pensadores conceituaram o termo, Tomás de Aquino (2007)
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constatou que é reconhecida a pessoa como indivíduo, como substância, pois existe por si
próprio.
O termo dignidade da pessoa é uma substância racional, e teve sua origem na era
vertente cristã assim como na mesma época se conceituou o princípio da imortalidade da
alma e ressurreição do corpo. Identificando o termo exposto com a liberdade de o próprio
ser, toda esta racionalidade, segundo o pensamento tomista, gerou o princípio de ação
autônoma.
Szaniawski (2005) sustenta neste contexto, que a metafísica tomista da pessoa
chegou a influenciar a política medieval, na qual é afirmado o princípio da dignidade da
pessoa humana, cuja liberdade é reivindicada contra o principado, sendo, portanto,
permanente e ativa.
Historicamente no pós segunda guerra mundial onde ocorrerão grandes desastres
contra a humanidade, iniciou a reconstrução dos direitos humanos, por meio de tratados
internacionais, que pactuaram para a positivação do princípio da dignidade da pessoa
humana, com a essência de valorização da pessoa como ser humano resguardando sua
dignidade em um constante progresso moral.
Em análise da historicidade, o período de maior desprezo dos valores humanitários,
foram conferidos na traumática experiência vivida na Alemanha nazista, após este período
foram diagnosticado que necessitaria de uma reflexão filosófica e jurídica sobre todos os
direitos conferidos a pessoa humana, neste contexto que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, como conteúdo firmado e positivado se reconheceu a
dignidade humana e seus direitos inalienáveis, resguardando a justiça e a paz mundial.
Expõe Daniel Sarmento (2004) que a Constituição também projeta relevantes efeitos
hermenêuticos, pois condiciona e respira a exegese das normas privadas, que deve
orientar-se para a proteção e promoção dos valores constitucionais centrados na
dignidade da pessoa humana.
O grande destaque da história nesta vertente de positivação e valorização dos direitos
humanos fundamentais foi a gênese da Constituição Federal Brasileira de 1988, com a
positivação de direitos individuais, políticos, sociais, difusos e coletivos, em sincronismo
com propensão internacional de resguardo desses direitos.
Daniel Sarmento leciona que: O princípio da
dignidade exprime, por outro lado, a primazia da
pessoa humana sobre o Estado. A consagração do
princípio importa no reconhecimento de que a
pessoa é o fim, e o Estado não mais do que um
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meio para a garantia e promoção dos seus direitos
fundamentais. (Sarmento, 2004, p. 111).
O princípio da dignidade da pessoa humana teve um grande respaldo influenciando
na concepção de outros princípios, servindo como base dos direitos fundamentais, até
mesmo os que não foram elencados na ordem constitucional, os mesmos resguardam este
direito tão importante para a ordem mundial.
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A dignidade é conferida para toda e qualquer pessoa independente de características
e comportamentos pessoais, pois tem origem da própria existência e natureza humana, a
tutela e respeito não se condiciona a comportamento social, pois mesmo que uma pessoa
cometeu algum crime, sua dignidade deve ser resguardada.
No ordenamento jurídico em especial aos aplicadores do direito, principalmente os
juízes, ao exercer seu papel pela prestação jurisdicional, primordialmente deve-se dispor
de medidas que efetivem o direito da dignidade humana, ofertando o mínimo necessário
para a existência humana mesmo que a pessoa a quem se remeta seja transgressor da lei.
Neste contexto, pondera Zulmar Fachin, que a
tutela da dignidade decorre da proteção da vida
humana, pois para ele, quando a Constituição
protege a vida humana, em verdade protege a vida
humana vivida com dignidade, haja vista se tratar
de pressuposto para o exercício dos direitos
fundamentais conferidos pelo ordenamento
jurídico do país. (FACHIN, 2012, p. 251).
Ana Paula de Barcellos, “terá respeitada sua dignidade o indivíduo cujos direitos
fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles.”
(BARCELLOS, 2008, p.128).
Neste sentido, com a objetividade de proporcionar uma vida com a dignidade da
pessoa, apenas deve-se compreender os direitos positivados e sua eficácia em meio ao
ordenamento jurídico, isentando-lhes de análises discricionárias e pragmatismo
exacerbado, não sendo os mesmos disponíveis para ponderações, objetivados como base
para o resguardo do mínimo existencial.
A penhora on-line tem como finalidade imprescindível alavancar e tornar ágil à
prestação jurisdicional executiva. O juiz poderá penhorar dinheiro em contas bancárias do
devedor através da ferramenta de informática, do seu login e senha.
O indivíduo sofre em sua vida a perda do mínimo existencial, atingindo a dignidade
do mesmo pela negligência, uma vez que é notório a existência de lacunas quanto ao
267

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

judiciário em se tratar dessa matéria, pois, há inobservância especificamente na forma de
cobrança dos valores e critérios utilizados pelo o Juiz.
Exemplo disto, quando o veículo efetivo do judiciário recai sobre valores
considerados impenhoráveis, na legislação vigente não há um prazo positivado para que
o mesmo quando constatado que ocorreu a irregularidade no ato judicial para reversão do
mesmo, deixando assim sujeito a parte aos graves efeitos da efetividade da penhora on
line.
Além do lapso temporal processual das intimações, inclusive para a junção de
documentos probatórios, temos ainda que trabalhar com o grande problema do judiciário
que é a sua morosidade que carrega várias justificativas como excesso de trabalho, demora
do cartório e suas atribuições, ausência de juízes. Acarretando assim grandes efeitos
negativos para com o jurisdicionado, levando até meses para que se tenha ao menos uma
resposta.
Deparando com a constrição de valores, a parte como primeiro passo deve atestar
qual o berço deste bloqueio e qual foi sua motivação, como segundo passo o mesmo deve
buscar saber quais os seus direitos e as formas que detém de defesa positivada no direito,
posteriormente deve-se constituir advogado ou defensor público, que poderá fazer uma
defesa técnica assegurando todos os direitos que o jurisdicionado ostenta.
Conforme Anita Caruso Puchta (2008) resguarda a maleabilidade, visto que a
impenhorabilidade é composta por um procedimento enrijecido, carregado de imprecisão,
tornando-se tendenciosa com o indivíduo que busca estar satisfeito com a vida, fazendo
da ordem jurídica uma vilã para si mesma.
Muitas são a hipóteses que podemos trazer à baila objetivando melhor análise dos
critérios valorados, como por exemplo, o fato de que muitas são as pessoas que detém
trabalho de forma informal, e que culminados pelo bloqueio a verba não levará a
nomenclatura de conta salário e dificilmente o jurisdicionado conseguirá provar este
caráter de renda.
Nesta perspectiva podemos perceber que a relativização das regras impostas da
impenhorabilidade, nos primórdios deve-se analisar em qual razões o legislador teve como
base, assim como quais os princípios foram levados em consideração com o objetivo de
preservar a segurança jurídica do jurisdicionado.
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva, afirmou em
voto que fora vencedor, nesta perspectiva que a impenhorabilidade de quantia depositada
em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, destacando que:
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Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia
depositada em caderneta de poupança é
impenhorável até o limite de 40 (quarenta)salários
mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de
proteger o pequeno investidor detentor de
poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e
familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi
escolhido pelo legislador como sendo aquele apto
a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao
devedor e sua família, assegurando-lhes bens
indispensáveis à preservação do mínimo
existencial, incorporando o ideal de que a execução
não pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal
como a caderneta de poupança simples, a conta
poupança vinculada é considerada investimento de
baixo risco e baixo rendimento, com remuneração
idêntica, ambas contando com a proteção do
Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o
pequeno investidor, e isenção de imposto de renda,
de modo que deve ser acobertada pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do
CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a
existência de má-fé do devedor devem ser
solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.30 REsp
1191195 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0076328-4
- Ministra NANCY ANDRIGHI - T3 - TERCEIRA
TURMA - 12/03/2013 - DJe 26/03/2013 - RSTJ vol.
230 p. 567.
O maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico é a vida da pessoa, que nos remete
a preservação do mínimo existencial, para o legislador o reconhecimento de
impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança teve origem no conceito
exposto da preservação do mínimo existencial à vida digna do devedor, mesmo que é
sabido que não existe direito absoluto, existe os essenciais que devem ter prevalecer sobre
a ação de busca de satisfação da tutela executiva, como já fora exposto o devedor também
é detentor dos direitos retro exposto.
Neste fato temos que visando uma maior efetividade jurídica ocorrendo confronto
dos direitos das partes envolvidas na lide, envolvendo o salário ou quantias destinadas a
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serviços essenciais, legalmente deveriam ser efetivadas como valores absolutamente
impenhoráveis visando à prestação jurisdicional, resguardando o bem jurídico de maior
valor a dignidade humana.
Atualmente vivemos dilemas sócios estruturais, com grande ausência estatal na
prestação de muitos serviços básicos que também fere o bem da vida e dignidade humana,
serviços estes como saúde, educação, segurança e assistência. Obrigando os cidadãos a se
resguardar e prevenir em relação a necessidade que poderá surgir em meios a estas
ausências estatais, levando então muitas pessoas a guardar parcelas de dinheiro que serão
utilizados na necessidade por exemplo de enfermidades de tratamentos urgentes.
Realidade que quando se efetiva a penhora on line, e ocorre o bloqueio de valores
depositados em conta bancária sendo ela salário ou não, verba esta que teriam destino
vinculado não só a alimentação, mas também a pagamento de serviços de urgência que
deveriam constitucionalmente ser ofertados pelo Estado.
Em meio a toda morosidade judicial, o ônus probatório imposto ao jurisdicionado se
compromete o mínimo existencial violando os direitos aqui discutidos, pois o tempo que
se leva para comprovar a impenhorabilidade a posteriormente desbloquear ou levantar
certa quantia por meio de alvará eletrônico judicial, comprovadamente é bem superior ao
lapso temporal para a execução do bloqueio em conta.
Trabalhando com a legislação atual, mesmo sendo legalizado a penhora de parte do
salário, podemos descrever que a penhora on-line realizada de forma que fere a legislação
vigente por exemplo realizar o procedimento de bloqueio sem esgotar outros meios de
contentamento da dívida, viola também a dignidade humana do Jurisdicionado devedor,
dificultando o exercício dos direitos mínimos para sua sobrevivência.
Olhando pela vertente social temos serviços essenciais que são ofertados por
empresas privadas que não dispõe de prazos para o ressarcimento do valor cobrado, tendo
como atitude o encerramento dos serviços como exemplo disso temos o fornecimento de
água e energia elétrica, são ações essenciais na atual sociedade e que os mesmos sendo
suspensos por falta de pagamento tem grande reflexos, e são requisitos que o sistema
''autoritário'' da Penhora on line não realiza a devida análise tão necessária.
A consciência que se deve ser criada nos operadores do direito e que quando o
julgador chegar à conclusão que o meio mais célere é a utilização da ferramenta de
bloqueio on line, deve-se levar em consideração antes os princípios relacionados e todos
os efeitos que a efetividade desta ferramenta poderá causar ao jurisdicionado devedor,
que não venha a ferir sua dignidade e inviabilização do mínimo existencial.
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Sabido que a ferramenta não distingue tipos de verbas e que temos leis vigentes
sobre valores que são impenhoráveis, a ferramenta deve ser criada ou atualizada de acordo
com a legislação atual, para que o cidadão não pague o preço de equívocos ilegais
cometido pelo judiciário, no pós conclusão que a medida mais adequada e porquanto
legítima no caso concreto seja o bloqueio, o judiciário deve ostentar de veículos para
reverter o bloqueio em tempo hábil caso seja necessário, em virtude da sua decisão não
viole o bem jurídico de extremo valor para a ordem de um Estado Democrático de Direito,
pena de incorrer em coisificação da pessoa humana.
3. CONCLUSÃO:
A penhora online é uma realidade que traz grandes impactos para com os
contribuintes, entende-se que por vezes está forma de execução traz em sua ação uma
efetividade (in) constitucional, temos que atualmente os magistrados são registrados no
próprio sistema do Banco Central, possuindo assim um Login e Senha. O referido sistema
possuiu o nome de BACEN JUD.
A partir deste sistema os juízes emitem ordens tanto para bloqueio, como para
desbloqueio de valores, que porventura existam em contas bancárias em nome do
requerido ora executado. Sendo este o sistema do Banco Central, é realizada uma pesquisa
geral, em todas as instituições financeiras, não especificando que tipo de renda se trata
sendo impenhorável ou não, ou mesmo se fere algum princípio estabelecido na
constituição federal brasileira e quais os impactos irão refletir na vida do contribuinte.
Posto isto, notasse que se tornou um monopólio judicial, onde mesmo com lei
específica vigente sob quais casos se admite realizar a apreensão online, existe uma falta
de observância do uso desta em se tratando dos referidos bens inexequíveis constantes no
Código de Processo Civil, acarretando aos os executados onerosos prejuízos.
Frente a este contexto levanta-se um questionamento: Quais os efeitos da Penhora
on line sob a perspectiva do princípio da dignidade humana frente ao mínimo existencial?
A penhora online é uma realidade que traz grandes impactos para com os contribuintes,
entende-se que por vezes esta forma de execução traz em sua ação uma efetividade (in)
constitucional, temos que atualmente os magistrados são registrados no próprio sistema
do Banco Central, possuindo assim um Login e Senha. O referido sistema possui o nome
de BACEN JUD.
A partir deste sistema os juízes emitem ordens tanto para bloqueio, como para
desbloqueio de valores, que porventura existam em contas bancárias em nome do
requerido ora executado. Sendo este o sistema do Banco Central, é realizada uma pesquisa
geral, em todas as instituições financeiras, não especificando que tipo de renda se trata
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Posto isto, notasse que se tornou um monopólio judicial, onde mesmo com lei
específica vigente sob quais casos se admite realizar a apreensão online, existe uma falta
de observância do uso desta em se tratando dos referidos bens inexequíveis constantes no
Código de Processo Civil, acarretando aos os executados onerosos prejuízos.
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RESUMO: O Brasil é detentor de uma das maiores populações carcerárias do mundo. O
sistema penitenciário brasileiro considera-se um sistema medieval, presídios superlotados
que colocam em perigo à vida dos detentos em decorrência da falta de infraestrutura e
abandono por parte do Estado. Os abusos e as agressões cometidas por agentes
penitenciários e por policiais ocorrem de forma acentuada. Assim como as violências entre
os próprios presos muitas vezes por domínio do tráfico de drogas e armas, fazendo muito
mais vítimas do que se sabe. Além disso, a falta de uma política eficaz de ressocialização
do preso. O presente artigo objetiva verificar a falha do sistema carcerário do Brasil, para
que, seja possível a reintegração do preso à sociedade sem o mesmo voltar a cometer
delitos posteriormente. Tratou-se de um estudo qualitativo, utilizando a técnica de
pesquisa bibliografia, através do método indutivo, com base no procedimento
monográfico e estudo de caso. Foi possível constatar que se não houver uma atuação mais
efetiva por parte do Estado em relação a políticas públicas voltadas para a ressocialização
do preso, para que seja um cidadão portador de direitos, que nunca mais volte ao sistema
prisional e tendo como pensamento principal, a participação ativa na sociedade e o
respeito à dignidade da pessoa humana.
PALAVRAS – CHAVE: Ressocialização. Detento. Sistema Prisional.
ABSTRACT: Brazil has one of the largest prison populations in the world. The Brazilian
prison system is considered a medieval system, overcrowded prisons that endanger the
lives of detainees due to the lack of infrastructure and abandonment by the State. Abuses
and assaults committed by prison guards and police officers are highly prevalent. As well
as violence, among prisoners themselves, often due to the trafficking of drugs and arms,
causing many more victims than is known. In addition, the lack of an effective prisoner resocialization policy. This article aims to verify the failure of Brazil's prison system, so that it
is possible for the prisoner to reintegrate into society without committing crimes again
later. It was a qualitative study, using the technique of bibliography research, through the
inductive method, based on the monographic procedure and case study. It was possible to
verify that if there is no more effective action on the part of the State in relation to public
policies aimed at the re-socialization of the prisoner, so that he is a citizen with rights, never
to return to the prison system and having as main thought, active participation in society
and respect for the dignity of the human person.
Keywords: Resocialization. Inmate. Prison system.
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A crise que apresenta o sistema penitenciário do Brasil é evidente. Inúmeros defeitos
são observados nos presídios ao longo do País, com uma infra-estrutura precária,
superlotação e violência, sem um programa efetivo de ressocialização do preso.
Neste artigo apresentado justifica-se por ser um tema atual, e importante para a
sociedade brasileira, tendo em vista que, as penitenciárias não deveriam ser apenas um
entulho de pessoas, pelo contrário deveriam ser centros que trabalhassem a favor da
população.
Ao se falar de eficácia do estado em relação à ressocialização do preso, precisa-se
entender que existe sim, uma responsabilidade em manter programas que contribuam
para a paz social e, consequentemente, sua incorporação à sociedade. Nesse contexto,
surge o seguinte questionamento: Os presos do sistema penitenciário brasileiro têm plena
condição de serem reintegrados à sociedade após o cumprimento da pena?
Este artigo pretende analisar a falha do sistema carcerário do Brasil, para que, seja
possível a reintegração do preso à sociedade sem que o mesmo volte a cometer delitos
posteriormente. Para atingir esse objetivo se estabeleceram os seguintes objetivos
específicos: Demonstrar que dentro das prisões brasileiras não há uma mínima condição
de vida para os detentos; Expor a violação dos direitos humanos do preso, em processos
que se arrastam por décadas, Discorrer sobre a os atos de violência e as rebeliões
recorrentes, que acontecem nos presídios.
Portanto, enquanto não houver um projeto com severidade, responsabilidade que
seja voltado para a ressocialização do preso, mediante programas que incentivem à
educação e emprego, dentro e fora das celas, a população mais despercebida continuará
a praticar delitos de grande ou pequeno porte.
Para futuros trabalhos sugere-se o estudo dos direitos humanos dos presos e as
políticas públicas do Estado voltadas para a eficaz ressocialização dos presos.
1. PENA, REGIMES DE CUMPRIMENTO E ASSISTÊNCIAS
1.1 Pena
O direito de punir está historicamente ligado à vingança do soberano e não a defesa
da sociedade. A modificação desse entendimento jurídico só ocorreu com o surgimento
do sistema carcerário, que nos permitiu legitimar o poder disciplinar, de forma de banir,
ainda que através de método falho, a forma de punição ligada a vingança, aplicada aos
corpos dos condenados (PORTO, 2008).
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“Pena pode ser definida como a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal,
ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção aos novos
crimes” (NUCCI, 2014, p. 337).
A pena, nas palavras de Listz (2001, p. 46) “é o mal, que por intermédio dos órgãos
da administração da justiça criminal, o Estado infringe ao delinquente em ração do delito”
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O sentido do Direito Penal, como um conjunto de normas penais, leva a reforçar o
conceito de delito, para estabelecer uma pena, como expressa Batista (2010, p. 116), como
sendo uma violação dessa legislação, cuja consequência a que se aspira é uma coerção
jurídica, particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos por
parte do infrator”.
No art. 5º, inciso LIV, da Constituição federal, encontra-se:
LIV – ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal (BRASIL, 1988).
Para Bitencourt (2011, p. 98), “pena é o sofrimento que o ordenamento jurídico
impõe ao autor de um determinado fato ilícito”.
1.1.2 Princípios aplicáveis a pena
O princípio da pena de prisão tem finalidade apenas punitiva, ficando a finalidade
integradora a cargo de ações coordenadas pelos agentes sociais, como Estado, família e
sociedade, objetivando não só a recuperação individual do preso, mas sua reinserção
articulada na sociedade, e a ressocialização constitui o principal instrumento reeducativo
do preso para o retorno à vida social (BITENCOURT, 2011).
Os princípios aplicáveis na Lei da Execução Penal são: princípio da humanidade, da
personalidade, da legalidade, da inderrogabilidade, da proporcionalidade e da
individualização da pena.
O princípio da humanidade é aquele princípio que proíbe que o indivíduo seja
tratado de forma cruel, desumana ou degradante, ou seja, em se tratando da preservação
da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, III). Impõe ainda, respeito à integridade física
do detento (CF, art. 5º, XLIX), a separação dos presos, o tratamento diferenciado para a
presa gestante, entre outros.
A dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada, mesmo que o indivíduo
tenha perdido a sua liberdade. Apesar da sanção penal ter natureza aflitiva, toda pessoa
privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser
humano. (GOMES, 2015).
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O princípio da personalidade, previsto no art. 5º , XLV , da Constituição Federal,
dispondo que: "nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação
de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido".
O princípio da legalidade, disposto na CF, art. 5º, XXXIX em seu está dividido em
quatro partes, sendo elas: legalidade criminal, “não há crime sem lei anterior que o defina”,
prevista no CP, art. 1.o; legalidade penal “não há pena sem prévia cominação legal” (todas
previstas no CP, art. 1.o; legalidade jurisdicional ou processual, “não há processo sem lei,
ou seja, ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal, prevista na CF, art. 5º, LIV) e a legalidade execucional, “a jurisdição penal dos juízes
ou tribunais de justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo
de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal”, como dispõe na
LEP, em seu art. 2º.
No princípio da inderrogabilidade observa-se então que, o Estado-juiz não pode
deixar de aplicar e executar a pena ao culpado pela infração penal, com apenas uma
exceção: o perdão judicial onde dispõe-se em seu art. 121, parágrafo 5º do CP.
O princípio da proporcionalidade tem como fundamento na CF, em seu art. 5º, inc.
LIV, dispondo e traduzindo a noção de razoabilidade. Sendo, aquilo que não é abusivo,
arbitrário ou policialesco. A proporcionalidade tem como finalidade conter o exercício
arbitrário do direito penal, seja no momento da criminalização primária (legislador), seja
no momento operacional (aplicadores do direito).
E por fim, o princípio da individualização da pena, como exposto no art. 5.º, XLVI,
CF, vale ressaltar que os seus três níveis: momento da cominação, da aplicação e da
execução. Da cominação da pena, ou seja: previsão in abstrato da pena no tipo legal, onde
quem fica a disposição é o legislador, que deve cominar penas proporcionais em cada caso.
1.1.3 Penas alternativas no esforço da ressocialização do detento
A execução penal tem princípios e normas que regem a execução das penas e das
medidas de segurança, tal como as relações entre o Estado, detentor do “ jus puniendi”, e
o condenado. Sendo a esfera do Direito que trata e aplica medidas assistenciais e de
reabilitação dos apenados. Diante disso, como está exposto na Lei da Execução Penal, em
seu artigo:
1º“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do internado”:
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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);
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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.
Com isso, cabe ressaltar: o que é a ressocialização senão a humanização do
indivíduo enquanto recluso pelo sistema prisional, buscando um foco humanista do
delinquente na reflexão científica que protege a sociedade deste.
Nesse contexto, a Segurança Pública é de interesse de todos e também dos Direitos
Humanos, não podendo ser colocada em segundo plano, tendo em vista que o bem-estar
de toda a sociedade (NUCCI, 2014, p. 112).
Previstas no Código Penal Brasileiro, no artigo 44, as penas alternativas são: “in
verbis”:
Art. 44. As penas alternativas de direito são autônomas e substituem
as privativas de liberdade. (BRASIL,1998).
As penas alternativas, no esforço de ressocializar o detento esbarra
no paradoxo de se afrontar com a incapacidade no gerenciamento
das unidades prisionais por parte do Estado, como ambientes para a
reeducação e recuperação social. No entanto, são espaços de
desumanização dos detentos que são forçados a conviver em
condições insalubres, espaço físico limitado, precariedade das
instalações e dificuldade no acesso à Justiça. Assim como aos direitos
fundamentais previstos nos tratados internacionais, na Constituição
Brasileira de 1988 e na Lei de Execução Penal (NUNES, 2005).
Nesse sentido, quando o sistema penitenciário deixar de respeitar a individualidade
do cidadão, com a finalidade pura e simples de punição, ele será confundido com regime
penitenciário. Contudo, o papel primordial dos centros penitenciários, em tese, deve estar
focado na ressocialização da pena (GOMES, 2007, p. 129).
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Diante da falência do sistema penitenciário brasileiro, a classe jurídica
e a sociedade civil organizada vêm unindo esforços para a
necessidade de adoção de um amplo movimento nacional, no
sentido de que mudanças urgentes e estruturais sejam aplicadas às
modalidades sancionatórias no aparelho repressivo (NUNES, 2005).
“Na realidade, um dos principais benefícios elencados em base da utilização e
aplicação prática das sanções alternativas é a redução normal e social do condenado”
(NUCCI, 2014, p. 113).
Nas palavras de Bittencourt (2011, p. 129);
As penas alternativas pretendem ainda renovar os propósitos
finalistas da pena, deixando de castigar o condenado para recuperálo e reintegrá-lo à sociedade, visto que a cela é uma tortura moral
que provoca inúmeras reações negativas ao condenado, caminhando
em direção oposta aos princípios reabilitadores.
De fato, para a efetiva ressocialização é imprescindível a participação da sociedade
recebendo estes indivíduos em busca da reintegração social. Logo, depreende-se que a
ressocialização é de suma importância para que possamos evoluir em relação à segurança
pública. Óbvio que não é somente esse fator que irá tornar o Brasil um país seguro e com
índices baixos de violência, mas quando realizado um verdadeiro processo de
ressocialização (FEITOZA; SILVA, 2018, p. 13).
2 ESPÉCIES DE PENAS ALTERNATIVAS
2.1 Prestação pecuniária ou do pagamento de cestas básicas
A pena alternativa de prestação pecuniária ou pagamento de cestas, é uma das
espécies que existem no contexto jurídico atual, nesse contexto Reale Junior (2005, p. 5)
afirma, “é uma maneira muito cômoda de se penalizar. Ainda reforçando ter conhecimento
de casos de pessoas que pagaram a cesta básica no primeiro mês e logo pararam”.
Vale salientar que esse tipo de pena consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a
seus dependentes ou entidade pública ou privativa com finalidade social. Entretanto, a
quantia a ser paga será fixada por um juiz, e de acordo com a lei, não poderá ser inferior a
um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos (COSTA, 2009).
Para o cumprimento desse tipo de penalidade, devem existir
garantias concretas de que haverá, de fato, o pagamento da
reparação do dano. Essa impunidade ocorre, porque todas as leis
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foram criadas de forma fragmentadas, pendendo-se assim, a noção
do conjunto e da realidade (COSTA, 2009, p. 118).
Além disso, a execução da pena entende-se que o juiz da execução da pena é quem
tem legitimidade para executá-la. E, nos casos de crimes de menor potencial ofensivo a
competência é designada para o Juizado Especial Criminal, conforme o disposto no art. 6º
da lei nº 9.099/95.
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Art. 6º. “O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos,
tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de
menor potencial ofensivo” (BRASIL, 1995).
2.2 Prestação de Serviço à Comunidade
Considerando-se outra espécie de pena restritiva de direito, a qual possibilita ao
condenado exercer atividades gratuitas de acordo com suas aptidões, junto a entidades
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos, assim como demais estabelecimentos públicos.
Segundo Barros (2004, p, 78), “as penas alternativas de Prestação de Serviço, são
aplicadas aos crimes cometidos cuja condenação seja superior a seis messes de privativa
de liberdade”.
Entretanto, deve-se observar, em relação à prestação de serviço à comunidade, é o
referente à Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/98, a qual não prevê a possibilidade de
prestação de serviço à comunidade em decorrência do cumprimento da pena em menor
tempo, como admitiu a Lei nº 9.714/98.
Nesse contexto, nos termos do art. 43, § 6º do Código Penal,
conforme a redação dada pela Lei nº 9.714/98, “a execução da pena
de prestação de serviço à comunidade deverá ser cumprida pelo
período de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de
modo a não prejudicar a jornada laborativa do condenado” (BRASIL,
1998).
É importante frisar que, assim como na prestação pecuniária, o não cumprimento
da prestação de serviços à comunidade, a pena restritiva de direitos converte-se em pena
privativa de liberdade.
2.3 As penas restritivas de direito
Dentre as expectativas que foram criadas ao redor da aplicação das penas restritivas
de até quatro anos, em decorrência da modificação do Código Penal foram que os
presídios iriam se a esvaziar. Isso, não aconteceu, pois houve um desconhecimento do
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Código Penal, uma vez que, os condenados que recebem pena de até quatro anos ficam
em prisão-albergue. Razão suficiente, para que os presídios continuem lotados (REALE
JUNIOR, 2005, p. 5).
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Art. 44. As penas alternativas de direito são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, quando:
§ 4º - a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta (BRASIL, 1998).
Nesse contexto, uma vez substituída a Pena Privativa por Prestação Pecuniária, o
comando emergente da decisão judicial impõe ao condenado obrigação consistente numa
dívida de valor certo e determinado. A pena de prestação pecuniária será extinta com o
seu total adimplemento por parte do infrator, momento em que o juiz constatará a
resolução da prestação, declarará extinta a pena ante o seu efetivo cumprimento (REALE
JUNIOR, 2005).
2.4 A Interdição Temporária de Direitos
A interdição temporária de direitos é outra forma de pena alternativa à prisão, a qual
consubstancia-se na proibição dada ao condenado, de um tempo igual ao da pena
restritiva de liberdade decretada em sentença, ser privado de exercer atividade pública,
assim como mandado eletivo; exercício de atividade ou profissão que necessite de
habilidade específica; suspensão do direito de dirigir e proibição de frequentar
determinados lugares. Conforme previsto no art. 47 do Código Penal.
“Entende-se que, como a finalidade da pena alternativa é a ressocialização do
condenado, a pena de proibição de exercício de profissão, ofício ou atividade precisa ser
aplicada com reservas” (SILVA, 2016, p. 129).
Isso porque a interdição temporária de direitos, inibindo o condenado de exercício
de atividade remunerada, deixa-o ao desamparo, empalidecendo sua condição de
subsistência, a propiciar-lhe anseios de retornar à prática delitiva, perdendo, via de regra,
a pena, seu caráter retributivo e preventivo.
2.5 A suspensão de autorização ou habilitação de dirigir
Como exposto na lei 9.503/1997, que institui o código de trânsito brasileiro, quando
o preso ganha a liberdade, seus direitos devem ser garantidos, mesmo o de trabalhar e de
locomover. Contudo, outra modalidade de pena alternativa, é a suspensão de autorização
de dirigir, como efeito natural da sentença.
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Portanto, entende-se que, nos crimes culposos de trânsito, sendo
empregado o agente, fazendo do dirigir sua profissão, seu meio de
subsistência, a substituição da pena privativa de liberdade por
suspensão de habilitação somente há de operar-se na hipótese de
culpa grave (SILVA, 2016, p. 234).
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De fato, a suspensão de dirigir representa uma modalidade que pode ser
determinada pelo juiz como alternativa à prisão. No entanto, essa proibição pode
desencadear também na perda do emprego ou mesmo a suspensão do exercício de
atividade laboral, o que afeta o processo de ressocialização do preso.
2.6 Limitação do fim de semana
A limitação do fim de semana é a última das penas alternativas. Sendo aquela pena
restritiva que impõe ao condenado a obrigatoriedade de permanecer durante os sábados
e domingos, ao menos 5 horas diárias em casa, em um albergue ou outro tipo de
estabelecimento considerado adequado pelo juiz.
Assim, a pena também permite que esse tempo seja usado para que o condenado
assista cursos e palestras educativas. Contudo, essa pena pode se transformar em prisão,
desde que, a pessoa não cumpra com as medidas impostas pela justiça (PRADO, 2011).
3. RESSOCIALIZAÇÃO
Molina (2008, p.383) propõe o entendimento de ressocialização como “uma
intervenção positiva no condenado que [...] o habilite para integrar-se e participar da
sociedade, de forma digna e ativa, sem traumas, limitações ou condicionamentos
especiais”. Portanto, nas passagens teóricas, evidencia-se a compreensão do processo
ressocializador como todo um complexo de fatores sociopolíticos, articulados entre si, com
a finalidade de restituir ao preso seus direitos de cidadão no pós-pena.
3.1 Conceito
Na área do Direito Penal, ressocialização refere-se à reeducação social do apenado
durante e depois de cumprimento de pena. Em sentido amplo, abrange um conjunto de
ações que visa à readaptação do preso na sociedade, contribuindo na sua recuperação nos
aspectos psicossociais, profissionais e educacionais, com objetivo de inibir qualquer ato
reincidente de natureza criminal.
A ressocialização, como a etimologia do próprio nome diz, é a ideia de voltar a
pertencer, conviver e ser reinserido na sociedade. Segundo Nobre e Peixoto (2014, p. 2):
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Além de prevenir a reincidência, a ressocialização é de extrema
importância por deixar explícita a condição de ser humano do
delinquente. Ser humano que, como qualquer outro, é suscetível a
erros e merece uma nova chance de retomar sua vida depois de
responder pelos erros cometidos.
Para Ottoboni (2011, p. 90), a ressocialização consiste em um modelo onde é
proporcionado ao preso o convívio social, ao mesmo tempo, a reincidência. A
ressocialização prima pela neutralização dos efeitos nefastos adquiridos especialmente na
execução da pena de prisão, nas formas degradantes como os detentos são tratados.
Sugere-se para tanto, uma intervenção positiva neste, com a finalidade de habilitá-lo para
se integrar e participar do convívio social.
4. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO
Segundo Nunes (2005, p. 63), “o sistema penitenciário brasileiro é considerado
ineficiente, ultrapassado, fora de tempo e, ainda, acusado de servir de escola para a
criminalidade. É dizer, a prisão não reforma e sim, fabrica delinquentes”
O sistema penitenciário brasileiro entrou em colapso, as superlotações nos presídios
têm ocasionado aos detentos cumprirem suas penas em condições sub-humanas,
amontoados uns sobre outros, em decorrência da falta de espaço físico. Essa situação,
entretanto, não se vislumbra uma melhoria em curto prazo, pois o Estado carece de um
planejamento eficiente, para a construção de novas unidades prisionais (GAMA, 2014, p.
41)
Em princípio, conforme salienta Lima (2013, p. 95), “esse sistema foi desenhado para
ressocializar os presos, para que pudessem retornar à sociedade de forma a levar uma vida
harmoniosa, não voltando a cometer delito algum”.
A superlotação é o mais grave, e crônico, problema que aflige o sistema prisional
brasileiro. A par de viabilizar qualquer técnica de ressocialização, a superlotação tem
ocasionado a morte de detentos face à preocupação de doenças contagiosas, como a
tuberculose, entre a população carcerária (PORTO, 2007).
4.1 A calamidade pública do sistema carcerário brasileiro
A situação do sistema penitenciário continuou caótica. Apesar de amplo aparato
legal respaldando políticas públicas na área penitenciária, as ações práticas de
ressocialização são deploráveis, senão inexistentes, salvo raras iniciativas de gestores
prisionais, ou Organizações Não Governamentais (ONGs) (MAYER, 2006).
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A superlotação é o mais grave, e crônico, problema que aflige o sistema prisional
brasileiro. A par de viabilizar qualquer técnica de ressocialização, a superlotação tem
ocasionado a morte de detentos face à preocupação de doenças contagiosas, como a
tuberculose, entre a população carcerária (PORTO, 2007).
4.2 Direito do preso
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Previsto no art. 38 do código penal brasileiro, o preso, a partir da sua prisão ou
detenção é submetido à guarda, vigilância e responsabilidade da autoridade policial, ou da
administração penitenciária, que assume o dever de guarda e vigilância e se obriga a tomar
medidas tendentes à preservação da integridade física daquele, protegendo-o de
violências contra ele praticadas, seja por parte de seus próprios agentes, seja da parte de
companheiros de cela ou outros reclusos com os quais mantém contato, ainda que
esporádico (STOCO, 2011, p. 1166).
Na visão de Feitoza e Silva (2018, p. 13):
A Constituição Federal de 1988 resguarda os direitos fundamentais
do homem, sendo o princípio da dignidade humano o alicerce que
deve ser observado em todo ordenamento jurídico brasileiro. O atual
Código Penal, traz em seu artigo 59, caput, a teoria unificadora e
dupla finalidade, onde a pena deve, simultaneamente, castigar o
condenado pela infração que cometeu, mas também (e
principalmente) evitar a pratica de novos crimes, ou seja, a finalidade
da pena deve ser buscada à retribuição e prevenção.
O dispositivo legal – Lei de Execução Penal - LEP, que visa a garantir os direitos do
preso e sua ressocialização, o trabalho se destaca como o veículo que permite a inserção
desse indivíduo na sociedade, sua aplicabilidade tem sido questionada, por não ser tão
eficaz de forma integral. Isso por conta da existência de inúmeras leis, permanecendo
apenas no plano teórico e formal.
A mencionada lei, nos seus arts. 20 e 21, estabelece:
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio
com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou
ofereçam cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias
de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos
(BRASIL, 1984).
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Política de ressocialização efetiva, para Barros (2004), é aquela em que o Estado, no
seu papel principal, possa garantir os direitos essenciais à população, em termos de
proporcionar uma saúde de qualidade, uma educação que esteja ao nível dos países mais
desenvolvidos, um sistema de moradia digna, dentre outros.
Vale lembrar, que a Declaração Universal dos direitos Humanos proíbe qualquer
tratamento degradante ao detento, previsto no art. 5° onde preceitua que: “Ninguém será
submetido a tortura nem a punição ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes”
(ONU, 1948).
4.3 Direito à vida
A Constituição assegurou o direito à vida. Em outras palavras, o texto constitucional
proibiu a adoção de qualquer mecanismo que, em última análise, resulte na solução não
espontânea do processo vital.
Art. 5°, XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
(BRASIL, 1988).
Por um lado, na visão de Araújo e Nunes Junior (2011, p. 170), “desse modo, algumas
conclusões afiguram-se inexoráveis. Em primeiro lugar, a impossibilidade jurídica de
institucionalização da pena de morte”.
Por outro lado, a dicção do art. 5°, XLVII, a, da Constituição Federal é literal:
Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLVII – não haverá penas:
a)
De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do
art. 84, XIX (BRASIL, 1988).
Ao lado desse aspecto, revela observar que outras formas de interpretação do
processo vital estão igualmente proibidas pelo texto constitucional, dentre elas a eutanásia
e o aborto.
O descumprimento do dever do Estado, em conformidade com a norma jurídica,
corresponde a uma sanção, sob pena de se tornar mera regra ou princípio moral. Por isso,
a necessidade de responsabilizá-lo pela garantia à integridade física e moral do detento,
principalmente, pelo direito à vida (PEREIRA, 2016).
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4.4 Direito ao trabalho
O trabalho do preso representa um direito previsto na Lei de Execução Penal, nos
art. 28 e o art. 41, inciso II, respectivamente. Assim como, é uma das diversas formas de
iniciar o processo de ressocialização ainda no cumprimento da sua pena. Preconizam o art.
28 e 41 da L.E.P:
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Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
Art. 41 – constituem direitos do preso:
[...]
II – atribuição de trabalho e sua remuneração;
V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o
descanso e a recreação;
VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da
pena (BRASIL, 1984).
5. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em princípio trouxe uma
menção da dignidade da pessoa humana como destaque principal. Nela, se estabeleceu
como o fundamento da República contemplado no art. 1º, inciso III:
O princípio da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal do
Brasil de 1.988, no artigo 1º, inciso III estabelece:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988).
Assim, já se compreende que o princípio da dignidade humana extrai o seu
substrato normativo da própria Constituição Federal. Logo, a concepção desse direito
fundamental da dignidade da pessoa humana, como previsto no artigo 1º, inciso III da
Carta Magna, é um dos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estado Democrático de
Direito, inerente à República Federativa do Brasil.
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Para Moraes (2009, p. 22), a dignidade da pessoa humana constitui-se em um
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais.
De acordo com o autor, esses direitos são constitucionalmente chamados de
fundamentais. Portanto, são direitos que não podem ser abolidos nem reduzidos, pois no
entendimento do Supremo Tribunal Federal, é concebido como clausula pétrea. Podendo
sim, ser alterados.
A dignidade da pessoa humana exprime a abertura da República à
ideia de comunidade constitucional inclusiva pautada pelo
multiculturalismo mundivivencial, religioso ou filosófico. O expresso
reconhecimento da dignidade da pessoa humana como núcleo
essencial da República significará, assim, o contrário de “verdades”
ou “fixismos” políticos, religiosos ou filosóficos (CANOTILHO, 2008,
p. 225).
Cabe ressaltar que somente, em casos excepcionais serão realizadas limitações ao
exercício dos direitos fundamentais. O princípio da dignidade da pessoa humana constitui
um critério para a integração da ordem constitucional, condicionando a aplicação do
direito positivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, a eficácia por parte do Estado em ressocializar o preso está longe
de ser alcançada. A ressocialização conota, portanto, o sentido de repetir a socialização, ou
o ato de lidar novamente com os outros, retomar a vida em grupo, em sociedade.
É preciso que o Estado disponha de políticas eficazes, que visem programas de
educação, de escolas que promovam cursos e capacitação para o detento, com o intuito
de prepará-lo para sua ressocialização e que não seja mais um indivíduo que volte ao
mundo do crime.
Assim, a ressocialização deve ser observada, no âmbito do Estado, como modelo
onde é proporcionado ao preso o convívio social, ao mesmo tempo, a reincidência.
Portanto, a eficácia do Estado na ressocialização do preso tem como atores
principais: o preso e a sociedade. O preso, por conseguir inserir um cidadão com
conhecimento e pensamento diferente, preservando seus direitos e sua dignidade como
ser humano.
Em resposta à problemática apresentada no presente artigo: Os presos do sistema
penitenciário brasileiro têm plena condição de serem reintegrados à sociedade após o
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cumprimento da pena? Verificou-se que os programas e políticas de ressocialização do
preso como apresentados ao longo da revisão da bibliografia na elaboração do presente
estudo são precários, sem mencionar a pouca vontade por parte da administração pública
em manter um sistema eficaz de reintegração do preso.
Se o estado fechar os olhos e não atua de forma eficaz, o processo de integrar o
preso e participar de forma ativa e digna do convívio social continuará sendo falido.
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RESUMO: Dentre os diversos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição
Federal, está o da duração razoável do processo, art. 5º, inciso LXXVIII, segundo o qual
assegura a todos uma duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. No que tange à fase de cumprimento se sentença, o Código de Processo
Civil já estabelece um rito que visa assegurar mais agilidade à satisfação do crédito do
exequente, não obstante, diversas regras procedimentais vêm sendo adotadas pelo pelo
Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Banco Central no intuito de eliminar as
dificuldades mais comuns existentes nessa fase do processo. Nesse artigo, pretendemos
analisar as duas principais modificações ocorridas no procedimento da penhora on line e
apontar como elas auxiliam na efetivação do direito do credor bem como na obtenção de
uma prestação jurisdicional mais célere.
Palavras-chave: Duração Razoável do Processo. Penhora on line. Modificações
ABSTRACT: Among the various fundamental rights and guarantees provided for in the
Federal Constitution, there is the reasonable duration of the process, art. 5º, LXXVIII,
according to which it guarantees a reasonable duration of the process to everyone and the
means to guarantee the speed of its processing. With regard to the sentence compliance
phase, the Code of Civil Procedure already establishes a rite that aims to ensure more agility
in satisfying the creditor's credit, however, several procedural rules have been adopted by
the National Council of Justice in partnership with the Central Bank in order to eliminate
the most common difficulties that exist at this stage of the process. In this article, we intend
to
analyze
the
two
main
changes
that
occurred
in
the
online money lock procedure and point out how they help to make the creditor's right
effective, as well as to obtain a faster judicial provision.
Keywords: Access to justice. Public Defense. Poverty. Vulnerability.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Da penhora on line. 3 Da Penhora de créditos da matriz das
empresas e de suas filiais. 4 Da Reiteração programada dos bloqueios (teimosinha). 5
Conclusão.
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1 INTRODUÇÃO
Em virtude da necessidade de garantir os princípios do contraditório e ampla defesa,
em regra, o processo de conhecimento leva certo tempo, o que, em nosso país, é agravado
devido ao excesso de processos em nossos tribunais.
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Assim, após longa espera, depois de várias manifestações processuais, audiências e
recursos, chega o momento de satisfazer o direito garantido pelo Poder Judiciário por meio
da sentença transitado em julgado, no caso sob análise, a cobrança de uma determinada
quantia em dinheiro.
O que, aparentemente, seria a parte mais fácil, acaba-se tornando em um grande
fator de ansiedade para os exequentes, posto que, além das impugnações previstas em lei,
muitas vezes a satisfação do crédito esbarra na dificuldade de penhorar valores nas contas
dos requeridos.
Nesse contexto, o presente artigo se propõe a demonstrar algumas formas de
abreviar o processo de cumprimento de sentença, demonstrando as novidades
procedimentais recentes que possuem como objetivo a rápida satisfação do direito dos
exequentes.
2 DA PENHORA ON LINE
Caso o devedor não cumpra voluntariamente o disposto na sentença já transitada
em julgado, cabe ao interessado dar início ao processo de cumprimento de sentença,
devendo ser dele o devedor ser citado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil:
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
Ocorre que nem sempre o devedor cumpre com seu dever, motivo pelo qual o
credor deve solicitar ao juiz que bloqueie bens suficientes para a quitação do débito.
Desse modo, o CPC prevê a possibilidade da penhora de bens dos devedores, sendo
o dinheiro a primeira forma de satisfação do crédito do autor, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
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I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal com cotação em mercado;
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III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas
demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com
as circunstâncias do caso concreto.
(...)
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Referida penhora se dava por meio do sistema BacenJud, que recentemente foi
reformulado e passou a se chamar SisbaJud, sendo que, em ambos os sistemas ocorreram
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importantes modificações com vistas a dar mais efetividade à fase de cumprimento de
sentença.
3 Da Penhora de créditos da matriz das empresas e de suas filiais
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Não raramente, após solicitar a penhora de dinheiro nas contas das empresas, os
exequentes constaram que o valor bloqueado não se mostra suficiente para a satisfação
de seu crédito, dessa forma, pedem a reiteração do bloqueio ou a desconsideração da
pessoa jurídica para que se possa bloquear bens dos proprietários da pessoa jurídica
devedora.
Tal pedido encontra amparo legal no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor
que, adotando a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, assim dispões?
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas
obrigações decorrentes deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Embora amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração da
pessoa jurídica da empresa encontra obstáculos de ordem prática, pois geralmente vem
acompanhada de embargos interpostos por seus administradores, o que torna ainda mais
demorado o procedimento.

295

www.conteudojuridico.com.br

Também é comum que não se encontre valores das contas bancárias dos sócios, o
que acaba frustrando a pretensão do exequente.
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É certo que outros bens podem ser penhorados, conforme a ordem prevista no
artigo 835 do CPC, entretanto, a penhora de outro bem que não seja o dinheiro, torna
muito mais demorado o processo, eis que torna necessária sua avaliação para que possa
ser posteriormente alienado por meio de leilão judicial.
Ciente dessa dificuldade, o legislador fez questão de enfatizar, no §1º do art. 835, a
prioridade da penhora do dinheiro, mesmo já o tendo colocado em primeiro lugar na ele
colocado como primeiro lugar na ordem do artigo sob análise.
A fim de dar maior efetividade ao texto legal, em 30 de novembro de 2017 o Banco
Central editou um novo manual do então BacenJud onde permite realizar a buscar de ativos
digitando apenas os 8 (oito) primeiros números do CNPJ das empresas, o que fará com
que, desse modo, seja localizado também ativos em nome da Matriz e de todas as suas
filiais, in verbis:
Deve ser digitado o CPF ou CNPJ nos seus formatos
padronizados (11 dígitos para o CPF, quatorze para o CNPJ). Também
podem ser digitados apenas os 8 primeiros dígitos do CNPJ e, nesse
caso, o sistema irá localizar o CNPJ de 14 dígitos correspondente à
matriz dos 8 dígitos informados.
Frise-se que o bloqueio de valores nas contas da matriz da empresa já é aceito de
forma pacífica por nossa jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA ON
LINE DA UNIDADE MATRIZ. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA CREDORA
QUE DEVE SER ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS BENS
DA MATRIZ POR DÍVIDAS DA FILIAL OU VICE-VERSA. A EXISTÊNCIA
DE CNPJ DISTINTOS, MEDIANTE A CRIAÇÃO DE FILIAIS, NÃO AFASTA
A UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA, QUE DEVE
RESPONDER COM TODO O ATIVO DO PATRIMÔNIO SOCIAL POR
SUAS DÍVIDAS, CONSOANTE PREVISTO NO ARTIGO 789 DO CPC.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ, PELA SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO. DECISÃO QUE SE REFORMA. RECURSO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO.(TJ-RJ - AI: 00034374920208190000, Relator:
Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento:
22/06/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
2020-07-01).
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Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Decisão que indeferiu o
pedido de penhora on-line sobre o CNPJ Base da executada Recurso pela FESP – Provimento de rigor. Penhora on-line até o limite
da dívida, de numerário depositado em conta de titularidade da
executada, pelo sistema Bacen-jud, observando-se o CNPJ base da
devedora – Possibilidade - Ausência de divisão patrimonial entre a
matriz e a filial - Posicionamento sedimentado no C. STJ, em regime
de recursos repetitivos (REsp 1.355.812-RS) – Decisão reformada Recurso provido. (TJ-SP - AI: 30009635920208260000 SP 300096359.2020.8.26.0000, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de
Julgamento: 20/05/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 20/05/2020)
4 Da Reiteração programada dos bloqueios (teimosinha)
Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN,
visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a
forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras.
No dia 08 de setembro de 2020 entrou em vigor a possibilidade de reiteração
automática, conhecida popularmente como “teimosinha”, da ordem de bloqueio pelo
período de 30 (trinta) dias, ou seja, a ordem de bloqueio que antes buscava recursos apenas
no período de 24 (vinte e quatro) horas, agora pode perdurar pelo período de até 30 (trinta)
dias, sem a necessidade de requisições suplementares e pagamento de custas adicionais.
Frise-se que, em caso de cumprimento parcial da ordem, o sistema continua
reiterando a ordem até que os valores determinados na ordem de bloqueio sejam
encontrados.
A referida reiteração é de suma importância, pois sabemos que a empresa pode não
ter o capital necessário para a satisfação do débito em determinado dia mas, em virtude
de pagamentos de seus clientes, pode passar a tê-lo no decorrer do prazo de trinta dias.
Tal medida vai ao encontro do princípio constitucional que prevê o direito à
tramitação do processo em um tempo razoável, uma vez que, antes dela, ao não encontrar
valores em conta bancária, o credor partia para meios mais gravosos e demorados, como
a penhora de bens imóveis ou a desconsideração da pessoa jurídica.
5 Conclusão
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A observância do princípio do contraditório e da ampla defesa faz com que o
processo judicial seja, por natureza, um pouco demorado, entretanto, dado o excesso de
demanda existente em nossa sociedade, a situação se torna bastante delicada.
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Em atenção à necessidade do jurisdicionado em obter uma resposta rápida por
parte do Estado, nossa Constituição Federal assegurou a todos o direito à duração razoável
do processo e dos meios necessários para garantir tal celeridade art. 5º, inciso LXXVIII.
Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, em importante parceria com o Banco
Central, vêm reformando o sistema de realização de penhora de dinheiro nas contas dos
devedores, como forma mais agilidade e eficácia na satisfação do crédito do exequente.
Ao possibilitar a penhora na conta da Matriz e de todas as suas filiais bem como de
tornar a busca por tais valores automática pelo período de 30 (trinta) dias, evita-se que o
credor passe à fase subsequente do processo, que seria a penhora de outros bens, o que
torna o processo muito demorado e, muitas vezes, ineficaz, dada a inexistência de bens do
devedor.
Assim, constatamos que as recentes modificações procedimentais trazidas à baila
pelos órgãos da administração pública são de grande importância para a efetividade da
prestação jurisdicional, pois se constituem em importantes mecanismos de garantir um
direito já reconhecido por sentença aos jurisdicionados.
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RESUMO: Cresceu no Brasil nos últimos anos o sistema de Guarda alternada e/ou
compartilhada após o divórcio. Segundo dados do Ministério da Justiça do Brasil de 2018
houve um significativo aumento da guarda compartilhada, onde as crianças passam pelo
menos 25% do tempo com cada um dos pais. Mas dois questionamentos nasceram a partir
do ano de 2020: como manter esse sistema em tempos de pandemia da COVID-19, cuja
principal medida antes da vacinação em massa da população é o isolamento social, que
solicita que as pessoas fiquem em casa? Qual o efeito psicológico da guarda compartilhada
nos filhos antes e depois da pandemia? Neste artigo, discute-se o contexto institucional
para essas mudanças na guarda no Brasil, os fatores sócios demográficos associados aos
resultados da guarda e as implicações para as políticas e práticas neste momento de
pandemia da COVID-19 e se situa no centro do debate sobre as leis de guarda de crianças.
Este artigo considera se a lei de guarda da criança pode alcançar o resultado ideal para a
maioria delas: um arranjo no qual seus pais concordam em dividir a guarda argumentando

a lei não deve obter esse resultado ideal para a maioria das crianças, principalmente em
tempos de pandemia da COVID-19, mas qual o efeito psicológico sobre os filhos? Concluise que as políticas legais e ações judiciais promovendo soluções alternativas não evita
problemas de ordem psicológica.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família. Guarda Compartilhada. Efeitos psicológicos
ABSTRACT: The system of alternate and/or shared custody has grown in Brazil in recent
years after divorce. According to data from the Ministry of Justice of Brazil for 2018, there
was a significant increase in shared custody, where children spend at least 25% of their
time with each parent. But two questions arose from the year 2020: how to maintain this
system in times of the COVID-19 pandemic, whose main measure before the mass
vaccination of the population is social isolation, which requires people to stay at home?
What is the psychological effect of shared custody on children before and after the
pandemic? In this article, the institutional context for these changes in guarding in Brazil,
the sociodemographic factors associated with guarding outcomes, and the implications for
policies and practices at this time of the COVID-19 pandemic are discussed and placed at
the center of the debate on guarding. child custody laws. This article considers whether
child custody law can achieve the optimal outcome for most children: an arrangement in
which your parents agree to split custody on the grounds of the law should not achieve
that ideal outcome for most children, especially at times. of the COVID-19 pandemic, but
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what is the psychological effect on the children? It is concluded that legal policies and
lawsuits promoting alternative resolution do not prevent psychological problems.
KEYWORDS: Family Law. Shared Guard. psychological effects.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Contexto da guarda compartilhada; 2.1 A guarda
compartilhada não pode alcançar resultados ótimos; 2.2 Causas do isolamento social e suas
consequências na guarda compartilhada; 2.3 Bem-estar psicológico infantil sob guarda
compartilhada custódia conjunta; Implicações para a guarda compartilhada; 3 Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
Os debates sobre a melhor lei de guarda infantil continuam inabaláveis. Argumentos
frequentemente têm implicações de gênero, e dependem de ciências sociais completas.
Um estranho ouvindo a conversa poderia facilmente e com precisão concluir que não existe
uma resposta clara para a pergunta crítica: Que tipo de lei de guarda infantil produziria os
melhores resultados para o maior número de crianças? Infelizmente, pessoas de boa
vontade e raciocínio sólido têm estado em desacordo por um período prolongado sobre
o assunto.
Os esforços para fazer a lei avançar de forma produtiva foram frustrados. Em uma
tentativa de promover o consenso sobre a mudança legal desejável, este artigo reformula
a questão em discussão. A pesquisa identifica o resultado satisfatório para os filhos no final
do relacionamento amoroso de seus pais e, em seguida, considera se a lei de guarda pode
alcançar esse resultado. Ele pressupõe que a maioria das pessoas diria que o melhor
resultado para os filhos existe quando seus pais concordam em dividir a guarda de forma
solidária.
O acordo de custódia em que as crianças vivem seguindo o divórcio dos pais não é
um indicador forte ou especialmente importante do subsequente bem-estar mental,
emocional ou comportamental das crianças. Em vez disso, a literatura mostra
repetidamente que os melhores preditores de ajuste positivo e bem-estar psicológico para
crianças, após o divórcio, têm a ver, em primeiro lugar, com a paternidade e os
relacionamentos que eles experimentam e, em segundo lugar, com a estabilidade
econômica de suas casas após o divórcio.
Mais especificamente, as crianças são mais propensas a prosperar psicologicamente
após o divórcio, quando vivenciam um contexto familiar caracterizado por: (a) baixo
conflito e bem administrado entre os pais; (b) em curso relacionamentos positivos e
cuidados parentais eficazes de pelo menos um, de preferência ambos, pais; e (c)
estabilidade econômica.
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Contudo em 2020 surgiu um problema: a pandemia da COVID-19 que teve como
principal recomendação o isolamento social das pessoas, evitando-se o contato físico entre
as mesmas e os deslocamentos. Embora seja uma patologia com pouca repercussão entre
crianças e adolescentes, estes não estão imunes ao ato de serem transmissores da doença.
Assim, este artigo argumenta que a lei de guarda não obteve, e não pode atingir,
esse resultado para a maioria das crianças, principalmente em tempos de pandemia da
COVID-19. Na verdade, a própria lei de guarda é insuficiente para afetar a dinâmica de
coparentalidade e a qualidade do relacionamento durante os relacionamentos românticos
dos pais, um pré-requisito necessário para obter o melhor resultado para os filhos no final
dos relacionamentos amorosos de seus pais.
A recente pressão por presunções e preferências para guarda compartilhada em
tempos de pandemia da COVID-19 é particularmente problemática, porque esse esforço
alimenta a ilusão que a lei de guarda pode alcançar uma coparentalidade favorável em
tempos de pandemia da COVID-19.
Em vez disso, as propostas de guarda compartilhada são realmente tentativas de
resolver um problema (que alguns pais recebem tempo insuficiente com seus filhos após
o término do relacionamento dos pais), enquanto evitam outro problema: que os pais que
são obrigados a compartilhar a guarda não podem cooperar e apoiar-se mutuamente o
suficiente para concordar com esse acordo.
Este artigo discute que a lei deve ser estruturada para encorajar a coparentalidade
de apoio desde o nascimento da criança e para fortalecer o relacionamento geral dos pais.
Essa orientação deve alcançar melhor guarda compartilhada e coparentalidade de apoio
ao final do relacionamento amoroso dos pais, mesmo a qualquer tempo, dada à
importância da relação pai-filho, incluindo a continuação do envolvimento por parte do
pai não residencial (na maioria das vezes o pai) que foi estabelecido para crianças desde
recém-nascidos a adolescentes.
Além disso, a maioria das crianças deseja manter relacionamentos com ambos os
pais. É importante, no entanto, dada importância especial para o bem-estar das crianças
de um ambiente de baixo conflito e paternidade eficaz.
Assim, muitos especialistas qualificam a importância de continuar o contato com
ambos os pais na seguinte forma: contato com ambos os pais (ou, alternativamente, com
um pai/mãe que não detém a guarda) é benéfico para os filhos se houver baixo conflito
interparental.
No que diz respeito à economia, é bem sabido que o divórcio, muitas vezes leva a
um declínio drástico nas circunstâncias econômicas para as mães e filhos. Maior
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pagamento de pensão alimentícia e maior renda prever melhor ajuste em uma série de
resultados para crianças, talvez particularmente resultados acadêmicos. Economia afetiva
e bem-estar das crianças por meio de vários mecanismos, incluindo seus efeitos sobre o
estresse familiar, tempo com os pais (por exemplo, quando as mães devem trabalhar mais,
têm menos tempo com os filhos), qualidade dos pais, e recursos básicos para atender às
necessidades materiais. Se a lei fosse estruturada dessa forma, a guarda compartilhada
deveria se tornar uma realidade para mais casais, mesmo sem um mandato legal para isso;
simplesmente, a maioria dos pais deve concordar com isso.
Essa abordagem alcançaria os resultados desejados por aqueles que defendem
presunções ou preferências de guarda compartilhada, mas seria uma abordagem melhor.
Na verdade, sem antes reformar a lei para produzir esses resultados, a guarda
compartilhada sempre será ineficaz para alguns pais, apenas metade da boa para outros e
prejudicial para outros ainda.
2. CONTEXTO DA GUARDA COMPARTILHADA
No Brasil, as explicações sobre o crescimento da guarda compartilhada e as
características das famílias com esse tipo de guarda vêm de uma variedade de estruturas
das ciências sociais. Na medida em que a política enfatiza os melhores interesses da
criança, ao invés dos direitos dos pais, esperara-se que os resultados da guarda reflitam
nas características e expectativas da sociedade sobre as necessidades da criança (BRUNO,
2002, p. 33).
Por exemplo, com relação à idade e sexo dos filhos, os tribunais podem acreditar
que a guarda exclusiva da mãe é mais apropriada para crianças e meninas mais novas. De
fato, análises anteriores descobriram que a guarda do pai é mais provável quando os filhos
são mais velhos e/ou meninos (GRISARD FILHO, 2012, p. 134).
Os resultados da guarda também podem refletir as histórias e situações pessoais
dos pais, pois os tribunais podem supor que um pai com histórias de nascimento ou
relacionamento mais complexas (casamentos anteriores ou filhos de outros
relacionamentos) pode ser um recurso de guarda menos apropriado para os filhos e,
portanto, pode dar a única guarda a um pai que tinha circunstâncias familiares menos
complexas (MOTTA, 2016, p. 19).
Novamente, há evidências empíricas de apoio de que novos parceiros, parceiros
anteriores e filhos anteriores em geral diminuem a probabilidade de guarda exclusiva. Na
medida em que os resultados da guarda refletem a continuação dos arranjos anteriores ao
divórcio, pode-se esperar que as mães que não trabalharam fora de casa enquanto casadas
tenham mais probabilidade de ter a guarda exclusiva (SALLES, 2011, p. 32).
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A teoria econômica tradicional da família destaca os ganhos possíveis com a
especialização de papéis dos pais, sugerindo que quando um dos cônjuges
(historicamente, o homem) pode ganhar um salário de mercado mais alto, é ideal para esse
indivíduo se concentrar no trabalho e o outro pai (historicamente, a mulher) se concentrar
em cuidar. Sob esta estrutura, conceder a guarda exclusiva da mãe no divórcio manteria os
papéis pré-divórcio (BRUNO, 2002, p. 34).
Por outro lado, na medida em que a divisão de trabalho por gênero mudou ao longo
do tempo, com os pais fazendo contribuições um tanto maiores para o cuidado e as mães
maiores contribuições para os rendimentos, à guarda compartilhada pode agora manter
mais estreitamente os papéis pré-divórcio. Casais em que ambos os pais trabalham fora de
casa têm maior probabilidade de também compartilhar as responsabilidades de criação
dos filhos, o que pode ajudar a explicar por que eles geralmente têm maior probabilidade
de ter a guarda compartilhada (BRUNO, 2002, p. 34).
Embora os pais e os tribunais possam preferir manter os papéis anteriores ao
divórcio, o divórcio cria novas realidades econômicas. Os padrões de vida à medida que as
economias de escala associadas a uma família compartilhada são perdidas, e as mães,
especialmente, muitas vezes experimentaram mobilidade descendente. Essas novas
realidades econômicas podem dificultar a manutenção dos papéis pré-divórcio, em
particular quando se considera que a guarda compartilhada é mais cara do que a guarda
única, uma vez que ambos os pais devem manter moradia e outros recursos adequados
para os filhos residentes (GRISARD FILHO, 2012, p. 156).
Assim, não é surpreendente que a guarda compartilhada seja mais provável entre
casais com rendas mais altas. Como a educação dos pais está tão intimamente ligada à
renda, aqueles com educação superior também são mais propensos a ter a guarda
compartilhada, embora isso também possa refletir diferenças de classe na criação
compartilhada durante o casamento (BRUNO, 2002, p. 35).
Os resultados da guarda também podem refletir o resultado de um processo de
barganha ou negociação - moldado por relações de poder pessoal, bem como o processo
legal. Como tal, se espera resultados de guarda diferentes dependendo da situação
econômica relativa dos pais (por exemplo, a participação de cada um dos pais na renda
familiar) ou representação legal. Pesquisas anteriores sugerem que, à medida que a
participação da mãe na renda total do casal aumenta, é mais provável que ela tenha a
guarda exclusiva e que se apenas o pai tiver representação legal, os resultados da guarda
exclusiva do pai e da guarda compartilhada serão maiores (GRISARD FILHO, 2012, p. 162).
Essas descobertas sugerem que o poder relativo pode ser importante - mais renda
pode significar que um pai tem os recursos para lutar por mais tempo pelo arranjo de
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guarda que deseja, e a representação legal pode ser eficaz para alcançar o resultado
desejado de guarda (MOTTA, 2016, p. 20).
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Em resumo, a literatura anterior identificou alguns fatores associados aos resultados
da guarda. Isso inclui fatores que podem estar relacionados ao melhor interesse da criança
(idade, sexo, casamento parental anterior ou outros filhos), papéis pré-divórcio, renda
familiar total e variáveis que podem refletir o poder de barganha (participação na renda ou
representação legal) (BRUNO, 2002, p. 36).
Além disso, algumas pesquisas sugeriram que as preferências políticas ou mesmo
judiciais podem desempenhar um papel nos resultados da guarda, (HALLA, 2013, p. 301).
2.1 A guarda compartilhada não pode alcançar resultados ótimos

A sociedade deve prestar mais atenção à importância de promover relacionamentos
de coparentalidade de apoio durante os relacionamentos românticos dos pais e melhorar
o tratamento dos pais em geral. Caso contrário, a guarda compartilhada não funcionará de
forma ideal e pode prejudicar crianças inadvertidamente (GRISARD FILHO, 2012, p. 163).
Quatro exemplos ilustram por que a paternidade solidária deve ser o foco da
sociedade agora e porque simplesmente igualar o tempo que uma criança passa com os
pais após o divórcio ou separação é insuficiente e potencialmente problemático (MOTTA,
2016, p. 21).
O primeiro dos exemplos e a denominada parentalidade paralela porque tão poucos
pais têm relacionamentos de apoio no momento do divórcio e, posteriormente,
parentalidade paralela tornou-se o tipo mais comum de coparentalidade pós-divórcio.
Pesquisadores relatam que pais em conflito e cooperativos muitas vezes mudam para a
parentalidade paralela ao longo do tempo. A paternidade paralela às vezes é elogiada
pelo próprio fato de que se trata de dissociar-se. Embora a paternidade paralela tenha
vantagens para casais em conflito, ela impede que outros casais trabalhem juntos para
tornar a soma de seus esforços maior do que seu indivíduo partes (SALLES, 2011, p. 33).
Algumas crianças são forçadas a manter uma existência altamente segregada em
suas famílias divididas, geralmente com regras e padrões conflitantes. Algumas crianças
podem se adaptar, mas outras podem ficar confusas, oprimidas ou ressentidas com o
arranjo. A parentalidade paralela também contribui para percepções equivocadas entre os
pais, causando hostilidade e ressentimento (HALLA, 2013, 302).
Ela também pode ofuscar os verdadeiros custos e responsabilidades de cuidar de
uma criança. A natureza insatisfatória da parentalidade paralela é capturada pelo fato de
que os pais em famílias frágeis que se dedicam à parentalidade paralela correm o risco
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particular de se separarem com o tempo e se tornarem pais ausentes (GRISARD FILHO,
2012, p. 164).
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Portanto, para ficar claro, mesmo que a guarda física compartilhada dos filhos
aumentasse, se faz com que os filhos a desserviço se também não se tenta promover
parcerias de apoio com os pais (GRISARD FILHO, 2012, p. 166).
O segundo exemplo é o que se denomina abertura do portão. Pais sem
relacionamentos de apoio às vezes fecham o portão e se recusam a abrir o portão. O
fechamento do portão significa que um pai tem crenças e comportamentos que inibem o
envolvimento dos pais. Como resultado do fechamento do portão, alguns pais relatam se
sentir excluídos e subestimados. Pais não casados, em particular, às vezes culpam seus ex-

parceiro para frustrar suas tentativas de envolver os filhos. O comportamento sem apoio
torna-se mais provável se qualquer um dos parceiros repartidores (GRISARD FILHO, 2012,
p. 169); (MOTTA, 2016, p. 22).

O terceiro exemplo e o fato da necessidade de uma ordem judicial. Melhorar a
qualidade dos relacionamentos dos casais aumenta a chance de os pais de baixa renda,
em particular se envolverem na criação dos filhos após a separação. Se a mãe e o pai são
co-pais apoiadores, o tribunal não precisa ordenar um arranjo parental específico, porque
os pais podem concordar em dividir a guarda eles próprios. Eles nunca precisam ir ao
tribunal. Se eles forem ao tribunal, seu acordo pode moldar o resultado. Promover acordos
de coparentalidade entre casais de baixa renda é uma vantagem importante de usar a lei
para aumentar a parentalidade compartilhada durante o relacionamento amoroso.
Simplesmente, os pais de baixa renda enfrentam barreiras consideráveis para obter
pedidos de guarda (MOTTA, 2016, p. 23).
Os pais solteiros devem estabelecer paternidade, petição de guarda ou tempo de
paternidade e talvez superar o fato de que nunca viveram com o filho ou cuidaram de seus
filhos. Além disso, as "negociações anteriores com o sistema legal" de alguns homens os
tornam hesitante em ir ao tribunal (SALLES, 2011, p. 35).

A falta de advogados também impede o acesso dessas pessoas aos tribunais. No
entanto, até que os pais solteiros cheguem ao tribunal, é improvável que haja um plano de
paternidade, sessão de mediação, aula de coparentalidade ou outros serviços para ajudar
os pais a chegarem a um acordo se as partes estiverem em desacordo (GRISARD FILHO,
2012).
2.2 Causas do isolamento social e suas consequências na guarda compartilhada
As pandemias, como outros desastres, fazem parte da história humana há séculos.
No entanto, a resposta a pandemias necessariamente difere, pois requer separação,
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isolamento e quarentena. Além dos potenciais efeitos de proteção da comunidade
atribuídos à quarentena, o risco para os indivíduos em quarentena precisa ser identificado.
Este estudo em crianças e adolescentes levanta questões importantes sobre a eficácia e
aplicabilidade da quarentena na era recente. A Organização Mundial de Saúde – OMS
orientou que os contatos assintomáticos de pacientes potenciais com Covid-19 deveriam
permanecer em quarentena por 14 dias após sua última exposição (SALLES, 2011, p. 55).
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É óbvio que a implementação da quarentena para prevenir a transmissão ao nível
da comunidade só será eficaz quando se seguir o seu cumprimento. Mas há muitas
limitações desse acordo hipotético de adesão à quarentena. No Brasil de forma geral, a
conformidade com todos os requisitos foi tão baixa em torno de 7,43%, indicando que a
quarentena em sua forma atual teria valor limitado no controle da transmissão segundo
dados do Ministério da Saúde – MS (2020). Os familiares estavam em maior risco, uma vez
que a adesão foi de apenas 17,35%. A adesão em relação à prevenção da transmissão
comunitária foi significativamente maior (17,35%) do que a transmissão domiciliar (10,71%)
(HALLA, 2013, p. 310).
Como um todo, a maioria das crianças e adolescentes não aderiu, potencialmente
colocando sua família e comunidade em risco. Os resultados apurados pelo MS (2020, s/p)
em relação ao cumprimento dos requisitos de quarentena são inferiores aos de estudos
anteriores. Infelizmente, quase metade supôs que estava se protegendo na quarentena.

Aqui, observa-se que permanece uma chance significativa de melhoria na
conformidade. Isso pode ser alcançado por meio de um melhor conhecimento sobre a
doença e uma melhor compreensão das medidas de quarentena. Um estudo anterior
relatou que, quando questionados sobre problemas específicos relacionados à quarentena,
os dois problemas principais mais citados foram às dificuldades emocionais relacionadas
ao confinamento e o não recebimento por falta de trabalho. A dificuldade mais comum de
crianças e adolescentes foi não sair para se socializar (MOTTA, 2016, p. 24).
As crianças que foram colocadas em quarentena na instalação/centro podem ser
mais suscetíveis a problemas de saúde mental do que as crianças que foram colocadas em
quarentena em casa por causa de seu maior risco de infecção e medo causado pela
separação dos pais], no entanto, ninguém ainda analisou os relacionamentos de crianças
filhos de ais separados que estão em quarentena Portanto, além dos potenciais efeitos de
proteção da comunidade atribuídos à quarentena, o risco de crianças em quarentena
precisa ser identificado. A consistência do problema psicológico em crianças e
adolescentes pode ser muito alta. Uma pesquisa da OMS (2020, s/p) descobriu que, a
maioria (cerca de 68%) das crianças em quarentena mostrou alguma ou outra forma de
sofrimento psicológico que é muito maior do que o grupo não em quarentena, com
diferença estatisticamente significativa na maioria dos sentimentos. Só que este estudo
não levou em consideração as crianças filhas de pais separados em guarda compartilhada.
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Outros estudos relacionados ao impacto psicológico em adultos em quarentena
geralmente relataram uma alta prevalência de sintomas de sofrimento psíquico. Esses
estudos relataram distúrbios emocionais, depressão, estresse, mau humor, irritabilidade,
insônia, sintomas de estresse pós-traumático, raiva e exaustão emocional (SALLES, 2011, p.
61).
Os estudos de quarentena também encontraram uma série de outros sentimentos,
como confusão, medo, raiva, pesar, dormência e insônia relacionada à ansiedade. Um
estudo com crianças também descobriu que os escores médios de estresse pós-traumático
foram quatro vezes maiores em crianças que foram colocadas em quarentena do que
aquelas que não foram colocadas em quarentena (MOTTA, 2016, p. 25).
Mudanças de comportamento em longo prazo após o período de quarentena, como
lavar as mãos com vigilância e evitar multidões, foram relatadas. No entanto, o ponto a ser
observado aqui é que as crianças não colocadas em quarentena também apresentam um
nível mais alto de estresse durante o período de Covid-19 (SALLES, 2011, p. 62).
Estudos anteriores da OMS relataram sofrimento psicológico em 13% a 45% das
crianças em idade escolar e adolescentes. O nível mais alto de problemas psicológicos
nessas crianças pode ser atribuído à restrição de atividades, ao fechamento da escola e ao
confinamento em casa devido ao bloqueio nacional. Portanto, este estudo também fornece
dados comparáveis sobre o impacto psicológico da pandemia no grupo não colocado em
quarentena. A distribuição de diferentes sentimentos e emoções está de acordo com
estudos anteriores, embora a frequência de preocupação, desamparo e medo tenha sido
muito maior. Em entrevista detalhada fornecida a Humphreys (2020, p. 166), descobriu-se
que as crianças e seus pais estavam mais preocupados com a perda financeira, perda do
emprego do pai e/ou da mãe, incertezas futuras e indisponibilidade de necessidades
diárias como comida e água.
Aqui, a maioria das crianças era parente de famílias de trabalhadores. Assim, a
situação socioeconômica e financeira dos pais também desempenha um papel significativo
como estressor no período de quarentena. A perda financeira, como resultado da
quarentena, foi considerada um fator de risco para sintomas de distúrbios psicológicos,
raiva e ansiedade (SALLES, 2011, p. 62).
Embora grandes esforços tenham sido feitos pelo governo estaduais e prefeituras
em todo o país, é quase impossível fornecer intervenções psicológicas em todo o país
porque a maior parte do apoio local concentra-se apenas em atender às necessidades
básicas das crianças e ai não importa se com pais vivendo juntos ou não (SALLES, 2011, p.
63).
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Suprimentos básicos inadequados como comida, água e roupas durante a
quarentena foram uma fonte de frustração, ansiedade e raiva, mesmo depois de quatro a
seis meses após a libertação. Para minimizar os efeitos psicológicos, se deve aumentar o
acesso das crianças às informações sobre doenças por meio de histórias em quadrinhos e
vídeos e do encaminhamento oportuno ao psiquiatra (HALLA, 2013, p. 311).
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. A mídia social pode desempenhar um papel importante, permitindo que as pessoas
que estão em quarentena atualizem seus entes queridos sobre si mesmas. Portanto, ter um
telefone móvel funcional agora é uma necessidade, não um luxo (HALLA, 2013, p. 314).
No final de dezembro de 2019, o governo chinês relatou casos de síndrome
respiratória aguda grave (SARS) causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2 em
Wuhan, China. A doença foi denominada COVID-19, que demonstrou alta capacidade de
contágio, espalhando-se rapidamente para o resto do mundo, com o primeiro caso
relatado fora de Wuhan (Tailândia) em 13 de janeiro e declarado emergência global em 30
de janeiro de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Em 26 de fevereiro foi
relatado o primeiro caso no Brasil e, por fim, em 3 de março. A apresentação da COVID-19
varia de totalmente assintomático, sintomas semelhantes aos da gripe, com febre, sintomas
respiratórios leves, sintomas digestivos, perda do olfato e paladar, até pneumonia com
desconforto respiratório agudo grave (MCKIBBIN, 2020); (MIGUEL e CAMPOS, 2020, p. 3).
Ninguém está isento desses problemas, incluindo prejuízo potencialmente
significativo para os relacionamentos cotidianos, principalmente os relacionamentos entre
parentes que não vivem na mesma residência. Muitos são os problemas que decorrem
desta patologia (MIGUEL e CAMPOS, 2020, p. 8).
Sem dúvida que o ano de 2020 ficará para a história devido à pandemia global do
vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. Milhões de pessoas estão confinadas
em suas casas, vivendo uma situação sem precedentes; muitos países estão passando por
algum tipo de restrição, como é o caso da Brasil. Esta ação urgente e superveniente não
pode ser considerada análoga em experiência, planejamento e desenvolvimento às
propostas que são especificamente concebidas desde o seu início para serem entregues
online (CHEN, et al., 2020); (MIGUEL e CAMPOS, 2020, p. 13).
Apesar de todos os esforços de governos estaduais e prefeituras municipais para
conter a infecção, o Sistema Nacional de Saúde do Brasil foi severamente testado e os
profissionais de saúde (PS) sobrecarregados com a demanda (3). Como aconteceu
anteriormente em Wuhan, durante o pico do surto de COVID-19, os profissionais de saúde
enfrentaram uma situação particularmente estressante, com alto risco de infecção, acesso
inadequado a dispositivos de proteção e isolamento social, com consequente surgimento
de ansiedade e sintomas depressivos (CHEN, et al., 2020, p. 1).
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2.3 Bem-estar psicológico infantil sob guarda compartilhada custódia conjunta
De acordo com as descobertas da literatura, o bem-estar infantil sob guarda
compartilhada começa a partir de relacionamentos positivos em arranjos de custódia legal
e física conjunta; resultados de pesquisas também apoiam um vínculo geralmente positivo
entre a guarda conjunta arranjos e bem-estar psicológico das crianças. Por exemplo, em
estudo realizado, adolescentes em guarda compartilhada tiveram melhores pontuações
em um índice de emocional, comportamental acadêmico do que os adolescentes sob
custódia do pai e ligeiramente melhores pontuações do que adolescentes sob custódia da
mãe (DALBEM e DELL'AGLIO, 2005, p. 13).
Ainda mais convincentemente, uma meta-análise de trinta e três estudos realizados
entre 2012 e 2019 indicou melhores resultados em uma série de medidas de ajuste entre
crianças em guarda compartilhada em comparação à guarda única, e ajuste semelhante de
crianças em guarda conjunta para os filhos em famílias sempre casadas (SILVA, 2003, p.
217).
O melhor resultados existiam para autoestima, ajustamento emocional,
comportamento e ajuste específico do divórcio e para ambos a custódia física conjunta.
Curiosamente, o benefício não estende ao ajuste acadêmico, o que é consistente com
descobertas de uma amostra norueguesa onde jovens adolescentes de famílias com
guarda física conjunta funcionavam de forma semelhante a jovens adolescentes de famílias
não divorciadas, exceto no domínio de desempenho acadêmico (SEMENSATO e BOSA,
2013, p. 145).
Além de apresentar níveis positivos de ajuste, crianças/adolescentes em custódia
conjunta expressam níveis mais elevados de satisfação com a divisão de tempo entre os
pais do que crianças/adolescentes sob custódia exclusiva. E ao contrário do que se poderia
esperar, as crianças/adolescentes em guarda conjunta também são, em média, um pouco
menos propensos a sentir apanhados entre os pais do que os adolescentes sob custódia
exclusiva. (DA CUNHA PEREIRA, 2005, p. 21.).
No entanto, a guarda física conjunta raramente é forçado aos pais que não querem,
e até mesmo aos pais que têm ordens judiciais para custódia física conjunta, muitas vezes
caem fora desse arranjo ao longo do tempo, esses dados refletem o impacto potencial de
guarda conjunta entre as famílias que têm a capacidade e vontade de sustentá-lo (RAMOS,
2016, p. 1).
É importante ressaltar que, essas são famílias com níveis mais baixos de conflito e
melhor funcionamento relacionar. Qual é o impacto da guarda física conjunta sob outras
circunstâncias? Isso beneficia as crianças/adolescentes ou prejudica, mesmo que os pais
estejam em alto conflito? As respostas a essas perguntas são menos claras, mas a maioria
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dos especialistas acreditam que os benefícios da guarda conjunta são muito menos
prováveis - e que existe até o potencial de perigo - quando os pais são hostis um para o
outro ou simplesmente não consegue se dar bem
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Embora a meta-análise de Borges (2015, np) apud Humphreys (2020, p.169). sugeriu
que os benefícios da articulação a custódia do bem-estar existem independentemente do
conflito interparental, há evidências de que o grau em que as crianças se beneficiarão varia
em situações de conflito alto e baixo.
Bandeira (2001, np) apud Halla (2013, p. 314) afirma as crianças/adolescentes em
guarda compartilhada tiveram os níveis mais baixos de conflitos de lealdade no geral, isso
era particularmente verdadeiro se os pais experimentassem baixa discórdia.

À medida que o conflito entre os pais aumenta, a probabilidade de sentimento preso
entre os pais aumentou para todos os filhos, mas especialmente para
crianças/adolescentes
em
guarda
compartilhada.
Como
resultado,
as
crianças/adolescentes que estão em guarda compartilhada e cujos pais estão em alto
conflito são em maior risco de conflitos de lealdade, que, por sua vez, estão ligados a pior
funcionamento psicológico (GRISARD FILHO, 2012, p. 176).
De modo mais geral, a custódia em situações de alto conflito interparental pode
significar que as crianças/adolescentes estão expostas a mais conflitos, o que é provável
interferir no seu bem-estar. Assim, impondo articulações físicas nas custódias das famílias
que estão em litígio, especialmente se o litígio for prolongado, é altamente improvável que
os melhores interesses do custodiado prevaleçam (DALBEM e DELL'AGLIO, 2005, p. 17).
Resultados psicológicos associados à guarda compartilhada, além de depender dos
níveis de conflito interparental, também dependem do temperamento e a idade dos
custeados. Crianças com temperamentos descontraídos adaptáveis são mais propensos a
lidar bem com as transições múltiplas e repetidas acarretadas pela guarda conjunta do que
são menos adaptáveis (DA CUNHA PEREIRA, 2005, p. 30).
Embora existam pesquisas sobre a guarda física conjunta de crianças muito
pequenas (ou seja, bebês e crianças em idade pré-escolar), a guarda compartilhada
verdadeira provavelmente não será uma boa opção para eles. Crianças pequenas
prosperam quando têm segurança de uma figura de apego primária e rotinas consistentes
– resultados que normalmente são melhor promovidos com um acordo de custódia única
além da visitação (GRISARD FILHO, 2012, p. 201).
No entanto, mesmo os bebês podem se ajustar bem aos gastos de tempo regular
em outra casa (assim como muitos fazem na creche) e pernoites ocasionais em uma casa
não residencial (como às vezes ocorre com os avós). Pereira (2000, np) apud Salles (2011,
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p. 65) fornece alguns dados consistente com a ideia de que ter alguns pernoites não
machuca crianças a partir dos três anos de idade e está associado com melhor adaptação
de crianças de quatro a seis anos de idade.

Visitas ocasionais e regulares com um dos pais não residentes para bebês e crianças
pequenas podem ajudar a preservar o compromisso com a criança por parte dos pais e um
apego aos pais na parte da criança que pode deixar a porta aberta para a articulação física
da custódia a desenvolver conforme a criança fica mais velha e pode tolerar mais
movimento entre as casas (SILVA, 2003, 221).
Entre os adolescentes, a guarda compartilhada provavelmente funcionará melhor
quando permitir alguma flexibilidade para acomodar aumentando as atividades
extracurriculares e de colegas, bem como a acomodação para a necessidade crescente da
criança de ter uma palavra a dizer na quantidade e tempo de contato (MADALENO, 2018,
p. 90).
2.4 Implicações para a guarda compartilhada
O ajustamento dos filhos após o divórcio depende de uma miríade de fatores que
vão desde seu próprio temperamento até características da família, bairros e contextos
históricos em que se desenvolvem (RAMOS, 2016, p. 2).
No esquema geral das coisas, a custódia que existe no papel ou a divisão real do
tempo com cada pai é um preditor de ajustamento relativamente fraco. Embora o contato
contínuo com ambos os pais na forma de guarda conjunta ou custódia única com alta
visitação parece, em média, ter benefícios para as famílias que utilizam esses arranjos. Não
há solução “tamanho único” para custódia após o divórcio, tornando-se difícil dizer qual
deve ser a política legal em relação à custódia ou arranjos de visitação. Sem dúvida, este é
o motivo da confiança na maioria das jurisdições em um padrão que enfatiza o "melhor
interesses da criança”, em vez de uma custódia ou visitação particular (SEMENSATO e
BOSA, 2013, p. 146).
O melhor interesse do padrão infantil não impõe uma solução de custódia específica
para todos, mas permite famílias individuais, advogados e juízes para determinar o que é
melhor para uma criança/adolescentes em uma família específica (MADALENO, 2018, p.
93).
Conforme articulado em outro lugar, o problema com os "melhores interesses da
criança/adolescentes padrão é deixar um alto nível de discrição para juízes individuais e,
portanto, cria muita ambiguidade para os pais que negociam à sombra da lei” (DALBEM e
DELL'AGLIO, 2005, p. 21).
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Esta ambiguidade pode encorajar litígios (e conflitos associados) por pais que não
podem concordar por conta própria, pois cada um espera que um determinado juiz
conceda seus próprios desejos como no melhor interesse da criança/adolescentes (MOTTA,
2016, p. 26).
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Assim, especialistas buscaram uma solução que proporcionasse previsibilidade para
pais, mas também atendem aos melhores interesses da criança em uma ampla variedade
de situações complexas da vida real. Esta solução não é uma presunção para guarda
conjunta. Embora os dados da pesquisa sugerem que a guarda conjunta pode beneficiar
famílias e crianças nas situações em que os pais podem cooperar e ter paciência e
persistência diante da logística de complicações, não há nenhuma evidência de que isso vá

ajudar famílias e criança/adolescentes se forçado a pais que não podem de outra forma de
ajuda (GRISARD FILHO, 2012).

A guarda conjunta é uma opção especialmente ruim se o conflito for extremo ou há
um histórico de violência doméstica. Advogados e outros profissionais que trabalham com
pais divorciados devem ser encorajados a promover acordos que envolvam altos níveis de
contato com ambos os pais quando virem que seus clientes são capazes de cooperar para
o benefício das crianças/adolescentes. Mas os dados apoiam a conclusão tirada por Emery
et al (1996) apud Campos (2020, p. 10) de que aquela custódia física conjunta parece ser
um arranjo viável apenas para uma minoria de pais e não deve ser encorajado como a
solução justa para os pais que disputam, a custódia ou de outra forma estão em alto
conflito. Indiscutivelmente, uma solução de política legal melhor seria usar a regra de
aproximação.
A regra de aproximação atribuiria tempo residencial para cada pai de acordo com a
divisão de tempo de cuidado e deveres que existiam antes da separação dos pais. Este
padrão é um híbrido de um padrão de zelador primário e presunção para guarda conjunta.
Não é exatamente o mesmo que um padrão de zelador primário, que premiaria a maior
parte do tempo residencial dos filhos para os pais que cuidaram mais sem consideração
pela quantidade de zelo feito pelo cuidador secundário (DA CUNHA PEREIRA, 2005, p. 33).
A regra de aproximação, em contraste, concederá automaticamente mais tempo aos
zeladores secundários que foram altamente envolvidos na prestação de cuidados do que
os cuidadores secundários que estavam menos envolvidos (GRISARD FILHO, 2012, p. 202).
Como argumentado eloquentemente por Kelly e Ward (2000, np) apud Campos
(2020, p. 15), a aproximação tem regra e tem vários benefícios potenciais para as crianças,
incluindo contato com ambos os pais (posteriormente permitindo a manutenção de
relações de apego importantes com ambos os pais), e previsibilidade para os pais de um
resultado provável do tribunal, que deve reduzir o conflito entre pais divorciados.
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Este padrão seria alcançar o benefício adicional de consistência em rotinas e
relacionamentos aos quais as crianças/adolescentes estão acostumadas. Usar a regra de
aproximação levaria, sem dúvida, a mães recebendo mais tempo de custódia do que pais,
porque as mães continuam a ser responsáveis por mais cuidados com os filhos do que os
pais (BRUNO, 2002, p. 37).

Mas a regra permite que os pais continuem e, um envolvimento de aproximado do
que seu envolvimento no passado, e também permite que os pais recebam mais tempo de
custódia do que as mães naquelas situações mais raras em que ele cuida mais do que ela
o faz (MADALENO, 2018, p. 95).
Embora a regra de aproximação possa não parecer justa para pais (normalmente
pais) que passaram muito tempo contribuindo para o bem-estar financeiro da família às
custas de envolvimento no cuidado, os benefícios para a criança/adolescente deem

continuidade aos cuidados do cuidador principal e menor conflito entre os pais que são
considerações sem dúvida mais importantes no objetivo final de servir aos melhores
interesses da criança. No entanto, muitas pesquisas sugerem que mesmo nessas situações
as crianças/adolescentes se beneficiarão das oportunidades para relacionamentos
contínuos com os pais, o que requer tempo (RAMOS, 2016, p. 110).
Assim, as propostas para a regra de aproximação devem permitir pelo menos algum
tempo residencial com cada um dos pais, exceto hostilidade extrema ou abuso. Na
verdade, algumas propostas para a regra de aproximação incluem qualificações que uma
quantidade mínima de responsabilidade de custódia seja atribuída a cada um dos pais
(SEMENSATO e BOSA, 2013, p. 149).
3 CONCLUSÃO
Este estudo se baseia na percepção retrospectiva de crianças, adolescentes e seus
pais separados que possuem guarda compartilhada de sentimentos e comportamentos
associados a experiências estressantes que podem ser falhas devido ao preconceito de
memória e desejabilidade social.
Em conclusão, este estudo sugere que a compreensão, conformidade e
conhecimento sobre o comportamento é pobre ainda; também o impacto psicológico da
quarentena é amplo e substancial. A quarentena, em sua forma atual, requer mais
pesquisas para sua utilidade para avaliar a transmissão de Covid-19, especialmente em um
país com recursos limitados como o Brasil. Requisitos revisados, preparação aprimorada,
juntamente com rede colaborativa de psiquiatras, psicoterapeutas, pesquisadores e
voluntários da comunidade podem minimizar o impacto psicológico das experiências da
guarda compartilhada na quarentena.
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Assim Começamos este artigo também respondeu ao seguinte questionamento: “Se
o mais importante preditores do bem-estar dos filhos após o divórcio são relacionais e
econômico, quais são as implicações para advogados, juízes e jurídicos formuladores de
políticas, que muitas vezes são chamados a tomar decisões sobre ou encorajar a
implementação de arranjos de custódia e visitação para filhos após o divórcio? (REFAZER)
Quais padrões devem ser usados para a custódia e visitação que podem promover os
melhores resultados para crianças/adolescentes e famílias?
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Dados sugerindo que a guarda conjunta e arranjos estão associados a muitos
relacionais positivos e resultados parentais para crianças, advogados e juízes poderiam
encorajar um alto nível de educação compartilhada quando os pais parecem capazes
colocar de lado os conflitos e trabalhar cooperativamente pelo bem de seus filhos.
No entanto, uma presunção ou pressão indevida para a junta a custódia física não
é apropriada nos tribunais. Isto é porque os dados sobre guarda compartilhada são
baseados em um pequeno número de famílias em cujos pais são relativamente
cooperativos e comprometidos com custódia, enquanto os tribunais são mais propensos a
lidar com os pais experimentando altos níveis de conflito e hostilidade, e menos capaz de
trabalhar juntos de forma próxima e cooperativa para que a união de sucesso demandas
de custódia.
Embora pareça haver benefícios potenciais de e pouco dano de presunções de
guarda legal conjunta, uma presunção de guarda física conjunta em casos de alto conflito
não servir bem às crianças/adolescentes. Assim, conclui-se que as políticas legais e ações
judiciais promovendo resolução alternativa não evita problemas de ordem psicológica.
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FAMÍLIA: A FALTA DE ISONOMIA ENTRE RELACIONAMENTOS MONOGÂMICOS E
NÃO MONOGÂMICOS
ELIZÂNGELA DE OLIVEIRA QUEIROZ:
Graduanda em Direito pela Fametro
(Faculdade metropolitana de Manaus).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

RESUMO: A monogamia é atual paradigma do direito de família adotado pelo
ordenamento jurídico, que orienta para a aplicação da lei. Este modelo de relacionamento,
apesar de ser uma regra para o ordenamento jurídico, não é o único, haja vista que existem
também relacionamentos não monogâmicos, como o caso do poliamor, uma modalidade
de relacionamento não monogâmico onde é possível aos envolvidos ter relacionamentos
afetivos e sexuais com mais de um parceiro, desde que haja comum acordo entre as partes.
Apesar de consensual, o poliamor – bem como outros modelos de relações não
monogâmicas – é proibido pelo ordenamento jurídico, sendo comumente relacionado pelo
senso comum à promiscuidade e a infidelidade, adjetivos pejorativos que advém da falta
de conhecimento conceitual do poliamor. Portanto, o presente artigo objetivou investigar
a existência de uma suposta falta de isonomia entre os relacionamentos monogâmicos e
não monogâmicos dentro do ordenamento jurídico, enfatizando o poliamor. Deste modo,
verificou-se que, apesar de uma relativização da monogamia ser possível, por conta do
princípio da afetividade – visando a concessão de direitos as pessoas em uniões poliafetivas
– dificilmente isto ocorrerá em tempos recentes, devido a jurisprudências e outros artifícios
legais que aprovam a monogamia e mantem uniões poliafetivas sem os devidos direitos.
PALAVRAS-CHAVE: Monogamia, poliamor, direito de família.
ABSTRACT: Monogamy is the current paradigm of family law adopted by the legal system,
which guides the application of the law. This relationship model, despite being a rule for
the legal system, is not the only one, given that there are also non-monogamous
relationships, as in the case of polyamory, a non-monogamous relationship modality where
it is possible for those involved to have affective and sexual relationships with more than
one partner if there is mutual agreement between the parties. Although consensual,
polyamory – as well as other models of non-monogamous relationships – is prohibited by
the legal system, being commonly related by common sense to promiscuity and infidelity,
pejorative adjectives that come from the lack of conceptual knowledge of polyamory.
Therefore, this article aimed to investigate the existence of a lack of isonomy between
monogamous and non-monogamous relationships within the legal system, emphasizing
polyamory. Thus, it was found that, although a relativization of monogamy is possible, due
to the principle of affectivity - aimed at granting rights to people in polyaffective unions this will hardly occur in recent times, due to jurisprudence and other legal devices that they
approve of monogamy and maintain polyaffective unions without due rights.
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E O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE DO DIREITO DE FAMÍLIA: A RELATIVIZAÇÃO DA
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente a liberdade sexual e amorosa é muito evidenciada, haja vista que
pensamentos mais liberais em relação a maneira que se conduz os relacionamentos são
mais bem vistos pela sociedade em geral.
Ainda que não sejam realidade vivenciada por todos, os relacionamentos
poliamorosos – aqueles em que há mais de duas pessoas envolvidas no relacionamento –
são cada vez mais recorrentes na sociedade, podendo ser vistos vários julgados dentro do
Direito de família com problemas jurídicos oriundos destas realidades distintas.
O direito brasileiro passou por inúmeras reformas no decorrer dos anos,
principalmente em relação a mudanças nos critérios de reconhecimento de famílias. No
entanto, sabe-se que ainda hoje há muita influência de paradigmas constantes em leis
antigas, como é o caso do Código Civil de 1916, por exemplo.
A vigência do Código Civil de 1916 marcou todo o pensamento e a maneira de
enxergar as pessoas, os diferentes, enquanto estava em vigência. Tal lei condenava
relacionamentos familiares que fugissem a regra da monogamia e da família tida como
“tradicional”: homem, mulher e filhos, uma vez que aqueles que não se enquadravam nessa
moldura não tinham os direitos decorrentes da relação familiar.
Em virtude do princípio constitucional da igualdade, verificou-se uma antinomia: por
que as relações monogâmicas são privilegiadas em detrimento das relações poligâmicas?
Ainda que seja um tipo de relação adotado pela maioria, não deveria existir um privilégio
em relação a outros tipos de formação de relacionamento e de família.
Nesse sentido, o presente trabalho pretende analisar as relações poligâmicas sob o
fundamento constitucional do princípio da igualdade, do princípio da afetividade no
Direito de Família e a proibição de discriminação – também constitucional – em decorrência
de convicções políticas ou filosóficas.
2. POLIAFETIVIDADE: CONCEITO, HISTÓRIA E CULTURAS EM QUE É ADMITIDO
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As uniões poliafetivas não são novidade no Brasil e no mundo. Se trata de uma
espécie de união que tem raízes na antiguidade e foi sendo reformulada a partir da própria
mudança na cultura da humanidade.
Atualmente, Santos e Viegas (2017, p. 375) conceituam o poliamor como “um
relacionamento não monogâmico em que as pessoas têm mais de um relacionamento
íntimo, simultaneamente, com o conhecimento e o consentimento de todos os envolvidos”.
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Porto (2017, p.15) explica que o poliamor pode ter ou não envolvimentos
multiconjugais. É que as uniões poliamorosas também podem constituir namoro, sem o
intuito familiae:
De um modo geral, o poliamor pode ser explicado como o tipo de
relacionamento afetivo em que as pessoas envolvidas abdicam
consensualmente da exclusividade imposta pela fidelidade
monogâmica, permitindo-se, assim, estabelecer múltiplas e
concomitantes relações que não possuem cariz meramente sexual,
mas implicam também em outro nível de comprometimento, com
envolvimento emocional. Esse nível de compromisso nem sempre
acarretará a caracterização de uma multiconjugalidade, uma vez que
as relações de poliamor podem se enquadrar no perfil do namoro,
sem o intuiu familiae, por exemplo, não produzindo efeitos que
interessam ao reconhecimento e à regulamentação pelo Direito de
Família (...)
Dessa maneira, os indivíduos adeptos a este tipo de relacionamento teriam, para
Santos e Viegas (2017, p. 375) “múltiplas relações afetivas, normalmente, com
envolvimento profundo”.
Segundo Porto (2017, p. 39-40), os relacionamentos poliafetivos são muito antigos,
uma vez que havia, entre o homem primitivo, a tolerância de relacionamentos entre várias
pessoas no mesmo grupo:
A família punaluana também passou a indicar graus de parentesco
em relação a sobrinhos e sobrinhas e primos e primas, dada a
vedação das uniões sexuais entre irmãos e irmãs, além de conviver
no regime de casamentos por grupos, configurando a poligamia. O
casamento por grupos caracterizava-se pela união por pares e pela
durabilidade mais ou menos longa; de maneira geral, o homem
possuía, entre as muitas mulheres, uma mulher principal e também
representava para ela o marido principal entre os demais homens. A
tolerância recíproca e a ausência de ciúmes seriam condições para
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esses casamentos, em que grupos inteiros de homens e de mulheres
se possuíam mutuamente. (...)
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A tolerância a poligamia, no entanto, foi sendo alterada na antiguidade aos poucos
devido a consolidação de uniões por pares baseadas em certos costumes:
(...) Na medida em que a gens se desenvolvia, tornando mais
numerosas as classes de irmãos e irmãs impossibilitados de casar
entre si, as uniões por pares baseadas em certos costumes
começaram a se consolidar, até o ponto, contudo, do crescente
emaranhado de proibições de casamento inviabilizar essa
modalidade de união conjugal. (PORTO, 2017, p. 40)
Mais à frente na história, tem-se a família patriarcal grega, que se pautava pela
religiosidade e utilizava-se das uniões como uma espécie de propagador das religiões de
cada família. Para Porto (2017, p. 46), as relações gregas não uniam necessariamente
pessoas que se amavam, mas eram uniões que presavam pela conveniência do pater
familiae:
O casamento e a procriação firmavam, enfim, elos necessários a
propagação da religiosidade e à continuidade da própria família,
reforçando os liames intrínsecos entre religião e família, pois a
religião que regia cada família exigia a perpetuação de gerações,
sendo difundida a ideia de que “[...] uma família que se extingue é
um culto que morre” (COULANGES, 1961, p.71) Acrescente-se que a
finalidade do casamento não era unir duas pessoas que se amavam,
mas “[...] unindo dois seres no mesmo culto doméstico, dar origem a
um terceiro, apto a perpetuar esse culto” (COULANGES, 1961, p. 73).
Além do casamento, foi a religião que também respaldou a
autoridade do pater familiae; a origem desse poder-direito que o
chefe da família exercia enquanto sacerdote supremo condutor da
religião doméstica, como senhor da propriedade onde a família
residia e exercitava suas crenças e ainda como magistrado, gozando
do direito de dispor das vidas daqueles que se achavam sob sua
dependência, não viria, segundo Coulanges (1961), da superioridade
de forças do marido sobre a mulher ou do pai sobre os filhos, mas
sobretudo da religião
Conclui Porto (2017, p. 47) que a família antiga se difere da família moderna e
contemporânea por conta da estrutura familiar, que mais lembrava a composição de uma
espécie de Estado soberano, uma vez que todos aqueles que estivessem ligados ao pater
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familiae, desde esposas, filhos, netos, bisnetos, adotados, noras e até mesmo escravos, se
encontravam sob a autoridade soberana do pater familiae:
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Nesse ponto, pode-se afirmar que a família antiga, diferentemente
da moderna, assentada de forma predominante em vínculos
sanguíneos e matrimoniais, e da contemporânea, cuja afetividade é
elo mais sobressalente, aproximava-se bastante da estrutura típica de
um Estado soberano, compreendendo todas as pessoas – esposas,
filhos, netos, bisnetos, adotados, noras e até escravos – que se
encontravam sob uma mesma autoridade soberana: a do pater
familiae. Varela (1996) salienta que as pessoas não pertenciam
simultaneamente à família materna e à paterna, pertencendo apenas
à família paterna, que era a que estava sob a autoridade do pater;
destaca, ainda, que a organização familiar romana pautava-se nessa
relação discricionária do pater familia com seus familiares –
verdadeiros súditos – espelhando o caráter eminentemente
individualista da sociedade romana, que se refletia na concepção do
próprio casamento. Esse paradigma de submissão da família antiga
romana ao domínio, ao governo e à gestão do pater familia refletia
seu acentuado caráter político, resultando daí a analogia entre sua
organização e a do Estado.
Aos poucos, a família foi tendo sua composição alterada: as famílias não seriam mais
um aglomerado de pessoas que dariam poder praticamente ilimitado ao pater familiae:
seriam, a partir daqui comunidades menores formadas pelo casal e seus filhos.
A partir da Idade Média, com a crescente expansão do Cristianismo e outros
acontecimentos marcantes como a queda do feudalismo e as invasões barbaras, houve o
início de uma nova formação familiar.
A expansão do cristianismo, em especial do catolicismo, fez com que inúmeros
impactos fossem sentidos no âmbito do direito de família.
Porto (2017, p. 53) argumenta que muitos foram os resquícios do Direito Canônico
foram deixados no Direito de Família. Entre eles, cita-se a regulamentação do casamento,
a condenação do concubinato e outros. Todo o direito de família, para a autora, revela
influências cristãs:
A estrutura familiar fundada na autoridade patriarcal perdurou até os
tempos modernos, embora as posições mais favoráveis ao papel
feminino tenham sido plantadas com o cristianismo. Dentre as
heranças do Direito Canônico para a estruturação jurídica da família,
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destacam-se: a regulamentação do casamento (celebração solene,
impedimentos matrimoniais, a nulidade, a reciprocidade de direitos
e deveres entre cônjuges etc.); o pátrio poder como officium pietatis,
que deveria ser exercido com benignidade e não com atrocidade, em
nome de Deus e pelo bem dos filhos; a condenação do concubinato;
e o instituto da separação de corpos, apenas para citar alguns.
Na verdade, todo o Direito de Família revela, em suas principais
regras, influências cristãs. No intuito de moralização dos costumes,
pela via da sacralização familiar (condenando o divórcio, o adultério
e as relações concubinárias, por exemplo), a Igreja “com seus
ensinamentos papais e conciliares tenta impor esse modelo na
sociedade medieval” (PÉREZ, 2011, p. 72, tradução nossa), instituindo
seus ditames para estruturar
Mais à frente na história, a família moderna teve como um dos principais marcos o
processo da emancipação feminina, ocorrida principalmente a partir da exploração da
mulher no trabalho fabril.
Para Porto (2017, p. 75) a família pós-moderna – também conhecida por família
atual, por fim, tem uma diferença em relação as famílias anteriores, que é a reivindicação
pela família poliamorosa, no sentido de defesa de ideais como a igualdade, o consenso, a
independência e a diversidade sexual:
As famílias poliafetivas não são exatamente uma novidade da era
contemporânea, existindo desde tempos remotos nas sociedades
praticantes da poligamia e mesmo nas monogâmicas que admitem
excepcionalmente vínculos afetivos concomitantes, como um
casamento e uma união estável, ou duas ou mais uniões estáveis
simultâneas, com ou sem a ciência dos integrantes, conforme
digressões do capítulo quatro. A diferença notável entre os tempos
de outrora e a fase pós-moderna é que a reivindicação pela família
poliamorosa exsurge em contexto de mudanças na moral social e de
maior igualdade, consenso, independência e diversidade sexuais, de
maneira que é impossível enquadrar essa realidade no mesmo perfil
de relacionamentos poligâmicos mais “ortodoxos”, pautados pela
dominação masculina e a subjulgação feminina, por exemplo.
3. O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE E A MENOR INTERVENÇÃO DO ESTADO COMO
NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA
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O princípio da menor intervenção do Estado no Direito de Família e o princípio da
afetividade são uns dos princípios mais importantes, vez que muito do direito de família
atual tem por influência os dois referidos princípios.
Para Tartuce (2012) “tornou-se comum, na doutrina contemporânea, afirmar que o
afeto tem valor jurídico ou, mais do que isso, foi alçado à condição de verdadeiro princípio
geral”
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O princípio da afetividade é definido por Nunes (2014, n.p.) como um princípio que
tem por base a ternura, a dedicação tutorial e as paixões naturais. A autora explica que este
princípio não possui previsão legal específica na legislação pátria; apesar disto, sua
existência se baseia a partir da interpretação de outros princípios, tais como o princípio da
proteção integral e o princípio da dignidade da pessoa humana:
O princípio da afetividade aborda, em seu sentido geral, a
transformação do direito mostrando-se uma forma aprazível em
diversos meios de expressão da família, abordados ou não pelo
sistema jurídico codificado, possuindo em seu ponto de vista uma
atual cultura jurídica, permitindo o sistema de protecionismo estatal
de todas as comunidades familiares, repersonalizando os sistemas
sociais, e assim dando enfoque no que diz respeito ao afeto
atribuindo uma ênfase maior no que isto representa. Decerto o
princípio da afetividade, entendido este como o mandamento
axiológico fundado no sentimento protetor da ternura, da dedicação
tutorial e das paixões naturais, não possui previsão legal específica
na legislação pátria. Sua extração é feita de diversos outros princípios,
como o da proteção integral e o da dignidade da pessoa humana,
este também fundamento da República Federativa do Brasil.
Pessanha (2011), por sua vez, entende que o afeto não se trata apenas de um laço
que envolve os integrantes de uma família, mas sim um laço que envolve pessoas e que
tem a finalidade de garantir felicidade a todos os envolvidos. A autora argumenta que o
afeto é o princípio norteador das famílias contemporâneas e que atualmente as famílias
não se justificam sem o afeto, haja vista que este é elemento formador e estruturador da
família:
O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma
só família, mas um laço que une pessoas com a finalidade de garantir
à felicidade de todas as pessoas pertencentes aquele meio,
ocasionando, assim, o norte de cada família, já que a afetividade é
como princípio norteador das famílias contemporâneas. A família, na
atualidade, não se justifica sem a existência do afeto, pois é
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elementos formador e estruturador das entidades familiares. Desta
maneira, a família é uma relação que tem como pressuposto o afeto,
devendo todas as espécies de vínculos ancorados no afeto terem a
proteção do Estado.
O princípio da menor intervenção do Estado na família, por sua vez, é defendido por
Assis (2018, n.p.) como um princípio que também não é expresso positivamente, extraído
pela inteligência do art. 1513 do Código Civil de 2002:
Assim nasce o Princípio da Mínima Intervenção Estatal do Direito de
Família, que apesar de não estar expressamente positivado, pode ser
inferido principalmente pelo artigo 1513 do Código Civil em vigor,
que aduz ser defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado
interferir na comunhão de vida instituída pela família.
Lanfredi (2018), por sua vez, entende que apesar de o Estado ser de importância
inegável a sociedade, as transformações sociais fizeram com que a necessidade de
influência direta do Estado fosse ressignificado, uma vez que a família é constituída pelo
afeto e, desta maneira, suas atitudes deveriam ser respeitadas, uma vez que se trata de
legítimo exercício de liberdade individual. Assim, o princípio do Direito Mínimo – ou da
intervenção mínima do Estado na família – passou a vigorar:
O Estado sempre desempenhou papel de suma importância perante
a sociedade, determinando e moldando a forma com que está e as
relações ali firmadas se desenvolveriam. Por um longo período foi
reconhecido como um ente hierárquico supremo, onde todas as
decisões emanadas sofreriam com a sua chancela e consequente
intervenção.
No entanto, com a ocorrência de determinadas transformações
sociais, principalmente aqueles referentes a forma de constituição
familiar, o papel estatal foi ressignificado. Isto porque, como a família
passou a ser permeada pelo afeto, as atitudes ali tomadas deveriam
ser respeitadas, em razão de serem a mais pura e verdadeira
manifestação de vontade do indivíduo.
Dessa forma, o Estado, até então máximo e soberano, passou a ter o
seu poder de atuação restrito e limitado, de modo que o princípio do
Direito Mínimo passou a vigorar nas relações interpessoais e
enaltecer, por consequência, o preceito da autonomia privada dos
sujeitos de direito.
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4. MONOGAMIA, O POLIAMOR E O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE DO DIREITO DE
FAMÍLIA: A RELATIVIZAÇÃO DA MONOGAMIA SERIA POSSIVEL?
O reconhecimento de outros tipos de família – como a possibilidade do
reconhecimento da união estável, por exemplo - dado pela Constituição Federal de 1998,
fez com que o direito atuasse cada vez mais de forma plural, tentando acolher e
compreender as novas possibilidades de formações de família existentes.
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No âmbito do direito civil, houve avanços em relação ao reconhecimento de novos
tipos de família foi com o advento do Código Civil vigente, a partir de 2002. O novo Código
Civil – que acolheu as disposições relativas a direitos humanos que a Constituição Federal
trouxe – teve muitas inovações que foram muito interessantes do ponto de vista familiar.
Hoje, ainda se figura o paradigma da monogamia nas relações, com consequências
cíveis e criminais para a parte que tentar se casar estando impedido (já sendo casado). Para
isso, existe o crime de bigamia no Código Penal.
Antes de desconstruir o conceito da bigamia, que será realizada no decorrer do
artigo científico, precisamos fazer algumas reflexões com relação aos conceitos aqui
trabalhados.
Sobre o princípio da afetividade nas relações, Nunes (2014) esclarece que ele não é
um princípio expresso na Constituição Federal de 1988, se tratando de uma construção
doutrinária a partir da interpretação de vários outros princípios que regem o direito de
família:
o princípio da afetividade, entendido este como o mandamento
axiológico fundado no sentimento protetor da ternura, da dedicação
tutorial e das paixões naturais, não possui previsão legal específica
na legislação pátria. Sua extração é feita de diversos outros princípios,
como o da proteção integral e o da dignidade da pessoa humana,
este também fundamento da República Federativa do Brasil
Com relação as relações poliafetivas e ao poliamor, é necessário que
compreendamos os seus significados e seus impactos nas vidas daqueles que escolhem
essa modalidade de se relacionar e formar sua família. Para isso, contaremos com o auxílio
de alguns autores que consigam elucidar melhor essa questão.
Cardin e Moraes (2018) entendem o poliamor como “a possibilidade de amar, sentir
atração sexual e relacionar-se com mais de uma pessoa concomitantemente”. Podemos
perceber, portanto, a amplitude deste conceito: não se trata apenas de algo carnal, de
momento e transitório ou sem amor: o poliamor pode ser tão somente a possibilidade da
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atração sexual para com mais de uma pessoa como também a possibilidade de amar ou
relacionar-se com mais de uma pessoa simultaneamente.
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Costa e Belmino (2015) completam essa ideia ao afirmar que para as pessoas
adeptas ao poliamor, o amor não deve ser um instrumento de exclusão do mundo e das
pessoas, por isso não são adeptas ao ideal do amor monogâmico:
A filosofia adotada no poliamor considera que amar única e
exclusivamente uma só pessoa pelo resto da vida é algo inconcebível,
que o amor não deve excluir o mundo ou as pessoas. Assim, os
indivíduos podem amar e ser amados por mais de uma pessoa
simultaneamente; esta é a lógica que esta ideologia tenta defender
(FREIRE, 2013). Contudo, para que essa forma de relacionamento
seja possível, seus adeptos tendem a cultivar princípios que são
norteadores dessa prática, a saber: honestidade e consenso
principalmente. (gn)
Este tipo de relacionamento pode ser aberto ou fechado, a depender da combinação
prévia entre os envolvidos na relação. Tal combinação, como decorre a própria palavra,
envolve um acordo interno entre os envolvidos no relacionamento.
Ao partir dessa ideia de poliamor, Cardin e Moraes (2018) relacionam esse conceito
com o de poliafetividade, que seria essa relação afetiva de mais de duas pessoas e
afastando a poliafetividade e o poliamor da ideia de promiscuidade, que acabam sendo
muito ligados a esse ideal por pessoas que desconhecem ou não compreendem essas
novas formas de relacionamento:
A poliafetividade faz parte dessa variedade múltipla de inter-relações
que compõe a sociedade contemporânea, e expressa de forma
distinta que o sentimento é livre e pode ser manifestado de diversas
maneiras.
O que não se confunde com nenhum tipo de promiscuidade, pois
não se trata de procurar incessantemente por diversas experiências
sexuais desvirtuadas, mas, sim, de manter total honestidade no seio
das relações, sendo que todas as pessoas envolvidas estão a par da
situação e se sentem confortáveis com ela.
Ainda que a regra do ordenamento jurídico pátrio seja pela monogamia, a
Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação. Joaquim (2006), ao analisar a
igualdade e a discriminação, defende que a discriminação é conduta que viola direitos.
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Ocorre não somente por fatores como cor da pele, ou deficiência física, por exemplo, mas
também por inúmeros outros fatores:
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Discriminação – Diferentemente do preconceito, a discriminação
depende de uma conduta ou ato (ação ou omissão), que resulta em
viola direitos com base na raça, sexo, idade, estado civil, deficiência
física ou mental, opção religiosa e outros. A Carta Constitucional de
1988 alargou as medidas proibitivas de práticas discriminatórias no
país. Algumas delas como, por exemplo, discriminação contra a
mulher, discriminação contra a criança e o adolescente, discriminação
contra o portador de deficiência, discriminação em razão da idade,
ou seja, a discriminação contra o idoso, discriminação em razão de
credo religioso, discriminação em virtude de convicções filosóficas e
políticas, discriminação em função do tipo de trabalho, discriminação
contra o estrangeiro e prática da discriminação, preconceito e
racismo. A propósito, segundo o jurista constitucionalista José
Afonso da Silva:
“A discriminação é proibida expressamente, como consta no art. 3º,
IV da Constituição Federal, onde se dispõe que, entre os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, está: promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. Proibi-se, também, a
diferença de salário, de exercício de fundações e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou posse de
deficiência (art. 7º, XXX e XXXI).” (Curso de Direito Constitucional
Positivo, 2003, p. 222).
Seria a imposição da monogamia por parte do Estado uma espécie de discriminação
para com as pessoas que decidiram viver suas vidas de maneira diferente da grande
maioria da sociedade? Uma vez que a opção por um relacionamento poligâmico não diz
respeito a outros além daqueles envolvidos na relação, por qual motivo o Estado adota tal
postura discriminatória?
Em recente decisão, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) optou pelo caminho
discriminatório. Ao proibir que os cartórios brasileiros registrem as uniões poliafetivas, há
o claro objetivo de proibir que essas pessoas tenham direitos garantidos, tais como os
casais em relacionamentos monogâmicos (NOTÍCIAS CNJ, 2018)
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nesta
terça-feira (26/6), que os cartórios brasileiros não podem registrar
uniões poliafetivas, formadas por três ou mais pessoas, em escrituras
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públicas. A maioria dos conselheiros considerou que esse tipo de
documento atesta um ato de fé pública e, portanto, implica o
reconhecimento de direitos garantidos a casais ligados por
casamento ou união estável – herança ou previdenciários, por
exemplo.
Ao negar a possibilidade de lavrar escrituras públicas de uniões poliafetivas, o
próprio CNJ reconhece que estas pessoas não terão direito a benefícios previdenciários.
Ainda que tal possibilidade tenha sido vetada pelo Conselho Nacional de Justiça,
futuramente tal entendimento pode ser modificado, a partir da análise de outros
magistrados:
Na decisão, o CNJ determina que as corregedorias-gerais de Justiça
proíbam os cartórios de seus respectivos estados de lavrar escrituras
públicas para registar uniões poliafetivas. A decisão atendeu a pedido
da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que acionou o
CNJ contra dois cartórios de comarcas paulistas, em São Vicente e
em Tupã, que teriam lavrados escrituras de uniões estáveis
poliafetivas.
De acordo com o relator do processo, ministro João Otávio de
Noronha, as competências do CNJ se limitam ao controle
administrativo, não jurisdicional, conforme estabelecidas na
Constituição Federal.
A emissão desse tipo de documento, de acordo com o ministro
Noronha, não tem respaldo na legislação nem na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece direitos a benefícios
previdenciários, como pensões, e a herdeiros apenas em casos de
associação por casamento ou união estável.
“(Nesse julgamento) eu não discuto se é possível uma união
poliafetiva ou não. O corregedor normatiza os atos dos cartórios. Os
atos cartorários devem estar em consonância com o sistema jurídico,
está dito na lei. As escrituras públicas servem para representar as
manifestações de vontade consideradas lícitas. Um cartório não pode
lavrar em escritura um ato ilícito como um assassinato, por exemplo”,
afirmou o ministro Noronha. (NOTÍCIAS CNJ, 2018)
Haas (2021) sustenta que a ideia da monogamia inflexível não se justifica, uma vez
que tal ideia remete-se a ideais preconceituosos pregados a muitos anos principalmente
pela igreja católica, em que a monogamia, assim como a inexistência de divórcio, eram
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particularidades do casamento. A autora salienta, ainda, que tal proibição vinculava-se
unicamente ao objetivo de resguardar o patrimônio:
Muito embora o casamento tenha deixado de ser o único meio de
formação da família, a monogamia permanece sendo empregada
com firmeza, inclusive pela jurisprudência (CAMELO, 2019, p. 120).
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“Tradicionalmente, a monogamia foi definida como sendo a condição
daquele indivíduo que se relaciona afetiva e sexualmente com apenas
um parceiro durante toda a sua vida.” (PAMPLONA FILHO, 2019, p.
55).
A igreja influenciou na concretização da monogamia, incutindo na
sociedade a ideia de que monogamia e indissolubilidade do
matrimônio eram decorrentes da própria união, fomentando o
preconceito em relação às outras modalidades de relacionamento,
tudo isso para proteger o patrimônio familiar (CAMELO, 2019, p. 120).
A monogamia não é um princípio, mas sim regra proibitiva da
manutenção de dois casamentos concomitantemente (DIAS, 2020, p.
60).
Uma vez que o reconhecimento de união poliafetiva não feriria a ideia de
manutenção de apenas um casamento, não se vislumbra a necessidade de manutenção de
tal proibição, principalmente levando em consideração a existência da importância da
existência do princípio da afetividade para o direito de família pátrio.
Dias (2015) entende que a negação a existência de famílias poliafetivas implica
justamente na exclusão de todos os direitos relativos à área de família e sucessões a esse
tipo de união:
Eventual rejeição de ordem moral ou religiosa à dupla conjugalidade
não pode gerar proveito indevido ou enriquecimento injustificável de
um ou de mais de um frente aos outros partícipes da união. Negar a
existência de famílias poliafetivas como entidade familiar é
simplesmente impor a exclusão de todos os direitos no âmbito do
direito das famílias e sucessório. Pelo jeito, nenhum de seus
integrantes poderia receber alimentos, herdar, ter participação sobre
os bens adquiridos em comum. Nem seria sequer possível invocar o
direito societário com o reconhecimento de uma sociedade de fato,
partilhando-se os bens adquiridos na sua constância, mediante a
prova da participação efetiva na constituição do acervo patrimonial.
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Dias (2015) sustenta que o preconceito oriundo do medo de rejeição é que ocasiona
a postura de reprovabilidade deste tipo de formação de família:
Claro que justificativas não faltam a quem quer negar efeitos jurídicos
à escritura levada a efeito. A alegação primeira é afronta ao princípio
da monogamia, desrespeito ao dever de fidelidade - com certeza,
rejeição que decorre muito mais do medo das próprias fantasias. O
fato é que descabe realizar um juízo prévio e geral de reprovabilidade
frente a formações conjugais plurais e muito menos subtrair qualquer
sequela à manifestação de vontade firmada livremente pelos seus
integrantes.
Por fim, Dias (2015) demostra-se favorável a união poliafetiva, desde que haja a livre
manifestação de vontade de todos os envolvidos em uma relação vivia a três. Ao comentar
um caso registrado por um cartório de união poliafetiva, a autora entende que, na sua
concepção, o fato de se manifestarem pelo desejo da escritura pública para atestar a união
apenas reflete que houve o consentimento de todos os envolvidos e a boa-=fé dos seus
participantes:
Há que se reconhecer como transparente e honesta a
instrumentalização levada a efeito, que traz a livre manifestação de
vontade de todos, quanto aos efeitos da relação mantida a três.
Lealdade não lhes faltou ao formalizarem o desejo de ver partilhado,
de forma igualitária, direitos e deveres mútuos, aos moldes da união
estável, a evidenciar a postura ética dos firmatários. Nada afeta a
validade da escritura. Tivessem eles firmado dois ou três
instrumentos declaratórios de uniões dúplices, a justiça não poderia
eleger um dos relacionamentos como válido e negar a existência das
demais manifestações. Não se poderia falar em adultério para
reconhecer, por exemplo, a anulabilidade das doações promovidas
pelo cônjuge adúltero ao seu cúmplice (CC 5 5 0) ou a revogabilidade
das transferências de bens feitas ao concubino (CC, 1 642 V).
Não havendo prejuízo a ninguém, de todo descabido negar o direito
de as pessoas viverem com quem desejarem
5. CONCLUSÃO
A monogamia é atual paradigma do direito de família adotado pelo ordenamento
jurídico, que orienta para a aplicação da lei. Ocorre que este modelo de relacionamento,
apesar de ser uma regra para o ordenamento jurídico, não é o único modelo de relação
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existe e é adotada por todos, haja vista que existem relacionamentos monogâmicos e não
monogâmicos.
No caso do poliamor, temos uma modalidade de relacionamento não monogâmico
onde é possível que os envolvidos tenham relacionamentos afetivos e sexuais com mais de
um parceiro, desde que com o pleno consentimento de todos os envolvidos.
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Apesar de contar com o consentimento dos envolvidos, o poliamor – assim como
outros tipos de relacionamentos não monogâmicos – é proibido pelo ordenamento
jurídico, muitas vezes sendo relacionado pelo senso comum à promiscuidade e a
infidelidade, adjetivos claramente pejorativos que advém da falta de conhecimento a
respeito dessa modalidade de relacionamento.
Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo investigar se existe uma
suposta falta de isonomia entre os relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos
dentro do ordenamento jurídico, em especial o caso do poliamor
O presente trabalho verificou que, apesar de uma relativização da monogamia ser
possível, por conta do princípio da afetividade – visando a concessão de direitos as pessoas
que se encontram em uniões poliafetivas – dificilmente o referido paradigma será
relativizado em tempos recentes, devido a jurisprudências e outros artifícios legais que
confirmam a monogamia e ainda mantem as uniões poliafetivas sem direitos que deveriam
ter, tal qual as uniões monogâmicas, o que ocorre devido, em grande parte, à igualdade
constitucional.
Outros princípios também podem ser citados no que diz respeito a possibilidade de
mudança do paradigma da monogamia. Entre eles, estão o princípio da mínima
intervenção do Estado na família, por exemplo.
O ordenamento jurídico brasileiro ainda possui muitas restrições no Direito de
Família devido, principalmente, a forte influência do Direito Canônico ainda exercida nos
paradigmas atuais.
Tal influência do Direito Canônico na legislação de família brasileira pode ser
explicada pelo fato de o Brasil ser um país majoritariamente cristão, o que faz com que o
pensamento coletivo seja pautado principalmente por este fato.
É preciso pensar, no entanto, que as minorias – tais como as pessoas que assumem
relacionamentos poliafetivos - também devem ter seus direitos reconhecidos,
principalmente levando em consideração que a liberdade e isonomias constitucionais
existem e que tais relacionamentos, configurando a multiconjugalidade, só existiriam a
partir da ciência de todos os indivíduos no momento do registro da união, como nos casos
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de caracterização da multiconjugalidade para fins de registro de união estável, aqueles em
que existiria o intuito familiae.
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Resumo: presente trabalho dispõe de um estudo sobre a legalidade das apostas
esportivas no Brasil, que cada vez mais vem crescendo, em relação a diversas modalidades,
até o futebol. Assim, a pesquisa analisa as lacunas da legislação brasileira na
regulamentação de tal prática esportiva. Dessa forma, constrói-se em um estudo
bibliográfico e descrito, onde não possui envolvimento direto do pesquisador nos dados
resultantes da pesquisa, demonstrando tão somente a necessidade de uma
regulamentação eficaz.
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Abstract: The present work has a study on the legality of sports betting in Brazil, which has
been growing more and more, in relation to several modalities, including soccer. Thus, the
research analyzes the gaps in brazilian legislation in the school of such sports practice.
Therefore, it is built on a bibliographic and described study, where there is no direct
involvement of the researcher in the survey data provided, demonstrating only the need
for an effective regulation.
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INTRODUÇÃO
A internet atualmente pode ser considerada um dos maiores meios de comunicação
do mundo. Desde redes sociais, notícias em tempo real a criação de jogos digitais, que
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este, além de um entretenimento, virou um novo patamar, mais conhecido como e-sports.
De forma que, tal modalidade esportiva ultrapassa campeonatos nacionais e internacionais
e viralizam em plataformas de vídeo e streaming.
Atualmente no Brasil é proibido jogos de azar por força do Decreto-Lei 9.215, de 30
de abril de 1946, conforme o artigo 50. Todavia, o e-sports estão cada vez mais praticadas
em “céu aberto” trazendo o questionamento da sua regularização no Brasil.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Ao analisar o quesito regularização, observa-se que a lei foi criada há 75 anos, onde
para o tempo, tinha intenção de inibir criação de cassinos e estabelecimentos análogos a
jogos de azar, considerados de problema moral na época, atualmente pode ser
considerada até defasada tendo em vista o avanço tecnológico.
Visto que as apostas são realizadas em ambiente virtual, ou seja, através da Internet,
o que é um fator chave que permite o atual panorama das apostas em e-sports. A
conclusão é que se um indivíduo fizer uma aposta em um site onde o servidor está
localizado em um site de apostas estrangeiro, ele não incorrerá em contravenção criminal.
Portanto, embora o jogo seja ilegal no Brasil, essa proibição não se aplica a
brasileiros que fazem apostas em sites estrangeiros localizados em países legais através da
Internet. Destarte, a legislação vigente no país ainda carece de clareza, o que tem
acarretado violações interpretativas, de forma que, se o site estiver hospedado em um
servidor estrangeiro, os jogadores não incorrerão em crimes.
Assim, através de um estudo bibliográfico, analisando informações já publicadas e
a legislação, de forma descritiva, conclui-se que, na conjuntura atual, a fiscalização efetiva
do e-sports no Brasil é ineficaz, deve ser regularizada o mais breve possível. Levando em
conta que, apostas desportivas só aumentaram nos últimos anos e, embora não haja
regulamentação, os sites estrangeiros estão a ser integrados no mercado nacional.
1. APOSTAS ESPORTIVAS ON-LINE E O E-SPORTS
Atualmente os esportes eletrônicos vem ganhando grande espaço no mundo dos
games, hoje em dia, os mais conhecidos como e-Sports virou uma modalidade esportiva
igual qualquer outra: com profissionais especializados, em campeonatos transmitidos na
televisão e através de plataformas de streaming.
A primeira competição esportiva eletrônica ocorreu em 1972, com nome de
“Olimpíadas Intergaláticas de Spacewar”, o prêmio foi um ano de assinatura da revista
Rolling Stone. Assim nos anos 2000, começou ganhar mais espaço, se disseminando ao
redor do mundo. (CBESPORTS, 2021)
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As apostas esportivas podem ser resumidas em uma aposta sobre resultado de
determinado jogo, caso realmente ocorra, o indivíduo recebe o que apostou mais um valor
extra, caso não perde. Dessa forma, existem duas modalidades de apostas: o Punting e o
Trading.
O Punting é aquela aposta clássica, que tenta acertar, por exemplo,
qual “lutador vencerá um combate”. As possibilidades são variadas
dependendo de onde se faz e é possível, por exemplo, adivinhar o
vencedor de um jogo de futebol, se a partida terminará em empate,
quantos escanteios vão acontecer, qual time fará o primeiro gol e
muitas outras coisas. A disputa do “Punter” é contra a casa: se perder,
ela fica com a aposta; se ganhar, é ela que paga o prêmio. Pode-se
até fazer apostas ao vivo, mas ganhar ou perder vai depender de
como a aposta termina.
O Trading , por sua vez, é uma modalidade um pouco mais complexa
de apostas. Ele é muito parecido com uma Bolsa de Valores, mas ao
invés de operar com altas e baixas em ações, o Trader trabalha com
variações nas cotações dos eventos esportivos. Nesse formato, um
exemplo é de que o dinheiro dos prêmios será correspondente às
quantias investidas pelos apostadores, e é possível ter lucro antes
mesmo do evento acabar. (NETBET, 2021)
Assim, a atividade de aposta online no Brasil e executada através do sistema cota
fixa. Logo, conforme a Lei 13.756/18, funciona como “uma loteria em que o apostador tenta
prever o resultado de eventos reais esportivos, como placar, número de cartões, quem fará
o primeiro gol, etc., em jogos de futebol, mas não restrito exclusivamente a este esporte”.
(BRASIL, 2018)
2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DISPOSIÇÕES SOBRE APOSTAS
Como dispõe em lei, as apostas e jogos de azar são proibidas desde a década de
1940, todavia a popularização das apostas pela internet fez o interesse e enfoque pela
regulamentação receber uma atenção melhor. Assim, as apostas começaram a ser
regulamentadas no Brasil em 2018, através da Lei 13.748/2018, mas somente para jogos
virtuais com o projeto das atividades serem regulamentadas pelo Ministério do Esporte,
onde o governo ainda tem um controle grandioso sobre elas, conforme melhor
entendimento de JOBIM, senão vejamos:
As apostas esportivas foram legalizadas em território nacional como
modalidade lotérica, isto é, dentro do leque de opções já por todos
bem conhecidos como a Mega-Sena, a Lotomonia, a Loteria Federal
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etc. No entanto, diferentemente das demais variações de loterias, as
apostas esportivas apresentam, desde já, elementos de definição que
impactam significativamente o panorama jurídico-regulatório. Nos
termos do artigo 29 da Lei nº 13.748/2018, as AQFs, de forma bastante
singular se comparadas às jurisdições estrangeiras, seguem o regime
jurídico (polêmico, mas mantido e reafirmado pelo STF em recente
decisão, inclusive) administrativo típico das loterias, de serviço público.
(JOBIM, 2021, on-line)
De forma que, em julho do corrente ano, a Lei nº 14.183/2021, alterou as regras de
tributação e distribuição da arrecadação de apostas esportivas, nos planos físico e virtual.
Visto que as apostas esportivas foram legalizadas em 2018, o setor, no entanto, espera há
quase 3 anos por regulamentação com previsão para finalizar em 2022.
Porém, a lei ainda continua estacionada neste processo, enquanto o país perde os
tributos que poderia coletar com os jogos virtuais de apostas sendo regulamentadas. Por
mais que não sejam ilícitas, a regulamentação irá trazer benefícios para os jogadores, além
de benefícios para o país. (ESTADO DE MINAS, 2021, on-line)
Assim, é inquestionável que quanto maior a procrastinação do governo em fazer um
a regulamentação efetiva, maior e o ganho que ele tem, visto que o mercado das apostas
esportivas online movimentam bilhões de dólares por ano, e tal valor totalmente enviado
ao exterior. Ainda assim, mesmo o Governo Brasileiro cobrando Imposto de Renda dos
apostadores sobre os rendimentos obtidos com apostas online no exterior, porém
incomparável com que poderia receber. (PRADO, 2021, on-line)
De forma que argumenta PRADO (2021, on-line):
Tal valor é ínfimo perto dos benefícios que poderiam ser obtidos caso
as apostas acontecessem aqui no Brasil - ainda mais se considerarmos
não apenas os impostos que incidiriam sobre as empresas de aposta,
mas também a geração de empregos e todo o valor que deveria ser
revertido para a sociedade como produto da arrecadação da
loteria.[…]
No entanto, a falta de clareza na lei permanece e, consequentemente,
conduz a uma brecha interpretativa de que incorre na contravenção o
local, físico ou virtual, que promova apostas no território brasileiro
bem como o indivíduo que apostar nesses locais. Desta maneira, se o
site estiver hospedado em um servidor no exterior, o apostador não
estaria incorrendo em crime algum.
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Ainda assim, a falta de clareza quanto a contravenção penal do jogo de azar,
deixando lacunas entre o entendimento da licitude ou não. Mesmo, com pouca
regulamentação, existe requisitos para ser feito as apostas, não sendo permitido por
exemplo para menores de idades.
Para apostar, é preciso ser maior de idade, registrar dados e ter uma conta no portal
de apostas. Os pagamentos são feitos por cartão de crédito, PIX e boleto bancário. Para
jogar, é necessário ter saldo. Outros esportes também entram, como vôlei, basquete, luta
e corrida. (QUINTANILHA, 2021, on-line)
Assim, as apostas esportivas não são infundadas, podem por exemplo para o
futebol, não tão simplório quanto escolher o time que irá vencer, mas de uma forma bem
articulada: arriscam acertar os gols, os escanteios, quantidade de faltas, o melhor jogador
e quem chega na final. (QUINTANILHA, 2021)
3. DIREITO COMPARADO: LEGISLAÇÕES ESTRANGEIRAS
Todo Estado, no âmbito de sua competência interna, delimita a licitude das apostas
on-line, dentro das suas modalidades as que são legais no seu território. Destaca-se logo
mais alguns exemplos. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, apesar de já existir
casinos como em Las Vegas, Nevada, houve um grande embate sobre as apostas
esportivas.
Os Estados Unidos atravessaram um complexo emaranhado de
decisões e leis envolvendo disputas judiciais na Suprema Corte sobre
competências de estados e Congresso para viabilizar, em 2018, a
regulamentação estadual de apostas esportivas. Estados, operadores
e ligas esportivas já se organizam para dividir o bolo e instituir
mecanismos de integridade. ( ABDALLA ADVOGADOS, 2021)
Na Espanha, um Decreto Real do Conselho de Ministros passou a regular, pela
primeira vez, a publicidade do setor de apostas online e jogos de fortuna na Espanha, com
foco em restringir campanhas na internet e ligas esportivas. (ABDALLA ADVOGADOS,
2021)
Na Espanha, as apostas esportivas são promovidas tanto pelo governo,
como por entidades privadas, sejam elas por meios físicos ou online.
Para poder operar no país, as empresas interessadas devem possuir
licenciamento concedido pelo governo. […] A nova regulamentação na
Espanha aplica modelos e taxas de impostos variados de acordo com
o tipo de atividade de jogo, a taxa de imposto para apostas esportivas
é de 15% a 20% sobre o GGR. (SOARES, 2019, p. 23)
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As atualizações regulatórias desde 2015 formalizaram os jogos de azar online e
tornaram a Colômbia um dos mercados de jogos de azar na Internet mais flexíveis da
América Latina. No Reino Unido, a Lei de Jogos de 2014 exige que as operadoras remotas
obtenham licenças domésticas e paguem impostos localmente para fornecer serviços aos
clientes do Reino Unido.( ABDALLA ADVOGADOS, 2021)
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O Reino Unido está na vanguarda da liberalização dos jogos online
na Europa há mais de dez anos, é a maior economia que regula a
Internet sobre jogos sob um modelo de imposto GGR. A mudança
significativa mais recente no sistema tributário de jogos do Reino
Unido foi a mudança da base tributário de apostas em outubro de
2001 de uma base tributável de 6,75% para uma base tributável de
15% GGR. (SOARES, 2019, p. 31)
Na Alemanha, uma lei federal entra em vigor em 2021, legalizando casinos, apostas
esportivas, regulamentando a publicidade e combatendo o mercado ilegal. Em 2009, a
Rússia criou quatro zonas especiais para operar cassinos e recentemente anunciou que
uma quinta, a "Gold Coast" na Crimeia, estará operacional em dois anos. Em 2019, o
governo ratificou as regras para jogos online por meio de apostas interativas.
Já na Índia, a Comissão Jurídica do país, uma agência governamental que debate
as reformas legislativas. Em 2018, publicou um relatório influente (e polémico) sugerindo
que a supervisão eficaz ainda é a única opção viável para combater o mercado ilegal,
porque é impossível proibir completamente os jogos de azar .
A África do Sul aprovou sua lei geral em 2004 e está sob pressão para legalizar os
cassinos online. Os reguladores reiteraram durante a pandemia que as apostas esportivas
ainda são a única forma autorizada a operar pela Internet. A Comissão de
Autorregulamentação de Publicidade da Nova Zelândia emitiu novas regras do setor para
proteger crianças e públicos desfavorecidos. Na disputa global, o novo Código de Conduta
de 2019 estipula que as lootboxes não são consideradas um jogo de azar para fins
publicitários. (ABDALLA, 2021)
Não é mais novidade que legalizar a regulamentação das apostas esportivas pode
trazer movimentação econômica grandiosa para o Brasil. Por esse fato, surge uma enorme
responsabilidade para entregar uma regulamentação sólida e baseada nas melhores
práticas internacionais.
Idealmente, sob o direito brasileiro, teríamos uma autarquia especial,
que faria correspondência ao que se vê em comissões e autoridades
pelo mundo: em Las Vegas (Nevada Gaming Control Board), nos
territórios de povos nativos dos Estados Unidos (National Indian
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Gaming Commission), em território Mohawk no Canadá (Kahnawake
Gaming Commission), nas Bahamas (Gaming Board for the Bahamas),
na Holanda (Netherlands Gaming Authority), em Malta (Malta
Gaming Authority), no Reino Unido (Gambling Commission), na
África do Sul (National Gaming Board), na Coreia do Sul (National
Gambling Control Commission), em Macau (Macau Gaming
Inspeciton and Coordination Bureau). (ABDALLA AVOGADOS, 2021,
on-line)
Concluindo, o jogo explorado já foi tornado lícito em diversas partes do mundo,
sendo vedado ainda pela legislação brasileira.
4. DA LEGALIZAÇÃO DO E-SPORTS
O cenário das apostas em nosso país está suscetível a erros e falhas graves. E mesmo
com o advento da lei 13.756/18, nota-se que os sites estrangeiros dominam o mercado
das apostas desportiva tendo como consequência a captação de rendimentos brasileiros.
Além da arrecadação através de tributação, a concessão de licenças
para funcionamento das casas de aposta no Brasil também irá gerar
grandes quantias aos cofres públicos. Assim, mudará o cenário atual
de operadoras do exterior captarem apostas no Brasil sem nenhuma
contrapartida para o Estado e sociedade.Interessante notar que o
debate acerca da regulamentação das apostas esportivas marca
também a retomada sobre a legalização de outras modalidades de
jogos, notadamente o Marco Regulatório de Jogos, uma vez que o
Brasil é um país conservador em termos de leis para os jogos de azar.
O país tem uma das legislações mais atrasadas e antiquadas na área
de loteria e jogos do mundo e com a aprovação das apostas de quota
fixa, os mesmos argumentos poderão ser utilizados para outros jogos.
(SOARES, 2019, p. 34)
Com a regularização os rendimentos ficariam no país, pois as empresas estrangeiras
poderiam abrir escritórios no Brasil. As casas de apostas por meio de seu CNPJ poderão
gerar emprego e pagar impostos ao governo.
Vários clubes de futebol brasileiros já são patrocinados por casa de apostas e a
tendência é só aumentar tendo em vista crise financeira que muitos clubes se encontram.
A venda de betting rights para as empresas estrangeiras, é um dinheiro certo e com
repasses anuais. Sem contar na divulgação no exterior que traz investidores e jogadores.
Outro benefício a ser levado em conta é a diminuição das práticas de golpes e fraldes como
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a manipulação de resultados que lesam o apostador e corrompe a essência dos
campeonatos desportivos.
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O mercado ilegal de apostas tem o poder de acabar com a
integridade e a imprevisibilidade dos eSports - e de qualquer outro
esporte. Por meio dele, é possível manipular resultados, prática que
em inglês é chamada de match fixing. Isso acontece principalmente
por meio de subornos, chantagens e ações corruptas em geral.(MGG
BRASIL, 2020)
Os usuários se sentiriam mais seguros tendo em vista que até a entrega dos prêmios
estariam garantidos e com um prazo razoável para o recebimento. De toda forma, não se
tornaria mais algo “ilícito” feito por debaixo dos panos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a presente pesquisa, buscou analisar sobre os jogos on-line, como o Brasil
recepciona tal modalidade, afim de analisar sua aplicação no plano concreto. O que
observa-se a falta de regulamentação, tento em vista que não possui regulamentação
solidificada no Brasil.
A necessidade de regulamentar tal prática, trará vários benefícios para o país, visto
que, a movimentação de tais práticas movimentariam a economia, pois devidamente
regularizadas, poderiam sofrer as devidas cobranças tributárias, visto que cabe a união
legislar sobre jogos.
Assim, maior benefício desse amparato legislativo é fato de além de tornar a prática
algo lícito, a movimentação econômica que versa sobre, trazendo algo que auxiliaria
diretamente a economia, por outro lado não se anula a prática ser um vício, o que poderia
acarretar problemas com inadimplência de muitos brasileiros.
Por fim, o direito acompanha a sociedade, as mudanças e suas evoluções, não
devendo ser diferente a questão normativa, visto que no Brasil só se foi regulamentado
sobre jogos de azar. A prática esportiva de apostas on-line não tem por fim a perda, mas
sim a regulamentação devida para que o indivíduo não seja lesado.
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RESUMO: A relação do Estado, sociedade e pais com o menor têm se tornado um
problema social extremamente importante para o debate público, uma vez que, o jovem é
a base da sociedade e cabe a todos zelar por uma sociedade garantidora desse
desenvolvimento. Na medida em que a sociedade passa pelas dificuldades de reinserção
do criminoso na sociedade, aumenta mais ainda a dificuldade de reinserção do menor
infrator, nesse sentido, observa-se a necessidade de um olhar mais humano sobre menor
infrator e as medidas socioeducativas aplicadas ao menor, mas não com caráter punitivo e
sim com objetivo de reeducar o menor e inseri-lo em sociedade. Nesse sentido, observase que há um julgamento errôneo da sociedade sobre a custódia do menor e as medidas
socioeducativas.
PALAVRA-CHAVE: menor infrator; medidas socioeducativas; reinserção do menor;
proteção do menor.
ABSTRACT: The relationship of the State, society and parents with minors has become an
extremely important social problem for public debate, since the youth is the basis of society
and everyone is responsible for ensuring a society that guarantees this development. As
society goes through the difficulties of reinserting the criminal into society, the difficulty of
reinserting the minor offender increases even more. minor, but not with a punitive nature,
but with the objective of re-educating the minor and inserting him into society. In this
sense, it is observed that there is an erroneous judgment by society about the custody of
the minor and the socio-educational measures.
KEYWORDS: minor offender; educational measures; reinsertion of the minor; protection of
the minor.
INTRODUÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação esta que tem a atual vigência
através da lei 8069/90 que revogou o Código de Menores de 197, prevê medidas
socioeducativas que possuem caráter sancionatório e pedagógico, ou seja, o objetivo deixa
não é punição, mas visa a reeducação/ressocialização do menor infrator com o auxílio da
pedagogia. Todas as garantias que são concedidas aos criminosos maiores de idade
também são concedidas aos menores infratores tais quais: princípio da tipicidade, (art. 103
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do ECA); o devido processo legal (art.110 e 111, incisos I a IV do ECA); gratuidade jurídica
(art. 141, parágrafo 2º do ECA), entre outros.
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As modalidades das medidas socioeducativas e suas aplicações
fundamentadas no art. 112° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

estão

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
Obtendo a conceituação e fundamentação, traremos para a realidade os problemas
e as possíveis soluções.
Em pesquisas gerais, tratando dos menores que são conduzidos a medida de
internação, eles relatam que saem pior do que antes, há tortura e os ambientes são sujos.
É necessário portanto que se tome alguma iniciativa no sentido de coibir o crime
organizado e o tráfico de drogas dentro das unidades de internação já que esses se
mostram mais um dos motivos de ineficácia da ressocialização dos jovens infratores,
investindo em uma equipe própria para prevenção da prática desses crimes. Em todo país
a situação da medida socioeducativa de internação não é diferente, o artigo 124 do referido
estatuto diz quais são os direitos dos adolescentes enquanto privados de sua liberdade,
percebe-se, no entanto, que na maioria dos casos, os internos não usufruem desses direitos
e isso contribui para ineficácia na aplicação da medida de internação. Abaixo se encontram
os exemplos de direitos que ao desenvolver dessa pesquisa comprovaram-se precários,
não respeitados nas unidades de internação:
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre
outros, os seguintes:
V - ser tratado com respeito e dignidade;
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IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e
salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A proposta inicial, para que se atinja a eficácia da aplicação das medidas
socioeducativas, é a criação e funcionamento dos órgãos e estruturas destinadas à
aplicação da internação para que sejam adequados e interligados com a ressocialização
sociofamiliar. O jovem infrator não pode ser “jogado” em verdadeiras penitenciárias, isso
somente faz com que eles incorporem os mesmos valores que um adulto em um presídio,
contrariando o princípio da proteção especial contido na Declaração de Direitos do
adolescente e ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas particularidades.
A ideia não é a de que os menores infratores sejam presos, mas sim de que sejam
internados para que assim sejam ressocializados e reeducados, porém quando vão parar
em institutos que se assemelham com presídios isso não ocorre, o instituto passa a ser,
portanto, ineficaz. A construção de ambientes deve favorecer a ressocialização do infrator
possuindo área de lazer, quartos com um mínimo de conforto e não pode haver
superlotação.
Para tanto, vamos expor durante o trabalho medidas que aplicadas juntamente a
políticas públicas de reinserção do menor em sociedade, observa-se dentre as medidas
socioeducativas, a liberdade assistida que constitui a medida eficaz, pois impõem aos
familiares a corresponsabilidade na educação do menor com a família, tendo nela a
oportunidade de reconstruir o seu percurso, sem ter que ficar privado da sua liberdade. É
de suma importância seu acompanhamento pelo orientador que irá direcioná-lo a
caminhos diferentes daqueles que o levaram a cometer o ato.
No regime de semiliberdade pode ser determinada desde o início ou como forma
de transição para o meio aberto, podendo o adolescente, entretanto, realizar atividades
externas, independente de autorização judicial. São obrigatórias à escolarização e a
profissionalização, a medida é restritiva de liberdade, assim como a internação, porém
menos severa. A internação é uma medida socioeducativa aplicada aos adolescentes que
cometem ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando houver
reiteração no cometimento de outras infrações graves, e quando descumprir medida
socioeducativa anteriormente imposta.
A pesquisa tem como objetivo principal uma melhor compreensão da situação das
medidas socioeducativas no Brasil buscando-se assim a melhor forma de obter-se
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resultados positivos na aplicação das medidas socioeducativas de internação.
Apontaremos as principais falhas que fazem com que haja ineficácia na aplicabilidade da
medida socioeducativa de internação, medida essa a mais drástica de acordo com o
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação essa fundamental durante o
estudo.
Nesse sentido, a pesquisa será realizada de forma indireta por meio de bibliografia
de livros, artigos e doutrina, buscando uma análise objetiva da situação do menor frente o
atual cenário de desconhecimento da sociedade acerca da situação do menor.
1. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFANTOJUVENIL NO BRASIL
A evolução jurídica do Brasil enquanto situações afetas as crianças e adolescentes
tem um histórico de legislações que se modificaram no tempo aprimorando os aspectos
protecionistas dessas legislações.
Primeiramente, destaca-se que as constituições anteriores pouco falavam sobre a
situação dos menores, responsabilidade dos pais e do Estado, ou seja, sua aplicabilidade
dependia muito da política pública voltada para assistir os menores em situação de
vulnerabilidade.
A par disso, a partir do século XX legislações foram adotadas voltadas ao
aprimoramento e desenvolvimento dos direitos dos menores e adolescentes, nesse
sentido, foi promulgada o Decreto n° 17-943-A, considerado por muitos o primeiro código
de menores, que consolidou legislações sobre direitos dos menores.
Foi importantíssimo no início do século XX que a discussão sobre direitos das
crianças e adolescentes fosse tratada no âmbito jurídico, considerando que anteriormente
a isso o cumprimento de penas por crimes era desumano, degradante e que impossibilitava
e havia uma discussão quanto ao discernimento do menor para cometer o crime.
Essa discussão só evoluiu a partir da compreensão da sociedade acerca da
importância da racionalização das penas, teoria defendida por Becarria, em sua obra dos
“Dos delitos e das penas”, quando em sua obra discute a racionalização das penas, a
compreensão de que a pena deve ser graduada a partir da conduta e do delito.
Com isso, o Brasil até então preocupado com a instituição família, mas pouco
desenvolvimento em proteção infanto-juvenil passou a procurar meios para implementar
uma política de reeducação para o menor.
Com o advento do Código Penal de 1940, foi definido o início da capacidade do
adolescente de responder por crimes comuns e contravenções penais, conforme ficou
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disposto no art. 27, do CP, que estabeleceu a idade mínima para imputabilidade penal aos
maiores 18 anos.
Percebe-se por todo exposto que a legislação não levou em consideração as
circunstâncias em que o crime é cometido, nem mesmo a gravidade da conduta do agente,
ficou estabelecido um marco temporal para definir o grau mínimo de consciência do
agente a partir de sua idade.
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Posto isso, percebe-se que a legislação penal brasileira há décadas tem se
desenvolvido em conformidade com o entendimento mundial de proteção aos menores,
mesmo diante de casos em que o crime é bárbaro.
Partindo da definição jurídica para responsabilização do menor, o Estado começou
a discutir as formas de aplicação das medidas aos menores que cometessem crimes, mais
detidamente como faria para impor medidas de caráter mais pedagógico, que trouxesse
aquele jovem infrator para vida em sociedade.
Nesse sentido, após essa definição de faixa etária para responder a processo
criminal a discussão foi transferida para os meios em que se daria essa aplicação de
medidas de segurança aos menores, posto que, em outras experiencias passadas as casas
de recolhimento de jovens e crianças se tornaram verdadeiras escolas para que esses
jovens voltassem a criminalidade.
Após, foi promulgada a Decreto-Lei 6.026, de novembro de 1943, alterou o então
vigente Decreto 17.943-A, que trouxe como principal modificação os procedimentos a
serem adotados no momento da apreensão do menor por cometimento de crime, adotouse a necessidade de dividir em dois grupos os menores de 18 anos para tratar da sua
necessidade de apreensão.
A referida lei obrigava o menor de 14 anos a ser apresentado imediatamente para
autoridade judiciaria no momento de sua apreensão para discussão quanto ao seu grau de
periculosidade e a possibilidade do menor ficar sob a autoridade de pais e responsáveis,
adotando a constrição da liberdade como ultima ratio, em consonância com o Código
Penal.
Para os maiores de 14 e menores de 18 anos o procedimento era diferente, desde
logo o adolescente era apresentado a autoridade competente onde a mesma verificava a
situação do menor e o encaminhava para estabelecimento prisional compatível com a
periculosidade do agente.
Nesses casos em que eram considerados perigosos os jovens eram expostos no
mesmo ambiente que os adultos para cumprimento da pena.
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Foi somente após o advento da constituição de 1988 que efetivamente o texto
passou a tratar de questões relevantes a direitos das crianças e adolescentes, conforme
disposto no artigo 228, da CF/88, determinando uma tarefe conjunta entre o Estado,
Sociedade e família para desenvolvimento dos menores.
Com advento da constituição houve a necessidade de adequar a legislação vigente
ao texto, uma vez que o próprio texto constitucional priorizou a proteção integral do
menor, o que levou a elaboração de um novo estatuto das crianças e adolescentes em
consonância com o texto constitucional.
Nesse sentido, foi publicado a Lei 8.069/90, conhecido como Estatuto das Crianças
e Adolescentes, um importante marco na discussão do menor como ser direitos e deveres.
A partir dessa nova codificação o menor deixa de ser mero expectador de ações
do Estado e passa a ser o individuo que pode cobrar por ações efetivas do Estado e da
família para o seu desenvolvimento.
Outra importante inovação na legislação e a mudança da forma de tratamento da
sociedade com o menor infrator, pela legislação ele deixe de ser considerado criminoso e
passar a ser um infrator, não lhe sendo atribuída a condição de criminoso.
Toda essa preocupação serve para desenvolver uma politica mais humana para o
jovem e o adolescente, mesmo aqueles que cometem crimes considerados hediondos pela
legislação, como uma forma de criar um ambiente mais propicio ao retorno do menor para
vida em sociedade do que o contrário.
1.1 Proteção Constitucional e Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente.
A partir da promulgação do texto constitucional de 1988 o Brasil passou a adotar
uma nova política assistencialista de proteção integral ao menor e ao adolescentes,
primeiramente passou a ser consagrado no texto constitucional o princípio da Dignidade
Humana, previsto no art. 1, inciso III, da Constituição, in verbis:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
348

www.conteudojuridico.com.br

Nesse sentido, explica Andre Ramos Tavares (2020/p.99) sobre o princípio da
Dignidade da Pessoa Humana:
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“A dignidade humana consiste não apenas na garantia negativa de
que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas também
agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo. O pleno desenvolvimento da
personalidade pressupõe, por sua vez, de um lado, o reconhecimento
da total auto disponibilidade, sem interferências ou impedimentos
externos, das possíveis atuações próprias de cada homem; de outro,
a autodeterminação (Selbstbestimmung des Menschen) que surge da
livre projeção histórica da razão humana, antes que de uma
predeterminação dada pela natureza”
Objetivando defender os direitos e garantias fundamentais do menor, o texto
constitucional foi além e no artigo 227, definiu como prioridade por parte de toda
sociedade o desenvolvimento do menor, dispondo sobre a obrigação de todos em
fomentar uma política de desenvolvimento do menor, conforme dispõe:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
Não obstante, a constituição também determinou em seus incisos que o Estado
passe a adotar políticas voltadas ao desenvolvimento da criança e adolescente, conforme
dispõe o art. 227, §1°, inciso I e II, da CF/88:
Art. 227. (...)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e
obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde
na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental,
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bem como de integração social do adolescente e do jovem portador
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas
de discriminação.
Nesse sentido, observa-se que houve uma clara mudança na política pública
brasileira, correspondendo a uma intenção protecionista do Estado para preservar os
direitos da criança e adolescente para que se crie uma rede de proteção em conjunto com
toda sociedade e a família.
Ademais, o texto constitucional foi além, trouxe os pais e aqueles que exercem
algum tipo de autoridade sobre os menores para assumirem o protagonismo da relação
entre pais e filhos, conforme dispõe o Art. 229 “Os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade.”
2. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conforme explicitado alhures, a lei 8.069/90, no art. 1°, em consonância com a
Constituição de 1988, tratou de definir a proteção integral do menor como primazia na
realização de política pública voltadas a proteção do menor e adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, foi considerado para muitos um marco
legal no desenvolvimento da legislação sobre crianças, concatenado na Convenção sobre
os Direitos da Criança, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 28 de 1990, o referido
tratado consubstancia a ideia a que o menor seja tratado como sujeito de direito e não
como mera coisa.
Nesse sentido, imperioso destacar o ensinamento de Liberati, quem em sua obra
destaca a mudança de conceituação do menor perante a legislação:
“O marco diferencial que consagrou o Estatuto da Criança e
Adolescente foi a mudança do paradigma: antes se consideravam a
criança como “objeto de medidas jurídicas e assistenciais”; agora, a
criança e o adolescente são considerados “sujeitos de direitos”,
devem ser respeitados na sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento e gozam de prioridade no atendimento de seus
direitos (2021/p. 49)
Importante destacar a definição trazida pelo Estatuto da Criança e Adolescente em
seu art. 2°, que dispõe sobre a diferenciação entre o que se entenderia por criança e as a
serem tomadas quando da sua constatação e dos adolescentes, conforme dispõe:
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Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e
um anos de idade.
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Observa-se que suma importância a definição jurídica dos grupos considerados
mais vulneráveis e daqueles grupos considerados menos vulneráveis, uma vez que o menor
até 12 anos sofre medidas de proteção, voltadas para o seu desenvolvimento e
possibilidades futuras de reinserção social, diferente das medidas socioeducativas
aplicadas aos maiores de 12 e menores de 18 anos que comete crime ou contravenção
penal.
As medidas socioeducativas prevista no Estatuto da Criança e do adolescente,
apensar de muitas vezes terem cunho de pena, impondo restrição da liberdade ao menor,
quando aplicadas em conjunto com medidas educativas, desportivas e convivência social
propiciariam uma reinserção do menor na sociedade, conforme explica Liberati (2021) em
sua Obra, as medidas tem caráter pedagógico e tem como objetivo primordial a integração
do jovem na família e na sociedade, reconstruindo valores soterrados pele sua conduta
delituosa.
Ocorre que, as medidas socioeducativas não são aplicadas da forma prevista em
lei e isso tem criado um ambiente de extrema dificuldade para reinserção dos menores em
sociedade, observa-se que todo sistema vem se desenvolvendo tendo como eixo basilar o
sistema pedagógico e familiar para educação do jovem, posto isso, observaremos ao logo
do trabalho a importância dessas medidas, sua aplicação a custo reduzido para o Estado e
sua importância para esse processo.
2.1 Princípios
A legislação que trata sobre a criança e o adolescente no Brasil é desenvolvida com
um arcabouço próprio de princípios e normas que servem de base para interpretação das
normas que o instituíram, nesse sentido, observa-se que foi criado um microssistema
jurídico para tratar desses assuntos, importante citar a feliz definição de microssistema
trazido por Fernando Antônio:
“um conjunto organizado de normas, princípios e regras tendentes a
expressar lógica e unidade às relações jurídicas de determinados
grupos, minorias ou temas, abarcando normas de direito material e
processual público e privado” (2014/p. 83).
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Portanto, observa-se que o Estatuto tem um sistema próprio e voltado
inteiramente para concretização de seus princípios, para melhor conceituar o que se
entende por princípios, para José Afonso da Silva (2001/p.96) em sua obra observa que:
“Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são
[como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos quais
confluem valores e bens constitucionais”
Após essa introdução necessária para definir o que é princípio para o ordenamento
passamos a discorres sobre os princípios que norteiam o ECA.
Conhecido por princípio da Prioridade absoluta, esse princípio é observado no
texto constitucional no artigo 227, caput, da CF/88, quando discorre sobre a prioridade de
todos em assegurar a criança e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à
saúde e afins, para assegurar-lhe um ambiente longe de negligência, discriminação,
violência e exploração.
Esse princípio define a obrigação que todos devem ter no momento de discutir
questões afetas a criança e adolescente, sempre que colocar em discussão questões
pertinentes aos menores de 18 anos devem ser dadas primazia ao melhor interesse do
menor.
Tratando-se agora do princípio do melhor interesse do menor, este princípio tem
norteado as legislações pertinentes ao direito de família, notadamente quando se trata de
guarda e pensão para os filhos, contudo, esse princípio tem aplicabilidade no Estatuto, uma
vez que vai caber ao juiz analisar os casos envolvendo menores para se chegar a uma
decisão de melhor atenda ao interesse do menor.
Nas palavras de Flávio Tartuce (2014/p.35), o princípio da proteção integral
previsto na CF/88 pode ser percebido como princípio do melhor interesse do menor,
explica:
Na ótica civil, essa proteção integral pode ser percebida pelo
princípio de melhor interesse da criança, ou best interest of the child,
conforme reconhecido pela Convenção Internacional da Haia, que
trata da proteção dos interesses das crianças. O Código Civil de 2002,
em dois dispositivos, acaba por reconhecer esse princípio de forma
implícita.
Portanto, tal princípio tem o condão de prestar assistência e subsídio ao intérprete
para que seja interpretado da melhor forma possível as legislações pertinentes ao interesse
do menor de 18 anos.
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Por fim, cabe destacar o princípio da descentralização de ações, também
conhecido como princípio da municipalização, tem por finalidade descentralizar ações de
interesse de crianças e adolescentes para que todos os setores possam atuar para
aumentar o escopo de atuação do Estado em face do interesse do menor.
O Eca em seu art. 88, inciso I, define como diretriz de política de atendimento a
municipalização do atendimento primário ao menor.
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Esse princípio é de suma importância para a aplicação de pena as crianças, uma
vez que, a municipalização propicia uma atenção maior a cultura local de determinado
povo evidenciando as condições locais as quais os jovens são expostos, uma vez que no
Brasil, por sua extensão geográfica, existem peculiaridades locais que divergem do meio
social comum, como início do trabalho do menor em áreas rurais, casamentos de jovens
antes da maior idade e até mesmo crimes decorrentes das condições em são expostos,
toda essa gama de fatores deve ser analisado no momento de aplicação de políticas
públicas para crianças e adolescentes.
2.2 Medidas Socioeducativas
Previsto no art. 112 do ECA, as medidas socioeducativas visam traçar os meios em
que o Magistrado, diante dos casos de crimes cometidos por adolescentes deve atuar para
aplicar medidas restritivas a menores.
Conforme já explicado, as medidas socioeducativas não têm caráter sancionatório,
mas visam prestar um serviço de reeducação e ressocialização do menor em conflito com
a lei, e necessariamente reinseri-lo em sociedade.
Assim, dispõe o Eca em seu art. 112, as medidas socioeducativas a serem adotadas
pelo magistrado, in verbis:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
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VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

A advertência é considerada a medida menos gravosa dentre as medidas adotadas
pelo magistrado, é basicamente uma audiência em que o magistrado se prestará a realizar
uma forma de aconselhamento do menor para que o mesmo deixe de praticar
determinado ato e informa-lo sobre as consequências jurídicas do seu comportamento,
assim dispõe o art. 115, do ECA, “A advertência consistirá em admoestação verbal, que será
reduzida a termo e assinada”.
Observa-se que o procedimento é formal e se presta a conscientizar o menor acerca
dos seus direitos e suas responsabilidades.
No inciso II, observa-se que a lei prevê a possibilidade de reparar o dano causado
a outrem, trata-se de uma medida de caráter personalíssimo, ou seja, deve ser realizado
pelo menor quando praticar atos que ocasionam prejuízos de cunho material à vítima.
Assim dispõe o art. 116, da Lei 8.069/90:
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais,
a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra
forma, compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida
poderá ser substituída por outra adequada.
Imperioso destacar que essa medida não é única e deve ser aplicada quando
constatada sua possibilidade de ser aplicada, ou seja, quando o menor detém patrimônio
para arcar com a reparação.
A prestação de serviço a comunidade, também é uma forma de reparação do dano,
contudo, tal medida não visa necessariamente a reparação danosa, seu objetivo precípuo
é a conscientização do menor acerca da sua responsabilização por atos praticados e
necessidade de respeito aos indivíduos da comunidade.
Contudo, é vedado no ordenamento jurídico qualquer forma de trabalho forçado,
essa medida deve ser aplicada em concordância com o menor, e não pode ser superior a
6 meses e com limite de 8 horas semanais.
Previsto também no art. 112, do Eca, a medida de liberdade assistida é voltada para
aprimoramento da relação do menor com a sociedade, sem que isso importe em restrição
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forçada da sua liberdade, essa medida é prevista no art. 118 e 119 do Eca, e é realizada por
profissional que irá avaliar o comportamento do menor que será definido pelo juiz.
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Outra medida que pode ser adotada é o regime de semiliberdade, que é idêntico
ao modelo de regime semiaberto do preso, o jovem pode sair durante o dia para estudar,
trabalhar e realizar atividade, mas deve retornar no período noturno para recolhimento,
essa medida e adotada para jovens que cometem crimes graves na sua natureza e deve ser
cumprida em estabelecimento diferenciado, uma vez que é o último passo para liberdade
definitiva do menor.
A última das medidas e a mais gravosa é a que impõe internação do menor em
estabelecimento educacional, essa medida é adotada quando o menor for apreendido por
crime considerado grave, quando reiteradamente cometer crimes de natureza diversa, ou,
quando descumprir reiteradamente e injustificadamente medidas anteriormente impostas,
art. 122, do Eca, in verbis:
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta.
A medida não comportará prazo, contudo sua aplicação não poderá ser superior a
3 anos, essa medida poderá ser aplicada até no máximo os 21 anos de idade.
Contudo, imperioso destacar os princípios que norteiam a internação compulsória
do menor: Princípio da brevidade; Princípio da Excepcionalidade; e Princípio do Respeito
ao menor.
Todas essas medidas, são aplicadas posteriormente a um processo judicial em que
é dado o contraditório e a ampla defesa, em cumprimento ao devido processo legal e
sempre orientado por profissionais capacitados.
3. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO
DO MENOR.
Primeiramente, é de suma importância frisar as questões pertinentes a
responsabilidade do Estado, da Sociedade e da família na formação do menor, nesse
sentido, a CF/88, foi feliz ao consagrar no texto constitucional a responsabilização de todos
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para esse fim, impondo inclusive a autoridades competentes o dever de criar programas e
fomentar a educação do menor.
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Contudo, percebe-se que nos dias de hoje a política voltada a esse fim tem sido
deixada de lado, posto que, a sociedade passou a ver o menor infrator, dentro do contexto
social em que vive de poucas alternativas, como um criminoso irrecuperável, que deve ser
afastado da sociedade para responder por seus atos.
Chegou-se até a discutir a redução da maioridade penal para que os jovens
possam responder como adultos por suas condutas.
Entretanto, observa-se, por todo exposto que o ordenamento jurídico brasileiro
tem uma legislação muito moderna e em consonância com os tratados internacionais para
tratamento do menor em situação delitiva.
Portanto, é possível analisar por essa breve pesquisa que o ordenamento jurídico
brasileiro passou por várias modificações durante as décadas, passou de uma lei que
regulamenta apenas os procedimentos para uma legislação forte, principiológica, com
técnica de aplicação de suas medidas para reinserção do menor em sociedade.
Contudo, nos dias atuais ainda se discuti penas mais severas aos menores,
notadamente quando se confronta o aumento dos crimes graves sendo praticados por
menores, obviamente para evitar aplicação de penas mais severas, contudo, tais medidas
não irão diminuir ou frear o avanço da criminalidade por parte desses grupos.
Importante frisar, que nossa legislação tem todo um arcabouço normativo voltado
para aplicação de medidas socioeducativas conforme demonstrado que, sendo aplicada
de forma coerente e pedagógica diminuirá muito os índices atuais.
Posto isso, é necessário salientar que uma nova legislação voltada para diminuição
da maior idade penal só irá criar mais bandidos em sociedade, uma vez que, o menor
considerado criminoso iria ser inserido cada vez mais cedo no mundo da criminalidade.
Contudo, observa-se que a legislação aplicada atualmente prevê vários meios
alternativos para recuperação do jovem em situação delitiva, todavia, essa recuperação só
será possível se houver comprometimento de todos os agentes previstos no texto
constitucional, principalmente a família como base para recuperação desses jovens.
Nesse sentido, resta claro que a legislação foi evoluindo com o passar dos anos
para que o jovem delituoso fosse cada vez mais preparado durante o período em que está
sob a proteção para que sua reinserção em sociedade fosse a mais natural possível, uma
vez que, a recuperação daquele jovem propicia uma sociedade mais consciente e mais
forte.
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Posto isso, percebe-se que não se trata de falta de legislação apta a ressocialização
e reinserção do menor em sociedade, o que existe é uma desvirtuação das medidas
socioeducativas que visam auxiliar os jovens na sua reestruturação.
4. CONCLUSÃO
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O presente artigo teve objetivo fulcral contribuir para discussão acerca do
melhoramento do sistema brasileiro de medidas socioeducativas praticadas no Brasil em
consonância com as legislações internacionais e a constituição de 1988.
Percebe-se que houve um crescimento histórico da legislação e nas políticas
públicas voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes e situação de
delinquência, considerando que, por muito tempo a legislação colocava o menor e situação
de exposição a mais crimes e a impossibilidade de reinserção do menor em sociedade.
Observou-se por todo exposto que a legislação evolui junto com a sociedade,
buscando sempre melhorar a relação do menor que comete crime com a sociedade, família
e o Estado, políticas públicas foram inseridas objetivando auxiliar nessa tarefa para traçar
meios que promovessem uma política assistencial voltada a recuperação do menor infrator.
Ademais, percebe-se que a legislação atual é protecionista, integradora e com
vários métodos para auxiliar o menor na sua recuperação e reinserção na sociedade,
portanto, entendemos que o meio para diminuir o quadro que encontra-se exposto é
melhorar o sistema de assistencialismos existente, aumentar o número de profissionais que
trabalham nesse sistema de reeducação do menor e garantir que seus direitos sejam
mantidos, mesmo que em situação de delinquência ao qual se encontre.
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RESUMO: O presente estudo tem por designío analisar os aspectos jurídicos
correlacionados aos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA
regulamentados pela Lei Federal nº 12.764/2012 que instituiu a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA no âmbito do município de Gurupi-TO. Visa
realizar um levantamento da aplicabilidade e eficácia desta lei regulamentadora no
município de Gurupi, e ainda analisar criticamente a proteção jurídica das pessoas dentro
espectro à luz dos princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana consagrados na
nossa Carta Magna. Para tanto foram utilizadas doutrinas, pesquisas de campos em órgãos
públicos do município e com famílias envolvidas na temática, jurisprudências além de
pesquisas em sites da internet. Aspira-se constituir um valioso mecanismo de garantia do
direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, de serem vistas e caracterizadas
como portadoras de deficiência, sendo um embrião para criação de políticas públicas
eficientes em nosso município. Ao mesmo momento mostra-se necessário fomentar a
conscientização da população em geral sobre a existência dessa realidade, caucionando o
respeito e o tratamento adequado para estas pessoas, as quais também fazem parte da
grande comunidade de pessoas com deficiência em nosso Munícipio.
Palavras-chave: Eficácia. Políticas Públicas. Dignidade. Deficiência. Conscientização.
Abstract: This study aims to analyze the legal aspects related to the Rights of Persons with
ASD-Autistic Spectrum Disorder regulated by Federal Law No. 12.764 / 2012 which
instituted the National Policy for the Protection of the Rights of Persons with ASD within
the municipality of Gurupi-TO. It aims to carry out a survey of the applicability and
effectiveness of this regulatory law in the county of Gurupi, and also to critically analyze
the legal protection of people within the spectrum in light of the principles of equality and
dignity of the human person enshrined in our Constitution. For this purpose, doctrines,
field research in public agencies in the municipality and with families involved in the theme,
jurisprudence, in addition to research on internet sites were used. The aim is to constitute
a valuable guarantee mechanism for the right of people with Autism Spectrum Disorder to
be seen and characterized as disabled, being an embryo for the creation of efficient public
policies in our city. At the same time, it is necessary to raise awareness in the general
population about the existence of this reality, ensuring respect and proper treatment for
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these people, who are also part of the large community of people with disabilities in the
municipality.
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INTRODUÇÃO
O grande marco na legislação a respeito das pessoas com autismo se deu através da
Lei Federal 12.764/12 também conhecida como Lei Berenice Piana, cuja autoria do seu
projeto pertence ao senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Berenice é mãe de
Dayan, que está dentro do transtorno do espectro autista, e muito lutou pela sanção do
projeto.
Tal dispositivo legal institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa
com transtorno do espectro autista, abordando questões como saúde e educação, ao
conceder o direito ao atendimento especializado e obrigar o Estado e entidades privadas
a garantir o acesso à educação e ao mercado de trabalho, dentre outros direitos.
Entretanto, não é o que se observa no município de Gurupi-TO, onde hodiernamente
não existe nenhum tratamento especializado no Transtorno do Espectro Autista por parte
do Poder Público. Descumprindo, portanto, legislações federais, constitucionais e tratados
internacionais ao qual o Brasil é signatário
1. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Preliminarmente insta salientar que o espectro é “uma disfunção neurológica de

base orgânica, que afeta a sociabilidade, a linguagem, a capacidade lúdica e a
comunicação” (Classificação Internacional de Doenças – CID 10, publicada pela
Organização Mundial de Saúde).
No Brasil ainda não possuímos dados estatísticos sobre a quantidade de autistas.
Sendo essa a causa de luta dos familiares de pessoas com TEA no ano de 2019, onde após
diversos embates o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República, sancionou
em julho a Lei 13.861/19, que obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
a inserir no Censo 2020 perguntas sobre o Autismo.

360

www.conteudojuridico.com.br

Entretanto com a pandemia do coronavírus ainda não foram alcançados esses dados.
Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de pessoas dentro do Espectro baseando-se em
estudo realizado em 2011 pela Universidade Presbiteriana Mackenzine na cidade de Atibaia
(SP). (MACKENZIE, 2011)
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A primeira designação de autismo como um quadro clínico aconteceu em 1943,
quando o médico austríaco Leo Kanner, que no período trabalhava no Hospital Johns
Hopkins (em Baltimore, nos EUA), metodizou a cuidadosa analise de um grupo de crianças
com idades que diversificavam entre 2 e 8 anos, cujo transtorno ele denominou de
‘distúrbio autístico de contato afetivo’. Apesar de o termo “autismo” já houvesse sido
inserido na psiquiatria por Plouller, em 1906, como item relatado do sinal clínico de
isolamento (CAMARGOS et al., 2005), a criteriosa descrição de tais anormalidades por
Kanner permitiu a distinção do quadro de autismo de outros como esquizofrenia e psicoses
infantis. O trabalho de Kanner foi de extrema importância para formar os basilares da
Psiquiatria da Infância nos EUA e também mundialmente (NEUMÄKER, 2003).
A palavra espectro no TEA, significa uma amplitude de comportamentos e
singularidade de cada individuo de forma que, nenhum autista é igual o outro. O Espectro
pode se manifestar desde o grau mais leve que antigamente era considerado o “autista
asperger”, extremamente inteligentes, como em graus mais severos, onde os indivíduos
sequer conseguem vestir roupas ou ter uma comunicação verbal.
O fato de não haver nenhum exame clinico que detecte o Transtorno do Espectro
Autista faz com que muitos casos sejam subnotificados e nos graus mais leves, jamais
tratados, pois os indivíduos são apenas considerados pessoas tímidas e antissociais. Dessa
forma o diagnóstico é feito de forma clínica através da observação dos comportamentos
do indivíduo, podendo ser dado apenas por neuropediatra (quando criança) ou psiquiatra
(quando adulto).
Na mais recente pesquisa estatística divulgada pelo CDC (Centers for Disease Control
and Prevention — o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos EUA) em
março de 2020, a taxa de prevalência do autismo é de 01 a cada 54 crianças. Ainda, a
proporção pesquisada é de quatro meninos para cada menina (4,3 para um, com exatidão).
Em razão dessa incidência maior em meninos, os autistas também são chamados de “anjos
azuis”.
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Gráfico

01:

Prevalência de autismo nos EUA 2020;
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- EUA
Mais recentemente no Brasil em edição do ano de 2019 do livro “Mentes únicas”, os
autores brasileiros Luciana Brites e Clay Brites, apontam a estimativa de que, 1 (uma) a cada
51 (cinquenta e uma) crianças nascidas pode ser autista, e essas crianças são
majoritariamente do sexo masculino (BRITES e BRITES, 2019, p. 16)
Entre a gama de comportamentos presentes nas pessoas com TEA os mais comuns
são: fazem pouco contato visual, quando criança não brincam de forma adequada com os
brinquedos, tem sensibilidade ao barulho, não ficam em locais com aglomeração e
fechados, rigidez a mudança de rotina, tem estereotipias que ajuda a organizar os
pensamentos, dificuldade na comunicação verbal, não apontam para o que querem de
acordo com o marco de desenvolvimento, alguns são calmos demais como se sempre
estivessem fechados em seu mundo próprio, já outros, agitados demais. Poderíamos citar
diversos comportamentos já que não se é necessário ter todos para estar dentro do
espectro, como já dito antes, cada individuo com TEA é único.
Oliveira e Sertié (2017), afirmam que
Embora definido por estes principais sintomas, o fenótipo dos
pacientes com TEA pode variar muito, abrangendo desde indivíduos
com deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em
habilidades comportamentais adaptativas, até indivíduos com
quociente de inteligência (QI) normal, que levam uma vida
independente. Estes indivíduos também podem apresentar uma série
de outras comorbidades, como hiperatividade, distúrbios de sono e
gastrintestinais, e epilepsia. (OLIVEIRA E SERTIÉ, 2017, p.233)
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Os sinais se manifestam desde bebês, em alguns casos aos quatro meses de idade
ja se consegue um diagnostico, o que é raro no Brasil, mas acontece. A maior parte dos
autistas são diagnosticados tardiamente principalmente pela condição social da familia e
ate preconceito, muitos pais não aceitam ter algo errado com sua prole. E o maior perigo
do autismo esta ai: Intervenção precoce muda vidas. Uma criança com TEA que começa a
intervenção com equipe multidisciplinar aos 02 (dois) anos de idade terá muito mais
chances de ser totalmente independente do que uma que começou o tratamento aos 06
(seis) anos. O cerebro humano nasce como uma esponja, quando pequenos absorvemos
tudo, conforme vamos crescendo existem as podas neurais, que fazem o cerebro absorver
menos informações e consequentemente dificulta a intervenção dos profissionais pois
criam maior rigidez.
Além dos classicos pontos citados vale ressaltar que o transtorno do Espectro
Autista possui uma gama de comorbidades que podem vir associadas a ele como distúrbio
do sono, eplepsia, distúrbios gastrointestinais, etc. Para melhor elucidar sobre as
comorbidades associadas, extraímos através de dados disponibilizados pelo Instituto
NeuroSaber as comorbidades mais frequentes no gráfico abaixo:

Comorbidades no Autismo

85%

40%

EPILEPSIA

80%

85%

DISTÚRBIOS DO
SONO

COMORBIDADES
PSQUIÁTRICAS

30%

DISTÚRBIOS
GASTROINTESTINAIS

DISTÚRBIOS
ALIMENTARES

Gráfico 2: Comorbidades no autismo
Fonte: Instituto Neurosaber- 2021 de Ensino - EIRELI 2015 - 2019
1.2 NIVEIS DO TRANSTORNO SEGUNDO A OMS
O autismo atualmente é dividido em grau leve, moderado e severo. São classificados
de acordo com a dependência da pessoa dentro do espectro, leve quando necessita de
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pouco apoio, moderado quando necessita de apoio em algumas atividades, severo quando
necessita de apoio em praticamente todas as atividades.
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A 11ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), assim como o Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos
Transtornos Mentais (DSM), a CID11 uniu o TEA em um único diagnóstico. Anteriormente
o CID do autismo era o F 84.0.
Desde a publicação do DSM-V em 2013, o Transtorno do Espectro Autista foi
abalizado em três níveis diferentes. Ao identificar o diagnóstico de TEA de uma pessoa
como Nível 1, 2 ou 3, a magnitude dos sintomas e o nível de apoio necessário para as
atividades cotidianas, ficam mais indubitáveis.
1.3 TRATAMENTOS INDICADOS A PESSOAS COM TEA SEGUNDO A OMS
O Ministério da Saúde lançou em 2014 a cartilha :Diretrizes de Atenção à
Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), ao qual corrobora
com os atuais indicadores para tratamentos de pessoas dentro do espectro.
Preliminarmente insta salientar que o melhor tratamento para o autismo é a intervenção
precoce com equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, psicologo,
fonoaudiologo , neuropediatra em alguns casos fisioterapeuta.
O Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento
(2019), elenca algumas modalidades de terapias que normalmente são utilizadas na
intervenção, são elas:
Modelo Denver de Intervenção Precoce para Crianças Autistas:
estimulação intensiva e diária baseada em Análise do Comportamento
Aplicada (ABA), visando promover interações sociais positivas e
naturalistas com a finalidade do aumento da motivação da criança
para as competências sociais, a aprendizagem e o desenvolvimento
da comunicação receptiva e expressiva e das habilidades cognitivas e
motoras; Estimulação Cognitivo Comportamental baseada em (ABA):
programa comportamental amplamente utilizado e reconhecido, que
visa desenvolver habilidades sociais e comunicativas, ao lado da
redução de condutas não adaptativas, partindo de estratégias de
reforço; Comunicação suplementar e alternativa: a partir do uso de
sinais, gestos, símbolos e figuras (como o PECS- Sistema de
Comunicação por Troca de figuras) em autistas não-verbais; Método
TEACCH (Tratamento e Educação para Crianças Autistas e com outros
prejuízos na comunicação): mais utilizado no campo da educação,
implica na estruturação do ambiente pedagógico-terapêutico, com o
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estabelecimento de rotinas e o planejamento da sequência e duração
das atividades; Terapia de integração sensorial: para crianças autistas
que demonstram alterações no processamento sensorial;
(DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO
E COMPORTAMENTO, 2019, p.16-17).
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O diagnóstico de TEA é realizado por uma avaliação clínica baseada nos critérios do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition – DSM-5), incluindo histórico e
observação de comportamentos característicos, de preferência usando abordagens
padronizadas.
2. HISTÓRICO DA PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM TEA DENTRO DO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
No Brasil, por diversas razões, as politicas públicas voltadas ao acolhimento das
pessoas com diagnóstico de autismo se deu de maneira tardia. Até o aparecimento de uma
política pública para saúde mental de crianças e adolescentes, no início do século XXI, as
pessoas dentro do espectro conseguiam atendimento somente em instituições
filantrópicas, como a Associação Pestalozzi e a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), ou em instituições não governamentais (como as instituições
assistenciais desenvolvidas por familiares de autistas, como a ANJO AZUL de Palmas)
(CAVALCANTE, 2003).
A primeira Associação organizada de pais a surgir no Brasil foi o da Associação dos
Amigos dos Autistas de São Paulo, a AMA-SP, em 1983. As associações que após a criação
da AMA-SP se espalharam rapidamente por todo o Brasil nasceram do encontro da
vontade de cuidadores de crianças autistas que viam naquela criança enigmática, a
possibilidade de se tornarem agentes de sua própria história. Com a falta de assistência
por parte do Poder Público a união das familias fez toda diferença nas criações de
legislações sobre os autistas. Tanto que as legislações que possuimos hoje levam nomes
de pais e autistas: como as Leis Federais Berenice Piana , Lei Romeu Mion, Lei Fernando
Cotta no Distrito Federal etc.
A construção de uma rede para crianças e adolescentes com transtornos mentais
graves e persistentes, integrada à saúde mental no SUS, só foi iniciada a partir da III
Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001 (BRASIL, 2002a), tendo como ponto
estratégico a implantação de Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), a
partir da portaria ministerial nº 336/02 (BRASIL, 2002b). Estas unidades têm como eixo
central a construção de redes ampliadas de cuidado, configurando os CAPSi como
protagonistas da nova lógica assistencial, pautada por diretrizes de acessibilidade, cuidado
territorial e comunitário, pelo reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos
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psíquicos e de direitos, bem como o direcionamento intersetorial e integral das ações de
cuidado (BRASIL, 2005; AMSTALDEN; HOFFMANN; MONTEIRO, 2010).
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Após diversas lutas e embates, pois mesmo sendo criados os CAPS sabe-se que ate
o atendimento chegar a todos, de forma igualitaria, é necessário demasiado tempo, as
associações foram criando forças e se tornando protagonistas na luta pelos Direitos das
Pessoas com TEA.
Desde a formação da AMA, grupos de familiares de autistas vêm se
consolidando pelo país, não apenas como fonte de apoio emocional
a outras famílias, mas como meio legítimo de angariar recursos
públicos, formular projetos de lei, buscar novos tratamentos,
pesquisas e atendimentos em saúde e educação, além da produção
de conhecimento (NUNES, 2014, p.15).
Importante frisar que o reconhecimento da síndrome como necessidade especial já
existe desde 2006, quando a ONU aprovou a Convenção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, que inclui o autismo e o Brasil se tornou signatario, tendo portanto a força de
emenda Constitucional. Entretanto, não se tinha aplicabilidade. Ao se depararem com essa
situação os familiares reuniram forças, em especial Berenice Piana que se conscientizou
que essa situação deveria chegar a Brasilia, foi quando se inscreveu em um curso sobre
cogumelos na capítal do país, e todo dia procurava um participante e questionava se o
mesmo conhecia algum deputado, após diversas tentativas frustadas de chegar a algum
parlamentar, a equipe do senador Paulo Paim responderá seus emails e começaram então
a escupir o esboço do que hoje é a Lei mais importante para os autistas do Brasil: Lei
12.764/2012.
3 LEI FEDERAL 12.764/2012
A Lei Federal em comento foi o divisor de águas para as pessoas dentro do espectro
no Brasil, se tornando o maior marco legislativo que, concomitantemente as outras
legislações regulamentadoras, fazem parte da gama legislativa de proteção as pessoas com
transtorno do espectro autista, o que possibilita as famílias a buscarem as suas
concretizações fora do papel do legislador.
Apesar de existir uma Lei muito linda em sua teoria que é a Lei Federal nº 12.764/12,
criada após diversos esforços de toda comunidade autista do Brasil, não se vê na pratica a
sua aplicabilidade, fazendo com que os autistas venham regredindo e cada vez mais sendo
excluídos da sociedade.
O TEA possui diversos graus que são classificados em leve, moderado e severo, um
autista severo quando tratado corretamente por uma equipe multidisciplinar pode evoluir
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e chegar ao grau leve, entretanto da mesma forma, o autista leve quando não tratado pode
evoluir ao grau mais severo do Espectro.
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O Art. 1º da Lei fitada preceitua que a pessoa com transtorno do espectro autista é
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O que acaba repercutindo
na aplicabilidade global das disposições da Lei 13.146/2015, que cria o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, destinado a assegurar e a promover, em conjunturas de igualdade, a
operação dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando
à sua inclusão social e cidadania.
Já o Art. 2º estabelece sete diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:
“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:
I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das
políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do
espectro autista;
II - a participação da comunidade na formulação de políticas
públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro
autista e o controle social da sua implantação,
acompanhamento e avaliação;
III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com
transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico
precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a
medicamentos e nutrientes;
IV - (VETADO);
V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro
autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades
da deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação
pública relativa ao transtorno e suas implicações;
VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais
especializados no atendimento à pessoa com transtorno do
espectro autista, bem como a pais e responsáveis;
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VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para
estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a
magnitude e as características do problema relativo ao
transtorno do espectro autista no País.
Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata
este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito
público ou convênio com pessoas jurídicas de direito.
O inciso III do art. 3ª do mesmo dispositivo legal, determina que o acesso a ações e
serviços de saúde, deve prever: diagnóstico precoce ainda que não definitivo, atendimento
multiprofissional, educação, moradia, trabalho, previdência social. Entretanto como ja dito
anteriormente, o desgaste familiar para que o autista consiga a tão sonhada intervenção
precoce é enorme, visto a falta de políticas públicas eficazes.
Profícuo lembrar que existe uma estrutura legislativa que em conjuto com a Lei
Federal 12.764 constituem os direitos das pessoas com TEA, a exemplo das leis 8.899/94
que estabelece a gratuidade no transporte interestadual à pessoa dentro do transtorno do
espectro autista que prove rendimentos de até dois salários mínimos. Lei 7.611/2011 que
dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, que garante
acompanhante a pessoa com transtorno do Espectro em ambito escolar. E mais
especificadamente no Estado do Tocantins a Lei 3264/2017 que versa sobre a
obrigatoriedade da inserção do símbolo do TEA nas placas ou avisos de atendimento
prioritário e Lei 3670/2020 que estabelece sobre a inclusão de informações sobre o autismo
nos documentos de identificação emitidos pelos órgãos e entidades do Estado do
Tocantins.
É espantoso se deparar com a não aplicação de direitos basilares em uma sociedade
democrática, um país que tanto tem se expandido e se tornando uma economia mundial,
não conseguir aplicar leis básicas de direitos á saúde e educação e principalmente inclusão
de pessoas com deficiência, o que deveria ser uma causa de luta de todas as pessoas.
O caminho para aplicação da Lei nº 12.764/12 infelizmente tem sido somente via
judicial, onde as famílias e pessoa com deficiência, sofrem pela inércia do poder público e
ainda com a demora nos andamentos de ações judiciais, pois em muitos casos mesmo com
decisões judiciais favoráveis o estado se omite naquilo que lhe é de competência.
4 POSSÍVEIS RESPONSABILIZAÇÕES AO MUNICÍPIO DE GURUPI E ESTADO DO
TOCANTINS
Existe uma frase de Salvador Allendeprivado que diz: “Não basta que todos sejam iguais
perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos”. E a escolha do tema aqui tratado
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é reflexo da participação discente na Associação dos Pais e Protetores dos Autistas de
Gurupi-ASPAG bem como do Movimento Orgulho Autista do Brasil-MOAB, associações
que defendem o direito das pessoas dentro do Espectro. As referidas associações fazem
uma ponte entre os pais e o contato direto com as demandas judiciais, orientando e
levando ao Ministério Público e Defensoria Pública através das crianças assistidas que,
representadas legalmente por suas famílias, necessitam de constantes judicializações para
garantir os seus direitos pela falta de cumprimento por parte do Poder Público e até por
planos de saúde e escolas particulares.
Ao longo dos anos sendo parte integrante dos ativistas dos direitos das pessoas com
deficiência percebe-se um complexo de situações e descaso, envolvendo inúmeros pontos
como a judicialização da saúde, a dignidade da pessoa humana, ineficiência da
aplicabilidade das políticas públicas, desigualdade social dentre outros.
O que se busca através da publicação deste artigo, nada mais é que: justiça. O sonho
da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças, compreender que cada ser
humano é único é fundamental para se alcançar a plena justiça. Visa ainda trazer a luz da
sociedade a realidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista bem como o
descaso do Poder Público de Gurupi para com os mesmos. A falta de políticas públicas
voltadas ao tratamento das pessoas com TEA tem se mostrado cada dia mais inaceitável,
visto que já se é regulamentado por Lei esse direito.
A aplicabilidade da Lei a qual tratamos nesse estudo por diversas vezes já fora
questionada pelo Ministério Público de Gurupi, Defensoria Pública e Entidades de apoio e
defesa das pessoas com deficiência, o que já gerou inclusive diversas Ações Civis Públicas,
Recomendações e ainda ações individuais e coletivas no Poder Judiciário.
Pretende-se portanto, analisar a eficácia das normas constitucionais, lei federal e
tratados internacionais e seu descumprimento no município, apontando ao final possíveis
responsabilizações para o Poder Público e encaminhamento aos órgãos responsáveis para
as devidas providências.
No ano de 2018, a Promotoria de Justiça do Estado do Tocantins, através do Promotor
Marcelo Lima Nunes, expediu Recomendação ao município de Gurupi após restar apurado
em inquérito civil público que o município não dispõe da estrutura de atendimento
definida em lei e que em decorrência disso várias crianças estão sem atendimento.
Recomendação esta que não fora acatada visto que, até o presente momento, o
município não oferece tratamento com profissionais qualificados. Recentemente (outubro
de 2021) em decisão por unanimidade do TJTO após ação civil pública impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, a justiça, mais um vez, reconheceu o direito
das pessoas com TEA:
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMINAR.
TRATAMENTO
TEA.
MEDICAMENTOS
E
PROFISSIONAIS DA SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de Instrumento 001216338.2020.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA
COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA
COUTINHO, julgado em 13/10/2021, ás 19:8:48)
A ementa acima trata-se de ação civil pública cujo processo de origem é de nº
0012163-38.2020.8.27.2700/ TJTO, onde através do NUAMAC ( Núcleo Aplicado das
Minorias e Ações Coletivas) pela Defensoria pública do Estado do Tocantins as famílias de
pessoas com TEA buscam por um tratamento digno e atendimento das legislações
vigentes.
Sabe-se que o não atendimento dos dispostos em Lei federais podem gerar
responsabilizações ao Estado e Município, como crimes de responsabilidade e ate
improbidade administrativa. Senão vejamos o disposto no Decreto Lei nº 201 de 1967:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores:
[...]
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal,
ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da
recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade
competente;
Como se observa através da transcrição do Decreto Federal acima, concluise que não pode o municipio ou estado deixar de cumprir Lei a seu bel-prazer ,
descumprindo normas vigentes, tratados internacionais e ate decisões judiciais
permanecendo na inércia e não cumprindo com seu papel constituicional de garantir o
direito a saúde e educação de qualidade a todos os individuos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com uma frase que se enluva ao explicitado: "Não vim
pedir, pedindo, senão, protestando e argumentando, pois este é o direito e a liberdade de
quem não pede favor, mas sim JUSTIÇA" (texto modificado de Antônio Vieira).
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A vasta legislação protetiva, inclusive com a integração no nosso ordenamento
jurídico de uma convenção internacional com equivalência de Emenda Constitucional, não
foi suficiente para transformar em realidade as promessas do papel, o que demonstra o
descompasso existente entre as produções legislativas e as políticas públicas (REZENDE;
VITAL, 2008, p. 19), o que hoje se espera não são a criação de novas legislações e sim o
cumprimento das existentes.
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É de extrema importância que o Poder Público busque medidas efetivas através de
políticas públicas para o cumprimento da legislação federal em relação aos autistas. A falta
de atendimento as pessoas dentro do TEA tem gerado consequências gravíssimas que mais
cedo ou mais tarde recaíram sobre o estado.
A Lei Federal 12.764/12 garantiu um leque de direitos às pessoas com transtorno
do Espectro Autista, que vai desde o diagnóstico precoce a garantia de tratamento
multidisciplinar, inclusão no mercado de trabalho, direito a previdência, etc. Restando
somente aos Estados cumprirem o que está disposto na legislação vigente, fazendo com
que os indivíduos com TEA tenham o mínimo para uma vida dentro da dignidade da pessoa
humana.
Mais do que aspectos legais foram entrevistadas mais de 60 famílias com pessoas
dentro do Espectro e o que se extrai de todas elas é um entrave enorme entre as legislações
e seu cumprimento em Gurupi-Tocantins, o que causa sofrimento, falta de esperança,
famílias inteiras à mercê de um sistema que não tem funcionado adequadamente e
especialmente eles: autistas sem nenhum tratamento que chegam a ter que ser enjaulados
e acorrentados para não se agredirem ou agredir a sua família, um retrato triste mas fiel
da realidade enfrentada por muitos que não possuíram acesso ao tratamento precoce. Visa
dar voz aqueles que historicamente foram e são excluídos da sociedade, busca-se garantir
os direitos fundamentais previstos em nossa Carta Magna, buscando uma sociedade justa
e igualitária, que garanta a plenitude e pluralidade dos direitos.
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“A história não quer se repetir - o amanhã não
quer ser outro nome do hoje –, mas a obrigamos
a se converter em destino fatal quando nos
negamos a aprender as lições que ela, senhora de
muita paciência, nos ensina dia após dia.”
Eduardo Galeno
RESUMO: O objetivo do presente artigo é analisar a articulação entre democracia e direitos
humanos na América Latina e a permanência de uma cultura autoritária e uma legalidade
repressiva ainda presentes nas instituições, processos e normativas dos países latinoamericanos.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Democracia; América Latina; Democracias Iliberais;
Anocracias; Hiperpresidencialismo; Constitucionalismo Abusivo.
Sumário: 1. Introdução. 2. Democracia E Visão Contramajoritária Dos Direitos Humanos. 3.
Democracias Iliberais, Anocracias, Hiperpresidencialismo E Constiucionalismo Abusivo 4.
Processo Democrático Na América Latina: 4.1 Panorama Histórico Político Da América
Latina; 4.2 Antecedentes Do Pensamento Latino-Americano Sobre Direitos Humanos. 5.
Papel Da Internacionalização E Regionalização Dos Direitos Humanos Na América Latina.
6. Considerações Finais. 7. Referências.
INTRODUÇÃO
A história política demonstra que a tradição democrática sempre foi frágil na
América Latina. Sua maior expressividade se deu nos idos da década de 80, quando sob a
influência benéfica de um mundo que se avizinhava do fim da Guerra Fria, ruíam diversas
ditaduras militares e civis nos países e inauguravam-se regimes constitucionais. Assim, não
é novidade que o passado histórico-político da região escancara uma gama de desafios
estruturais e emergentes na consolidação de um efetivo processo democrático na
atualidade. E, para tanto, a democracia efetiva deve ser compreendida não apenas em seu
viés formal, mas principalmente material. Nesse sentido, o estudo do conceito e da história
dos direitos humanos é fundamental para reafirmar e solidificar a proteção desses direitos
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imanentes aos seres humanos, evitando a flexibilização da temática por meio de
movimentos autoritários que buscam desvirtuar o vocabulário dos direitos humanos, ao
lado da proteção de tais por meio da internacionalização e regionalização dos direitos
humanos na América Latina.
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2. DEMOCRACIA E VISÃO CONTRAMAJORITÁRIA DOS DIREITOS HUMANOS
Bobbio define a democracia “(...) como contraposta a todas as formas de governo
autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou
fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com
quais procedimentos.” (BOBBIO, 1996, p. 17). E prossegue destacando como condição
intrínseca à noção de democracia a consolidação de um feixe de direitos humanos, assim
entendidos como instrumentos de poder e consciência aos chamados a decidir:
No entanto, mesmo para uma definição mínima de democracia,
como é a que aceito, não bastam nem a atribuição a um elevado
número de cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente
da tomada de decisões coletivas, nem a existência de regras de
procedimento como a da maioria (ou, no limite, da unanimidade). É
indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são
chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam
colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder
escolher entre uma e outra. Para que se realize esta condição é
necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim
denominados direitos de liberdade, de opinião, de expressão das
próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. — os direitos à base
dos quais nasceu o estado liberal e foi construída a doutrina do
estado de direito em sentido forte, isto é, do estado que não apenas
exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de limites derivados
do reconhecimento constitucional dos direitos "invioláveis" do
indivíduo. Seja qual for o fundamento filosófico destes direitos, eles
são o pressuposto necessário para o correto funcionamento dos
próprios mecanismos predominantemente procedimentais que
caracterizam um regime democrático. As normas constitucionais que
atribuem estes direitos não são exatamente regras do jogo: são
regras preliminares que permitem o desenrolar do jogo. (BOBBIO,
1996, p. 19)
Há, por certo, uma inegável interdependência entre o processo democrático e o
estado liberal. Tal conclusão decorre do fato de que certas liberdades são indispensáveis
para o correto exercício do poder democrático, da mesma forma que o poder democrático
é necessário para assegurar a existência e a persistência das liberdades fundamentais.
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Os Estados democráticos são caracterizados pela obediência do princípio da
maioria, com respeito aos direitos dos vulneráveis. A democracia como método está aberta
a todos os possíveis conteúdos, mas é ao mesmo tempo muito exigente ao solicitar o
respeito às instituições, exatamente porque neste respeito estão apoiadas todas as
vantagens do método. Coaduna-se, assim, com o chamado “direito do povo a governos
honestos”, isto é, direito de todas as pessoas que participam da comunidade política a ter
suas instituições públicas administradas sob os atributos da honestidade, da boa-fé, da
lisura, da impessoalidade, da moralidade e da legalidade (PLATES, 2011, p. 86-87). O
combate à corrupção e a defesa dos direitos humanos são interesses harmônicos e
convergentes constituindo parte integrante da agenda do Estado Democrático de Direito.
A importância do direito à liberdade de expressão é inegável e indiscutível,
notadamente no contexto de análise de aproximação da democracia com os direitos
humanos. O direito à liberdade de expressão, em seu caráter bivetorial, compreendendo a
liberdade de se expressar e a liberdade de buscar e propagar ideias e informações, além
de sedimentar a democracia em determinado governo, contribui para uma maior
disseminação de ideias na arena pública. Confere, ainda, uma maior densidade ao princípio
da igualdade, de modo a resguardar os grupos vulneráveis de eventual asfixia pelo grupo
majoritário e concretizar o direito à diferença. Tanto é assim que a Corte Interamericana
entende que o princípio em apreço representa a existência de uma pedra angular de uma
sociedade democrática (Caso Granier e outros - Rádio Caracas de Televisão vs. Venezuela.
Exceções Preliminares, mérito, reparações e custas, § 140). Nas palavras do eminente
ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento da ADPF 130 (rel. Min. Carlos Ayres Britto,
Plenário, j. 30.04.2009), “a liberdade de imprensa é a irmã siamesa da democracia e esta é
a menina dos olhos da Constituição Federal”.
Com efeito, a democracia efetiva deve ser compreendida não apenas em seu viés
formal, mas principalmente material. Nesse sentido, Habermas, grande expoente sobre a
democracia deliberativa, privilegia a discussão de debates de ideais em um espaço público.
Expoente do pensamento do ‘direito dúctil’, o italiano Gustavo Zagrebelsky, busca
ressignificar a compatibilidade da democracia aos direitos humanos ao adaptar o direito
ao pluralismo social hodierno.
Nas sociedades pluralistas atuais, marcadas pela presença de uma diversidade de
grupos sociais com interesses, ideologias e projetos diferentes, mas sem que nenhum
tenha força suficiente para fazer-se exclusivo ou dominante e, portanto, estabelecer a base
material da soberania estatal no sentido do passado, não deve prevalecer um só valor ou
um só princípio, ainda que majoritariamente aceitos, mas, sim, aqueles que assegurem a
convivência dos mais variados projetos de vida existentes em tais sociedades. Revela-se,
então, ‘dúctil’ o direito assim resultante, que, ao invés de amputar potencialidades
significativas, busca acolher todas e dar-lhes concordância prática, a fim de que as
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diversidades possam conviver. Dessa forma, a sociedade democrática não deve massacrar
os princípios e valores das minorias, mas, antes, contemplá-los nas normativas, a fim de
que todos os projetos de vida possam conviver, sem qualquer predefinição constitucional.
A adoção por uma igualdade integral proposta por Nancy Fraser, Charles Taylor e
Axel Honneth, no contexto do tema das “Políticas do Reconhecimento”, em superação à
clássica concepção aristotélica de igualdade, dá propulsão à efetivação da democracia
material, isso porque a célebre distinção entre igualdade na lei e igualdade perante a lei é
insuficiente para resolver questões de determinados grupos vulneráveis. Nesse raciocínio,
os autores retrocitados trabalham a questão da injustiça e da desigualdade como questões
que envolvem basicamente três fronts de batalha, quais sejam, redistribuição,
reconhecimento e representação. Os problemas de reconhecimento estariam atrelados a
questões precipuamente culturais, uma vez que retratam o modo como determinados
grupos vulneráveis são enxergados no contexto social. Já os problemas de distribuição
dizem respeito à seara econômica, uma vez que decorrem de uma partilha não equitativa
das riquezas e recursos na sociedade, o que pode vir a causar certa estigmatização nos
integrantes dessas minorias. Nesse sentido, inclusive, há quem reconheça os problemas de
reconhecimento também como uma questão correlata ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Especificamente sobre a teoria de justiça e igualdade elaborada por Nancy
Fraser, não se desconhece que posteriormente a autora agregou a sua teoria de justiça
mais um front na busca pela concretização da igualdade, qual seja: a representação dos
grupos vulneráveis e estigmatizados nas instâncias de poder. Assim, a compreensão da
igualdade deve permear a compreensão do direito à diferença, de tal modo que as pessoas
e os grupos vulneráveis tenham o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o
direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza.
Para Dworkin, os direitos fundamentais constituem normas protetivas para todos
os membros da sociedade, atingindo-os de maneira igualitária. Assim, os direitos
fundamentais trazem um interesse universalizante, ou seja, aqueles racionalmente aceitos
por todos da sociedade, razão pela qual derrubam decisões que veiculem apenas
benefícios parciais.
Apesar de seus defeitos, a democracia permite a esperança, pois pode ser melhorada.
Habermas já afirmava que os direitos humanos têm sua origem na resistência, aos
despotismos, às opressões e às humilhações. Os direitos humanos constituem assim essa
utopia realista que convida à construção de sociedades mais inclusivas, democráticas e
igualitárias. O pensamento habermasiano permite, em nível ético-político, sustentar o que
em nível jurídico internacional vem sendo consagrado: o vínculo indissociável entre os
direitos humanos e a democracia. Sem o reconhecimento e observância dos direitos
humanos, em sua universalidade, indivisibilidade e interdependência, não há verdadeira
democracia. (TRINDADE, 1997, p. 222).
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Nesse contexto, Jürgen Habermas propôs um modelo democrático denominado
de patriotismo constitucional que tem como característica o reconhecimento das
diferenças entre os cidadãos, de modo a fomentar o respeito à diversidade, pluralismo e
multiculturalidade. Nessa linha, é a lição de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza
Neto:

3. DEMOCRACIAS ILIBERAIS,
CONSTIUCIONALISMO ABUSIVO

ANOCRACIAS,

HIPERPRESIDENCIALISMO
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A adesão do cidadão aos princípios constitucionais básicos, ligados
sobretudo à democracia e aos direitos fundamentais, tem sido
chamada de “patriotismo constitucional”. O patriotismo
constitucional é hoje concebido como modelo democrático para a
integração das sociedades plurais contemporâneas, em substituição
ao antigo nacionalismo e a outros vínculos identitários particulares.
(SARMENTO; NETO, 2015, p. 41-42)
E

O estudo do conceito e da história dos direitos humanos é fundamental para
reafirmar e solidificar a proteção desses direitos imanentes aos seres humanos, evitando a
flexibilização da temática por meio de movimentos autoritários que buscam desvirtuar o
vocabulário dos direitos humanos. Nesse contexto, a insuficiência de tal estudo contribui
para o crescimento de pautas conservadoras e antidemocráticas.
O fenômeno da transição democrática remonta aos anos 80, época em que países
como o Brasil faziam a passagem de um governo militar para um regime político aberto. A
última onda desse processo, que coincide com um novo ciclo de fracasso da
democratização, ocorreu nos países que promoveram a Primavera Árabe nos idos do final
do ano de 2010. O fim desse processo contínuo de ampliação de democracias no mundo
foi denominado de “recessão democrática” pelo cientista político Larry Diamond.
O estado despótico é o tipo ideal de estado de quem se coloca do ponto de vista
do poder; no extremo oposto encontra-se o estado democrático, que é o tipo ideal de
estado de quem se coloca do ponto de vista do direito. Em tempos de burocratização,
corporativismo desenfreado e assembleísmo, nada mais difícil que fazer respeitar as regras
do jogo democrático.
Pode-se definir a democracia das maneiras as mais diversas, mas não existe
definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou transparência
do poder. O ausente crescimento da educação para a cidadania, segundo a qual o cidadão
investido do poder de eleger os próprios governantes acabaria por escolher os mais sábios,
os mais honestos e os mais esclarecidos dentre os seus concidadãos, pode ser considerado
como o efeito da ilusão derivada de uma concepção excessivamente benévola do homem
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como animal político: o homem persegue o próprio interesse tanto no mercado econômico
como no político. Mas ninguém pensa hoje em confutar a democracia sustentando, como
se vem fazendo há anos, que o voto é uma mercadoria que se cede ao melhor ofertante.
O nazifascismo desenvolvido no bojo de uma sociedade dotada de consagrados
valores libertários e igualitários demonstra como o processo democrático deve ser
constantemente revisitado. Tanto é assim que hodiernamente observa-se um fenômeno
mundial de crescimento da extrema direita que, motivada por insatisfações da população,
questiona princípios caros de cooperação, não discriminação, solidariedade e democracia,
retomando discursos nacionalistas, de controle das fronteiras e de protecionismo
econômico.
Não se desconhece a citação de Bobbio em sua primorosa obra “O futuro da
democracia” para quem “a direita reacionária perene, que ressurge continuamente sob as
mais diversas vestes mas com o mesmo rancor de sempre contra os "princípios imortais.”
(BOBBIO, 1996, p. 14).
Observa-se, dessarte, um questionamento bastante incisivo da gramática dos
direitos humanos por tais governos. As práticas autoritárias que emergem na América
Latina vêm se irradiando nos últimos anos no sistema interamericano de direitos humanos.
Alguns grupos vinculados a pautas conservadores têm tentado atuar na Corte
Interamericana de Direitos Humanos como amicus curiae em temas especialmente
sensíveis, tais como igualdade de gênero.
A corrupção, como forma de violação de direitos humanos, é um fenômeno
complexo que afeta não só os direitos humanos em seu aspecto civil, político, econômico,
social, cultural e ambiental, como também enfraquece as instituições democráticas e o
desenvolvimento do Estado. A Resolução nº1/2018 da Comissão Americana de Direitos
Humanos estabelece, no mesmo sentido, que a corrupção exacerba a desigualdade e mina
o estado de direito, gerando um impacto desproporcional no gozo dos direitos humanos
por parte de grupos minoritários historicamente discriminados.
No bojo de tais regimes de governo, cujo ambiente político se reveste de inegável
caráter autoritário, recorre-se com frequência ao expediente punitivo, traduzido naquilo
que o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, García Ramírez, convencionou
denominar de “tendência de governar com o Código Penal na mão” em seu voto no Caso
Herrera Ulloa (PAIVA; HEEMAN, 2020, p. 128). O Direito Penal passa a ser utilizado como
efeito resfriador (chilling effect) do direito à liberdade de expressão dos indivíduos.
Com efeito, o princípio da proibição do abuso do direito fundamental, previsto na
Convenção Americana de Direitos Humanos e na Declaração Universal de Direitos
Humanos, revela a importante lição de que os direitos fundamentais não podem ser
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utilizados para fins ilícitos, até porque existem justamente para promover o bem estar e a
dignidade do ser humano.
4. PROCESSO DEMOCRÁTICO NA AMÉRICA LATINA
4.1 PANORAMA HISTÓRICO POLÍTICO DA AMÉRICA LATINA
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A história política latino-americana é revestida de importantes momentos em que
o debate sobre a articulação entre democracia e direitos humanos explicita o
entendimento acerca da permanência de uma cultura autoritária e uma legalidade
repressiva que ainda se manifesta em instituições, processos e normativas de muitos países.
Pode-se afirmar que a tradição democrática sempre foi frágil na América Latina. Sua maior
expressividade se deu nos idos da década de 80, quando sob a influência benéfica de um
mundo que se avizinhava do fim da Guerra Fria, ruíam diversas ditaduras militares e civis
nos países e inauguravam-se regimes constitucionais.
Assim, não é novidade que o passado histórico-político da região escancara uma
gama de desafios estruturais e emergentes na consolidação de um efetivo processo
democrático. A América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo, sendo 6
dos 20 países mais desiguais do mundo localizados na América Latina. Segundo Rachel
Fajardo, a falta de ações que contemplem a diversidade dos Estados na América Latina cria
um déficit de legitimidade da institucionalidade jurídica oficial. Esse é um tema que precisa
ser enfrentado pelas democracias latino-americanas com muita cautela já que a maioria
dos países é formada por um contingente populacional expressivo de indígenas e negros,
além de outras minorias importantes, alijadas de seus direitos de reconhecimento.
A região não é somente a mais desigual do mundo como também é a mais violenta
do mundo. A América Latina possui 8% da população mundial, contudo, carrega 38% dos
homicídios no âmbito mundial. Destaca-se que, 8 dos 10 países com mais elevadas taxas
de homicídio estão na região, assim como 42 das 50 cidades mais violentas.
Outro desafio estrutural aponta as debilidades do Estado de Direito. A pesquisa
Latinobarômetro de 2018 sobre apoio da democracia revelou que na América Latina, 48%
dos entrevistados consideram a democracia preferível a qualquer outra forma de governo.
Há um constante declínio nesses últimos 7 anos do apoio às democracias, um aumento
dos considerados indiferentes à política, que eram 16% em 2010 e passaram a ser 28% em
2018. Desse modo, aqueles que não acreditam mais na coletividade e aqueles que se
refugiam no individualismo acabam fomentando o populismo. Com relação à
confiabilidade nas instituições, indicadores dessa mesma pesquisa apontam que as igrejas
e as forças armadas são as duas instituições mais confiáveis, contando, respectivamente,
com 63 e 44%. Por outro lado, o Poder Legislativo e os partidos políticos, possuem 20 e
13%, nessa ordem. Outros indicadores como Rule of law e da Transparency International
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Corruption Perceptions Index, nos permitem perceber que os nossos países são sempre
concentrados da metade para baixo, ou seja, tendo índices bastantes precários com relação
à debilidade da institucionalidade democrática.
Não é de se estranhar, dessarte, a perpetuidade de um populismo autoritário na
região, consubstanciada em uma agenda contemporânea de incremento da militarização.
Por consequência, um fortalecimento do protagonismo dos grupos mais conservadores do
tecido social contra direitos sexuais reprodutivos, por exemplo.
4.2 ANTECEDENTES DO PENSAMENTO LATINO-AMERICANO SOBRE DIREITOS HUMANOS
Ainda que esteja defendendo que a Carta da ONU e a Declaração Universal sejam
marcos fundantes de um novo momento, eles dialogam com antecedentes anteriores.
Antes mesmo da Conferência de São Francisco (onde foi discutida a Carta da ONU) já havia
sido solicitado nesse âmbito regional um projeto de declaração de direitos humanos no
Comitê Jurídico Interamericano em 1945.
Um outro elemento ainda mais forte para mostrar que na América Latina tinha uma
produção teórica e jurídica sobre direitos humanos é o fato de que o projeto original que
a Comissão mais se baseou foi um projeto elaborado por um chileno chamado Alejandro
Alvarez.
A contribuição dos países latino-americanos na elaboração da Carta da ONU já
demonstra um consciente jurídico de alinhamento regional dos direitos humanos, o que
denota a força intelectual da região no tema. Destaque-se, assim, o artigo 8º da Declaração
Universal de Direitos Humanos o qual prevê a efetivação do acesso à justiça, pauta
eminentemente relacionada à colaboração latino-americana, ou ainda os dispositivos
protetivos dos direitos econômicos e sociais. A argumentação, inclusive, da inclusão dos
direitos econômico-sociais no bojo da Declaração pelo delegado chileno Hernán Santa
Cruz esteve enraizada na necessidade em combater o movimento fascista. Nesse sentido,
as lições de Celso Lafer:
Hernán Santa Cruz, situado politicamente à esquerda, empenhou-se
em assegurar a presença, na Declaração, dos direitos econômicos e
sociais, lado a lado com os direitos civis e políticos. Articulou, no
processo negociador, com o apoio do lastro latino-americano, o
ponto de vista dos países em desenvolvimento. (MAGNOLI, 2008, p.
310)
Cada vez mais nos anos que seguiram a Declaração Universal houve a emergência
de governos autoritários e a difusão de práticas de violações de direitos humanos,
genocídio, tortura, desaparecimento forçado e extermínio intencional de grande número
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de pessoas. Nada obstante, esse cenário não impediu a realização de inovações na área
dos direitos humanos, de modo que se afere a coexistência entre movimentos despóticos
e progressistas. Exemplo disso é a criação do sistema regional no marco das Américas. Em
1959, surge a CIDH encarregada de promover o respeito aos direitos humanos mesmo no
momento de diversas violações sistemáticas e o movimento pioneiro de reivindicação de
direitos que são as Mães da Praça de Maio (associação argentina de mães que tiveram seus
filhos assassinados ou desaparecidos durante o território de Estado da ditatura militar). A
cascata de justiça, termo cunhado pela Kathryn Sikkink, na qual ela identificou o momento
através do qual começou a ser difundido que uma norma que indica indivíduos
responsáveis pelas violações de direitos humanos precisa ser individualmente
responsabilizada numa dimensão penal e não só a figura do Estado é outro exemplo do
alinhamento progressista dos direitos humanos na América Latina.
5. PAPEL DA INTERNACIONALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS NA AMÉRICA LATINA
O Direito Internacional dos Direitos Humanos busca sempre questionar nos
Estados Democráticos as decisões das maiorias que gera um desconforto local, porque
nem sempre tais decisões majoritárias respeitam esses precedentes internacionais. A
proteção internacional dos Direitos Humanos é um importante instrumento, notadamente
diante de sua dupla perspectiva, qual seja, perspectiva pré-violatória e pós-violatória.
Por sua vez, o Sistema Interamericana de Direitos Humanos presta uma
extraordinária contribuição no fortalecimento da democracia, do Estado de Direito e dos
direitos humanos na região mais desigual e mais violenta do mundo. A Comissão e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, nesse giro, são mecanismos essenciais aptos a
possibilitar a unificação de entendimentos sobre matérias de direitos humanos no plano
regional, permitindo auxiliar os Estados-Partes na condução de suas políticas públicas de
forma consentânea com a jurisprudência internacional sobre o tema, conferindo assim uma
paulatina pacificação e segurança jurídica globais. Em uma região de democracias
fragilizadas e massivas violações de direitos, tais órgãos podem contribuir positivamente
para moldar a conduta dos Estados, tendo, de fato, dado resposta a várias vítimas por meio
do sistema de petições previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).
Além disso, têm fixado parâmetros que orientaram algumas reformas jurídicas e políticas
importantes nos países da região.
Há, no entanto, algumas discussões sobre o funcionamento do Sistema
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH) que incluem a preocupação
central da questão da efetividade do Sistema. Para muitos estudiosos, os recursos humanos
e financeiros do SIDH são insuficientes e ineficazes para combater as violações de direitos
perpetradas sistematicamente. Outros destacam a ausência de mecanismos formais ou de
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práticas consolidadas que assegurem a implementação pelo Estado-Parte acerca das
decisões do SIDH.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a internacionalização e regionalização dos Direitos Humanos demonstram
que a história não quer se repetir. A história dos direitos humanos remonta à ideia de não
progressividade linear. É importante enxergar as diferentes abordagens e perspectiva da
história. Se há múltiplas forças, policêntrica a elaboração teórica e propositiva de direitos
humanos, mesmo em contextos de emergências de grupos conservadores e autoritários
podem coexistir outros pontos de elaboração normativa que podem representar avanço,
inovação e proteção de direitos humanos. O movimento de elaboração de normativas de
direitos humanos é de rupturas e continuidades. Existem múltiplos pontos e perspectivas
que possibilitam um otimismo no futuro do resguardo dos direitos humanos na América
Latina.
7. REFERÊNCIAS
BBC. Brasil. Estas são as 50 cidades mais violentas do mundo (e 17 estão no Brasil).
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43309946> Acesso em: 05 de
agosto de 2021.
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. Tradução
de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
CASTRO, Marcus faro de (orgs) et alli. Sociedade Democrática no Final do Século XX.
Brasília: Paralelo 15, 1997.
FAJARDO, Raquel Yrigoyen. Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el
derecho estatal. Guatemala: Fundación Myrna Mack, 1999.
Latinobarómetro.
Informe
Latinobarómetro
2018.
Disponível
<http://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Acesso em: 16 de agosto de 2021.

em:

MAGNOLI, Demétrio (org.). História da paz. São Paulo: Contexto, 2008, p. 310.
PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos
Humanos. 3ª ed. Belo Horizonte. CEI, 2020.
PLATES, José Rubens. Direito Fundamental ao governo honesto. Escola Superior do
Ministério Público da União. Boletim Científico n. 36 – Edição Especial – 2011, p. 86-87.

382

www.conteudojuridico.com.br

SARMENTO, Daniel e NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional. Teoria,
História e Métodos de Trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2015. pp. 41-42.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. "Relações entre Direitos Humanos e a Democracia:
desenvolvimento no plano internacional no final do século XX. In: TRINDADE, Antônio
Augusto Cançado; CASTRO, Marcus faro de (orgs) et alli. Sociedade Democrática no Final
do Século XX. Brasília: Paralelo 15, 1997.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil: Ley, derechos, justicia. Trad. de Marina
Gascón. Madrid: Trotta, 3a ed., 1999. p. 13.

383

www.conteudojuridico.com.br

STARTUP: REGULAMENTAÇÕES E ASPECTOS JURÍDICOS.
GUILHERME
DIAS
BRITO:
Graduando em Direito pela
Universidade de Gurupi.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454
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Resumo: Startups são geradoras de produto e serviços inovadores, são de estágio inicial
de um negócio, a falta de norma específica para o novo modelo de empreendimento, fez
com que advogados e profissionais jurídicos se adequassem de acordo com a legislação
vigente; o intuito da pesquisa é analisar de forma breve pela ótica forense, sendo o
destaque das startups no atual mercado brasileiro, trouxe a pesquisa do tema. Assim,
através de um estudo bibliográfico e descritivo, analisa-se a legislação brasileira na forma
de acudir os empreendedores e também os operadores do direito que atuam nesta área.
Palavras-chave: Startups; investidor; direito; inovação.
Abstract: Startups are generators of innovative products and services, they are the initial
stage of a business, the lack of a specific standard for the new business model made lawyers
and legal professionals to adapt in accordance with current legislation; the purpose of the
research is to briefly analyze it from a forensic perspective, being the highlight of startups
in the current Brazilian market, brought the research on the topic. Thus, through a
bibliographical and descriptive study, the Brazilian legislation is analyzed in the way of
helping entrepreneurs and also the legal operators that work in this area.
Keywords: Startups; investor; law; innovation
Sumário: Introdução.2. Startups; 3.
Breves
Aspectos
Sobre
A
Criação
E
Movimentação Da Startup. 4. Aspectos Jurídicos Da Startup. Considerações Finais.
Referências Bibliográficas.
1. INTRODUÇÃO
As startups vem gerando futuras grandes corporações, as tomadas de decisões
durante está etapa de criação refletirá no sucesso da empresa em longo prazo. Para ter o
ótimo resultado que o empreendedor espera é necessário apontar vários aspectos, não
somente o financeiro e estrutural, mas também os burocráticos e legais.
85 Professor em Direito Empresarial pela Universidade de Gurupi. Mestre em Direito pela Universidade
Católica de Brasília.
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Levando em conta os destaques das Startups no mercado brasileiro este artigo é
desenvolvido com objetivo de identificar e analisar os principais tópicos do tema abordado.
Escalonando dilemas da atuação dos operadores de direito nas empresas, e entender a
dimensão e as consequências deste empreendimento no mundo jurídico.
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Em torno do crescimento das Startups no mercado brasileiro, a legislação para o
novo ramo empresarial se fez ilusório. Alguns doutrinadores apontam relevantes aspectos
jurídicos sobre e assemelham às normas vigentes.
Por ser um empreendimento com visão futura, a segurança jurídica, para esse novo
produto ou serviço se faz necessário desde o início e por o empresário estar preocupado
com o sucesso de sua criação e inovação, abandona as precauções burocráticas e jurídicas.
A presente pesquisa é classificada como bibliográfica, que tem por fundamento
materiais já elaborados em sites, livros, artigos científicos e revistas jurídicas. Esse tipo de
pesquisa foi escolhido por crer que seja a forma mais fundada para o tema abordado.
O resultado deste trabalho terá como efeito sugestões e aplicações das normas,
facilitando a prática do operador do direito nas startups. A busca pela tradução deste
modelo de empreender irá nortear esta pesquisa e demosntrará a necessidade do
legislador criar normas para esta nova espécie de empresa, assim acudir o entendimento
da materia e resguardar os diretos dos empresários e consumidores.
1.

STARTUPS

A Startup pode ser definida como sendo uma organização temporária que busca
um modelo de negócio escalável, recorrente e criativo (BLANK e DORF, 2014, p. 11). A
maioria das pessoas ainda sabe muito pouco sobre o termo Startup, por isso é importante
entender sua definição primeiro. Portanto, para entender o que é uma startup, deve-se
analisar sua definição com base em alguns autores consagrados do tema. (VASCONCELOS,
2016)
Startup é um experimento, você deve experimentar para
encontrar a solução para o problema de seus clientes e para
garantir que esses clientes vão lhe gerar o retorno financeiro
suficiente para que você continue oferecendo essa solução.
Quando você achar que não deve mais experimentar, ou que
deve diminuir o ritmo de suas experiências, provavelmente você
já encontrou um retorno mensal dentro do que você esperava
e nesse momento você estará fazendo a transição de startup
para um negócio” (TORRES, 2012, p.15)
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A Startups são consideradas empresas emergentes de base tecnológica e usam a
inovação tecnológica disruptiva como base de sua estratégia competitiva. Uma das
principais características dessas empresas é a natureza das organizações temporárias com
potencial de crescimento rápido. Essas empresas operam em um ambiente extremamente
incerto, procurando modelos de negócios escalonáveis e repetíveis (Associação Brasileira
de Startups, 2014; Blank, 2013 Apud FILHO, 2018)
O conceito de startup se trata de uma empresa em fase inicial
que possui uma proposta de negócio inovadora e com um
grande potencial de crescimento. Podem atuar em qualquer
área ou tipo de mercado e, normalmente, utilizam a tecnologia
como base. As startups se destacam por três fatores principais:
inovação, escalabilidade e flexibilidade. […] Um exemplo são os
gigantes Facebook e Google — que começaram como startups,
e hoje são empresas de referência no mercado. (TORO
INVESTIMENTOS, 2018)
Dessa forma, houve nas últimas décadas uma aceleração do ritmo de crescimento
de algumas empresas como nunca antes fora visto, sobretudo devido às novas
possibilidades de modelos digitais possibilitadas pela internet. Essas novas opções, as
startups, chamaram a atenção dos investidores devido ao possível retorno em um curto
período de tempo, consolidaram a fama do Vale do Silício e vêm se espalhando por todo
o mundo. (RAMOS,2015)
Em contraponto a essas definições, Rodrigues et al. (2013, p. 2) entendem que:
Os startups também possuem um norte verdadeiro, um destino
em mente: criar um negócio próspero e capaz de mudar o
mundo. Para alcançar essa visão, os startups empregam uma
estratégia, que inclui um modelo de negócios, um plano de
produto, um ponto de vista acerca dos parceiros e dos
concorrentes, e as ideias a respeito de quem são os clientes. O
produto é o resultado final dessa estratégia [...].
É importante perceber que as startups apresentam uma diferença intrínseca em
relação a outras empresas. Nesse caso, o fator velocidade de crescimento e escalabilidade
– facilidade de escalar o negócio – são fundamentais e a startup deve ser capaz de
responder a ambos. Ou seja, para crescer rapidamente é preciso que se construa algo que
seja vendável para um grande mercado e um grande número de clientes. (RAMOS,2015)
2. BREVES ASPECTOS SOBRE A CRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA STARTUP
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No final do século XX e com grande incidência início do século XXI, urna novidade
tomou força na economia e no mundo corporativo: as denominadas startups. Apesar de
serem chamadas assim, pode-se pontuar que pequenas empresas inovadoras datar em
meados da década de 1970, com a rapidez desenvolvimento tecnológico e econômico,
principalmente na segunda metade da década de 1990 – onde as startups ganharam maior
notoriedade. (FEIGELSON, 2018)
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A evolução de startups passa a acompanhar, de certa forma, o
surgimento e a propagação da internet. O marco histórico de
origem das empresas desenvolvidas com fundamento nessa
tecnologia é o ano de 1993, data de criação do navegador
Mosaic. A partir de então, sucedeu-se a fundação de diversas
empresas deste tipo, algumas das quais perduram até os dias
atuais. Exemplos marcantes de startups fundadas nesse período
são a Yahoo! E a Amazon. (FEIGELSON, 2018)
Ressalta-se que as startups apresentam uma diferença subliminar no que tange as
demais empresas. Pontua-se o fator velocidade de crescimento e escalabilidade –
facilidade de escalar o negócio – são fundamentais e a startup, no caso desta, para ter um
rápido crescimento é necessário que construa algo que seja atrativo para um grande
mercado e para uma numerosa clientela. (RAMOS, 2015)
Quando inicia o processo de fundação de uma empresa a maior preocupação é a
falta de dinheiro, entretanto a falta de organização jurídica deve prevalecer e na Startup
não é diferente. São vários os problemas que a falta de estrutura jurídica provoca como
por exemplo termos e políticas de uso em desconformidade com a legislação, demandas
judiciais por consumidores, falta de investidores, dentre tantos outros.
Tanto que, nesse sentido, pontua-se o Bootstrapping - significa montar um negócio
usando apenas o próprio dinheiro – Visto que a criação de uma startup não é simples,
nem sempre existem pessoas que já possuem alguém para investir da ideia principal e
também não tenha medo dos riscos , acaba que na maioria das vezes só consegue iniciar
a empresa por meio do bootstrapping, logo, com recursos próprios.
Em um bootstrapping, é preciso começar pouco a pouco,
economizando o máximo de recursos e focando em um modelo de
negócios que proporcione retorno financeiro o quanto antes — já que
qualquer entrada de capital só virá dos primeiros clientes. (TORO
INVESTIMENTOS, 2018, on-line)
Para isso, importância do investidor-anjo, que consiste em uma pessoa que investe
dinheiro no projeto, com prospecção de possuir uma participação na empresa.
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Obviamente, um “anjo” na vida de quem almeja abrir uma startup, o mesmo é denominado
“anjo” não de forma vã ou financeira – sua ajuda ultrapassa o plano financeiro e vai até a
tomada de decisões.
Pontua a empresa Toro Investimentos (2018, on-line) que além de fornecer o capital
necessário para a empresa começar, um investidor-anjo também funciona como uma
espécie de mentor — dando conselhos e conectando os empreendedores com sua rede
de relacionamento.
Na criação de uma empresa a palavra investidor é sinônimo de crescimento e para
que não ocorra a fuga destes deve-se ter em mente que esse público arrisca em novas
ideias e projetos em andamento que possuem um mínimo de segurança. Dessa forma
existe algumas regras que podem ser postas em práticas para que a startup inicie de forma
solida e organizada.
O cuidado com o nome e a marca é de suma importância pois a empresa será
conhecida pelo nome que merece uma proteção. A primeira e principal forma de proteção
se dá pelo registro, mas a empresa não pode ter qualquer tipo de nome, deve-se se o
nome já está protegido, se contém expressões proibidas, a que classe pertencerá, entre
outros aspectos. Um detalhe deve ser levado em consideração é que o nome poderá
trazer uma garantia a mais ao nome de domínio utilizado para acessar o portal da startup.
Este produto ou serviço inovador poderá ser uma grande marca e isto é a identidade da
empresa, representa como o mercado irá sentir o produto.
Esta marca pode ser registrada, nominativa (só palavras), figurativa (só desenhos)
ou mista, logrado o registro a marca se torna direito de propriedade. São protegidas pela
atividade exercida e territorialmente, pelo prazo de dez anos podendo ser prorrogada.
Não existe negócio sem marca. Elas são a identidade do produto ou serviço, a maneira
como consumidores e a sociedade como um todo identificam o negócio ou a pessoa que
o explora. (MORETTI et al., 2019 p 1.831).
O conhecimento sobre a legislação em que a empresa está inserida é muito
importante. Buscar informações o direito do consumidor, resoluções das agências
reguladoras são as principais e devem ser analisadas antes do início do seu negócio pois
se houver algum dispositivo em desacordo poderá inviabiliza-lo.
A criação de um memorando de entendimento (MOU) na fase inicial, pois esse
documento conterá as principais informações para o andamento da empresa. Neste
documento deve conter a ideia principal de negócio; participação e o papel de cada sócia;
a eventual saída de um sócio; remuneração; alinhamento sobre propriedade intelectual;
dentre outros. O MOU também é utilizado para a troca de informações públicas (como
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dados sobre a empresa e aspectos regulatórios) e transferência de informações sigilosas
para fins investigativos.
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O memorando de entendimento, também conhecido pela sigla em
inglês MOU (Memorandum of Understanding), pode ser
compreendido como um acordo bilateral. Nele devem ser dispostas
todas as expectativas dos fundadores e pretensos sócios, seus papéis,
suas responsabilidades e os respectivos aportes financeiros que serão
individualmente efetuados no negócio. Para a aplicação e redação
dessa minuta, devem ser consagrados os princípios da boa-fé, da
lealdade, da confiança e da transparência entre as partes. É unânime
o entendimento de que à luz do art. 422 do Código Civil brasileiro os
contratantes são obrigados a respeitar em todas as fases do contrato
(tratativas, acordo/conclusão e cumprimento) os princípios de
probidade e boa-fé.
Ainda que se trate de um acordo preliminar, um memorando de entendimento traz
segurança jurídica aos empreendedores, pois, uma vez alinhados os pontos, um eventual
rompimento poderá ensejar reparação caso ocorra dano provocado por dolo ou culpa.
Seguindo esse raciocínio, vale ressaltar que as startups podem ser divididas de várias
formas, sendo entre tipos de modelo ou nincho de atuação, o site Blog do investidor
(2021, on-line) elenca os três principais tipos de modelos:
B2B (Business to Business)
Traduzido para o português, Business to Business significa “negócios
para negócios”. Esse tipo de startup tem como objetivo o
atendimento a outras empresas ao invés de atender o consumidor final
diretamente.
Um exemplo desse modelo de negócio é o modelo de revenda, onde
uma empresa vende em atacado para outra empresa revender no
varejo (ou em atacado também).
B2C (Business to Consumer)
Quando fazemos a tradução para o português, Business to Consumer
significa “negócios para consumidores”. Esse tipo de startup presta um
serviço ou vende um produto para o consumidor final.
B2B2C (Business to Business to Consumer)
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Fazendo a tradução de Busines to Business to Consumer para o
português, temos como significado “negócios para empresas para
consumidores”. Esse modelo é usado quando uma empresa fecha
negócios com outra, visando uma venda para o cliente final.
De forma clara, é possível identificar várias empresas que seguem tais modelos no
Brasil, muitas delas de grande sucesso em nível tanto nacional quanto internacional.
Algumas chegam a valer um bilhão de dólares, estas são denominasse “empresas
unicórnio” – visto que conseguiram um feito extremamente difícil através da Startup. Ou
seja, a startup unicórnio consiste aquela que arrecada essa quantia antes de abrir suas
ações para o público e se tornar uma IPO (Initial Public Offering, em português “Oferta
Pública Inicial” – OPI), de forma Site Na Prática (2021, on-line) elenca alguns exemplos no
Brasil de Startups Unicórnio:
99 Taxi – o país entrou para a classificação neste ano com a 99 Taxi. A
companhia do ramo dos transportes anunciou o feito após ser
adquirada pela Didi Chuxing, em janeiro de 2018.
Nubank – em março de 2018, o Nubank revelou que também tem
valor superior a 1 bilhão de dólares, fazendo da fintech a segunda
startup unicórnio brasileira.
PagSeguro – Há um embate em relação à classificação do PagSeguro,
que seria a terceira startup unicórnio, com valuation superior ao limite.
Apesar de ser considerada um unicórnio por alguns veículos da mídia,
segundo a StartSe, portal de notícias sobre empreendedorismo, o
problema vem do fato de que até pouco tempo atrás, o PagSeguro
não era uma organização independente.
Portanto, o crescimento constante das startups no Brasil, e paralelo a esse
crescimento a oportunidade para profissionais do direito, em decorrência da necessidade
de consultoria jurídica para um futuro negócio de sucesso seguro e honrado. Atado a
esse propósito visa ressaltar a importância das normas jurídicas na sociedade seja ela em
qualquer ramo, avistando que leis para o ramo das startups são escassas,dificultando o
trabalho dos profissionais para resguardar as empresas.
3. ASPECTOS JURÍDICOS DA STARTUP
Em torno do crescimento das Startups no mercado brasileiro, a legislação para o
novo ramo empresarial se fez ilusório. Alguns doutrinadores apontam relevantes aspectos
jurídicos sobre e assemelham às normas vigentes.
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A startup também sendo uma empresa como dito antes, é essencial a proteção dos
segredos do negócio, protegendo talvez dados que possam oferecer, vantagens
competitivas, como por exemplo: instruções operacionais escritas, listas de clientes entre
outros, e isso se fará por meio de contratos com prestadores de serviço e investidores.
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[…] nota-se que a particularidade de uma startup ser uma empresa em
estágio inicial, independentemente do setor de atuação, do objeto e
do seu tamanho em termos de faturamento, atrai questões jurídicas
relevantes a serem levadas em conta por qualquer empreendedor ou
aplicador do Direito que se deparar com uma empresa nesse estágio.
Trata-se, sem dúvida, da característica mais marcante de uma startup
sob a perspectiva do Direito. (OIOLI, 2020)
Sendo os bens intelectuais aqueles de maior importância para uma empresa,
especialmente quando se fala de uma economia baseada na informação como é a do
século XXI, é preciso ter bem claro o que de uma ideia se protege e não se protege na
seara do Direito.
Por ser um empreendimento com visão futura, a segurança jurídica, para esse novo
produto ou serviço se faz necessário desde o início e por o empresário estar preocupado
com o sucesso de sua criação e inovação, abandona as precauções burocráticas e jurídicas.
O Direito, nessa seara, mais uma vez será importante, seja na proteção
da inovação, que muitas vezes pode ser rápida e facilmente copiada,
seja nos cuidados a serem tomados na interação com o público
consumidor por meios digitais, inclusive para fins de proteção contra
o uso de dados. (OIOLI, 2020)
Por constantemente startups criarem produtos e serviços revolucionários, é
imprescindível que tenha uma proteção contra concorrência desleal, tal necessidade é
tutelada pelo direito brasileiro pelas leis; 9.609/98 (lei do software), 9.610/98 (lei de direitos
autorais) e a 9.279/96 (lei da propriedade industrial). Todavia, para alcançar este resguardo
é fundamental seguir alguns requisitos legais, como tratado no art. 8o da lei 9.279/96: “É
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial.” Após a conquista da propriedade o requerente terá os efeitos do uso,
gozo e fruição do objeto sendo válido por 20 (vinte) anos a contar do pedido de registro.
A insegurança que norteava da Startups, tomam uma certa estabilidade com a
entrada em vigor do Marco Legal da Startup, Lei complementar nº 182/21, traz como
proposta facilitar negócios entre pequenas empresas e a contratação pela administração
pública. Dessa forma, o Marco legal também vem para diminuir burocracias e aumentar a
segurança jurídica de empreendedores e dos investidores por trás destes negócios.
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Com a nova legislação, as startups poderão receber investimentos de
pessoas físicas ou jurídicas que não sejam considerados como
participação em seu capital social, a depender da modalidade
escolhida pelas partes. O investidor que realizar o aporte de capital
sem ingressar no capital social não será considerado sócio nem
possuirá direito à gerência ou voto na administração da empresa
investida. Essa medida afasta a responsabilização do investidor, que
não responderá por qualquer dívida da startup, exceto em caso de
conduta dolosa, ilícita ou de má-fé por parte do investidor. (AGÊNCIA
BRASIL, 2021)
Marco das Startups advém da necessidade de se estabelecer normas que
apresentem soluções para diversas causas, assim trazendo um maior desenvolvimento
econômico nacional. Conforme VIEIRA (2021, on-line) pode-se citar:
1. Aspectos regulatórios e burocráticos: alto risco de regulação das
atividades e procedimentos burocráticos exagerados para se
empreender;
2. Tributação: sistema tributário complexo e alta carga tributária;
3. Insegurança
jurídica
para
investimentos:
riscos
de
responsabilização pelas ações empresariais e desconsideração da
personalidade jurídica em desfavor do investidor, afetando o
patrimônio pessoal;
4. Trabalhista: Normas trabalhistas consideradas protecionistas e
defasadas, que não refletem as novas formas de relação entre
colaboradores e empreendedores, e;
5. Contratações públicas: dificuldades de ingresso de soluções
inovadoras nos entes públicos em geral, privilegiando empresas
tradicionais.
A nova lei, trouxe diversos benefícios, mesmo deixando lacunas, o marco principal
foi a criação de normas que facilitam a participação das startups a licitações de órgãos
públicos através de uma modalidade do especial para contratar pessoas jurídicas,
buscando testar soluções inovadoras. Anteriormente, a burocracia estatal distanciava as
Startups de participação de nesse mercado. (MONTEIRO, 2021)
Além do mais, o resultado das concorrências deixa de ser focado apenas no menor
custo, mas também passa a considerar a qualidade do serviço e o potencial de realização
do mesmo. (MONTEIRO, 2021, on-line)
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Mesmo com algumas lacunas, o novo marco legal das startups representa um
avanço, que precisa ser lapidado, visto que, saiu da estaca zero rumo a solucionar,
sobretudo, as questões tributária e trabalhista, trazendo diversos benefícios para o Brasil,
principalmente economicamente. (MONTEIRO, 2021)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Esse artigo buscou analisar de forma breve os aspectos gerais da Startup, tentando
facilitar o entendimento de profissionais da área neste tipo de investimento que expandiu
no mercado brasileiro. Portanto, trás a importância da projeção e prevenção jurídica nas
empresas e investimentos.
O resultado é demonstrar os principais riscos pressupostos visto que, a informação,
desde sempre é considerada uma das mais valiosas ferramentas para o desenvolvimento
de qualquer tipo de estratégia, seja ela comercial, pessoal, de interesse privado ou de
interesse público global.
Assim o crescimento constante das startups no Brasil e em paralelo a esse
crescimento a oportunidade para profissionais do direito, em decorrência da necessidade
de consultoria jurídica para um futuro negócio de sucesso seguro e honrado.
Atado a esse propósito visou ressaltar a importância das normas jurídicas na
sociedade seja ela em qualquer ramo, avistando que leis para o ramo das startups são
vagas e em forma inicial ainda, visto que as mesma devem resguardar as empresas.
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RESUMO: Este artigo científico aborda a ineficácia do princípio da celeridade nos
processos que tramitam nas varas dos municípios do Amazonas, quais são as dificuldades
encontradas pelo judiciário para alcançar e suprir as demandas dessas cidades e quais são
os impactos na vida do cidadão amazonense residente no interior. Com o presente
trabalho, tem-se como objetivo conscientizar e dar visibilidade ao problema existente,
porquanto essa carência comprovadamente leva os cidadãos amazonenses a desistirem de
reivindicar seus direitos perante a justiça, o que viola, por sua vez, um princípio
fundamental, que é o princípio de acesso à justiça, que se encontra presente no artigo 5º
da Constituição Federal Brasileira. Além disso, ao mesmo tempo que a falta de celeridade
processual faz com que os cidadãos abdiquem de procurar por seus direitos, ela também
faz com que se crie uma desconfiança e descrença na justiça brasileira, conforme se
comprovou na pesquisa realizada ao longo do presente trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da celeridade. Princípio do acesso à justiça. Artigo 5º,
LXXVIII. Emenda Constitucional nº 45/2004. Amazonas.
ABSTRACT: This scientific article addresses the ineffectiveness of the principle of speed in
the processes that are processed in the courts of the municipalities of Amazonas, what are
the difficulties encountered by the judiciary to meet and meet the demands of these cities
and what are the impacts on the life of the Amazonian citizen residing in the interior. With
this work, the objective is to raise awareness and give visibility to the existing problem, as
this lack has been proven to lead Amazonian citizens to give up claiming their rights to
justice, which in turn violates a fundamental principle, which is the principle of access to
justice, which is present in article 5 of the Brazilian Federal Constitution. In addition, while
the lack of procedural speed makes citizens abdicate from looking for their rights, it also
causes distrust and disbelief in the Brazilian justice system, as demonstrated in the research
carried out throughout this work. .
KEYWORDS: Principle of speed. Principle of access to justice. Article 5, LXXVIII.
Constitutional Amendment No. 45/2004. Amazons
INTRODUÇÃO
O presente artigo traz uma análise acerca da deficiência do princípio da celeridade
e os seus impactos, nos processos situados no interior do Estado do Amazonas e encontra
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sua motivação no fato de que a cada dia que passa, as cidades no interior do Amazonas
estão expandindo em tamanho e número de habitantes, porém, a presença já escassa do
judiciário nos interiores não está sendo o suficiente para suprir a crescente demanda.
Assim, a população interiorana se vê dividida entre buscar seus direitos ou lidar com
anos e anos de espera para a resolução de um processo, o que não poderia acontecer, uma
vez que o livre acesso à justiça é uma garantia constitucional brasileira, que jamais poderia
ser violada.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, 1.988,134
milhões de pessoas estão divididas nos 61 municípios do interior do Amazonas, ou seja,
aproximadamente metade de toda a população do Amazonas encontra dificuldades para
ingressar na justiça.
Tal projeto tem como objetivo investigar as causas e consequências da falta de
celeridade nos processos no interior do Estado do Amazonas e verificar se a demora destes
processos impactam na procura por direitos.
Por consequência, o artigo trabalha com a hipótese de que a demora no andamento
dos processos deve-se ao fato do distanciamento da capital, de problemas de conexão
com internet, e até mesmo por carência de juízes que atuem nas cidades, levando os
cidadãos amazonenses a desistirem de buscar seus direitos, e os fazendo desacreditar na
justiça brasileira.
1 O PRINCIPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E SUA IMPORTÂNCIA
A Emenda nº 45/2004 incorporou ao texto da Constituição o inciso LXXVIII no artigo
5º, nele dispôs que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O art. 4º do
Novo Código de Processo Civil, estabelece que “as partes têm direito de obter em prazo
razoável a solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa”. Já o art. 118, do mesmo
código, ao regular o comportamento processual do juiz, diz, logo no inciso I, que lhe
incumbe “promover o andamento célere da causa”.
As normas supracitadas se referem a um princípio essencial do ordenamento jurídico
brasileiro: O princípio da celeridade processual. Tal princípio existe com o objetivo de sanar,
ou reduzir, o excesso de processos no judiciário, bem como o tempo que cada um leva até
que chegue ao trânsito em julgado, evitando os recursos protelatórios ostensivos que
retardam e dificultam a tramitação processual.
Francisco de Paula Baptista (1872, p. 65), ao indicar as condições inerentes ao
processo, salientava:
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Brevidade, economia, remoção de todos os meios maliciosos e
supérfluos, tais são as condições que devem acompanhar o processo
em toda a sua marcha. Assim, todos os atos, dilações, demoras,
despesas inúteis são aberrações do regime judiciário em prejuízo do
interesse dos indivíduos, das famílias e da sociedade
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Dizia também, Monteiro, (1956, t. 1, p. 275) “o melhor sistema de processo será
aquele que o fizer pronto, simples e efetivamente garante da final estabilidade das relações
de direito”.
Da mesma forma expressa Ibidem, (2012, p. 15)
A marcha lenta processual está se tornando insustentável para todos
aqueles operadores do direito envolvidos diuturnamente com as
alterações do CPC, em seus artigos, parágrafos e alíneas, aos quais se
exigem mudanças urgentes, eis que estas têm como objetivo
diminuir a morosidade da Justiça brasileira e desafogar o excesso de
processos à espera de julgamento. Estima-se que mais de 100
milhões de ações judiciais estejam hoje na fila de espera para a
decisão final dos juízes
Tal princípio, se mostra cada vez mais fundamental, ao passo que o judiciário está
cada vez mais afogado em processos, visto que está preso num sistema burocrático e
ineficaz.
Para Flávio Caetano, Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça,
três problemas básicos afetam o Poder Judiciário brasileiro: excesso de processos,
morosidade e falta de acesso à Justiça. O diagnóstico foi apresentado pelo secretário
durante uma audiência pública em Brasília para debater a eficiência do primeiro grau de
jurisdição, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O secretário explicou que 92 milhões de processos tramitaram no Judiciário
brasileiro em 2012. O número corresponde a aproximadamente um processo por dois
habitantes, porém isso não significa que exista acesso à justiça, pois os processos estão
concentrados em uns poucos grandes litigantes. Segundo ele, 51% dos processos são do
setor público, nas três esferas de poder, outros 37% têm como parte o sistema financeiro
e 6%, as empresas de telefonia. Resta aos cidadãos cerca de 5% dos processos. Além disso,
também citou um estudo de 2009 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que
revelou que 64% das pessoas lesadas em algum direito não recorrem à Justiça.
Outrossim, ainda apontou o problema da morosidade da Justiça, que leva um
processo a demorar 10 anos, em média, “Não é um tempo razoável”, disse. Segundo o
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secretário: “há no Brasil uma subversão da ordem: o primeiro e o segundo grau são vistos
apenas como etapas do processo, já que a solução será dada pelos tribunais superiores”.
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Segundo Medina (2011)
A morosidade no judiciário não é algo que só passou a merecer
atenção de legisladores e estudiosos na atualidade. Ao contrário, a
malfadada morosidade na Justiça vem aumentando na medida em
que as demandas numéricas de processos crescem numa progressão
avassaladora, dia após dia, ano após ano. Contudo, a ampliação de
quadros e novos órgãos, a exemplo dos Juizados Especiais, não tem
sido capazes de atender às necessidades e expectativas do
jurisdicionários, tonando a justiça mais lenta.
Nesse diapasão, o que se percebe é uma burocratização exacerbada que expressa,
em números, o caos do sistema judiciário atual, cujas lides processuais se estendem por
muito de tempo, sem a certeza da real tramitação no seu curso até alcançar a decisão final,
muito embora o processo tenha prazo razoável para início e término, cabendo ao Juiz,
contudo, dirimir o litígio de maneira mais célere e ágil, o que, na prática, raramente
acontece.
Tais problemáticas impedem a plena eficácia do princípio da celeridade, além de
interferir e prejudicar a vida de milhões de cidadãos brasileiros, anulando totalmente o
objetivo para o qual tal princípio foi criado.
1.1 Histórico do princípio da celeridade processual
A palavra “celeridade” é uma atribuição de rapidez assignada a um ato para que este
flua dentro da estrutura correspondente, a fim de se tornar efetivo o mais rápido possível,
normalmente sendo vinculado a uma situação de emergência ou prioridade, seja na esfera
pública ou privada.
O princípio da celeridade processual, por sua vez, foi criado com o objetivo de
solucionar a problemática que envolve o excesso de processos no judiciário, que se
arrastam por anos à espera de julgamento, inclusive, pelo excesso de recursos protelatórios
ostensivos que retardam e dificultam a tramitação processual por demasiado lapso de
tempo.
A demora nos resultados da prestação jurisdicional brasileira conta com diversos
contributivos, tais como, o aumento populacional combinado com a burocracia processual
gerada pelo excesso de formalismo, entre outros.
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O tempo exigido para uma tramitação processual geralmente causa prejuízos às
partes, causando insegurança, pois se espera ter a pretensão atendida de forma célere e
confiável. Sendo certo que não se obtém a resposta da maneira pretendida, é gerada uma
desconfiança e descredito na justiça brasileira.
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Nessa perspectiva o legislador pátrio procurou inserir, expressamente, o Princípio
da celeridade ou brevidade processual, o qual existia, de forma tácita, no ordenamento
brasileiro, bem como em diversos diplomas internacionais.
Vale apresentar neste contexto a ideia formulada por Paula (2005, p. 334), acerca da
questão em comento quando diz que “[...] a celeridade processual, como direito
fundamental do litigante, apresenta três objetos de celeridade. Isto é, deverá a celeridade
abordar o processo em si; a produção do conhecimento jurídico; e a efetivação do direito.
”
Nesse diapasão, insculpe-se na Carta Magna de 1988 o inciso LXXVIII no artigo 5.º,
garantindo que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, como
forma de garantir ao cidadão a eficiência da prestação jurisdicional no que diz respeito ao
tempo da tramitação do processo.
1.2 Celeridade processual como acesso à justiça
A Constituição Federal, em seu inciso XXXV, do artgo 5º, garante a todos os cidadãos
brasileiros e estrangeiros residentes do país o acesso à Justiça, ou seja, a garantia de
reivindicar seus direitos perante o Estado. Com atenção ao tempo gasto nas demandas, o
Estado deve obedecer aos princípios elencados no seu texto constitucional, principalmente
quanto ao princípio da ampla defesa e da duração razoável do processo. Nesse sentido,
Arruda Apud Fernandez (2014, p. 507), ao tratar da inserção do princípio da duração
razoável do processo diz:
Segundo compreendemos, há uma razão lógica bem evidente a
determinar essa inserção, que para nós corresponde a uma evolução
natural. É que, como documento consagrador da plena restauração
Democrática, a Constituição de 1988 ocupou-se especialmente de
garantir o amplo acesso à justiça. E assim procedeu vedando que
fossem excluídas da apreciação do Poder Judiciário lesões ou
ameaças ao direito. Quando a Constituição garante o direito à
duração razoável do processo, o faz ressaltando sua inserção entre
os direitos fundamentais. Todavia, outros direitos fundamentais são
também assegurados constitucionalmente, como integrantes da
garantia maior do acesso à justiça e do processo justo, como o
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contraditório e a ampla defesa, entre vários outros, todos inerentes à
garantia de efetividade da tutela jurisdicional (2011, p. 43)
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De acordo com Grinover (1998, p. 23), “o acesso à justiça não se identifica com a mera
admissão ao processo ou a possibilidade de ingresso em juízo, mas é indispensável que o
maior número de pessoas consiga demandar e defender-se no tempo mais razoável
possível”.
Além disso, segundo Sadek (2009, p. 170), o acesso à justiça é “a porta de entrada
para a participação nos bens e serviços de uma sociedade”. A autora reflete que não há
possibilidade de inclusão social de fato se não houver condições efetivas de acesso à
justiça. Assim, sem o direito de recorrer à justiça, todos os demais direitos não possuirão
efetividade.
Diante desse problema, Médici (2013, p. 122) reflete que este processo de previsão
de direitos fundamentais sem a efetivação denomina-se de Constituição Simbólica, texto
vinculado a uma função político-ideológica, mas sem efetivar direitos em decorrência da
estrutura do Estado vinculada a interesses econômicos e políticos que desarticulam o
exercício dos direitos fundamentais. Assim, no Estado brasileiro há existência de três tipos
de cidadãos: o subcidadão, como o homem no estado do Amazonas que reside fora da
capital do estado desprovido de condições econômicas, sociais e geográficas para
deslocar-se a um município que tenha subsede da Justiça Federal; o cidadão comum
residente em Manaus que possui melhores condições para exercício do acesso à justiça,
ainda que fatores como custas e elitização possam afastá-lo; e o sobrecidadão, que,
segundo Médici (2013, p. 17) é aquele com capacidade de utilizar o poder econômico para
influenciar os aparelhos do Estado na aplicação ou não de determinadas normas
constitucionais, e utilizando-as de acordo com os interesses dominantes.
1.3 As dificuldades do judiciário em suprir a demanda no interior amazonense
O estado do Amazonas tem uma população estimada de 2.219.580 pessoas, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e possui um judiciário assim como o
resto do Brasil: Inundado em processos, com tempo médio de espera superior há oito anos
no âmbito federal, segundo o Conselho Nacional de Justiça.
Aproximadamente metade dessa população está dividida em 61 municípios, num
espaço de 1.571.000 km², onde é difícil o acesso a capital, onde o acesso à internet é
instável, onde o judiciário encontra problemas para chegar. Nesses lugares o judiciário é
ainda mais ineficiente, pois além da já esperada demora, existe ainda uma sorte de
empecilhos para o andamento célere de um processo, impedindo um direito fundamental,
que é o acesso à justiça.
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O Estado do Amazonas, apesar de ter uma população maior do que a do Amapá,
Acre e Maranhão, possui o menor quadro de juízes federais para cada 100.000 mil
habitantes se comparado com os três Estados citados. Em outras palavras, mesmo sendo
o maior estado da Federação e ser o estado com a maior quantidade de povos indígenas,
o Amazonas possui o pior índice de juízes federais por habitante, o que demonstra as
desigualdades do federalismo jurisdicional e a despreocupação com as questões étnicas
na distribuição de Subsecções.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, é a maior cidade com população indígena do
Brasil, com uma população estimada em 37.300 habitantes, segundo o último censo feito
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatísticas, realizado em 2010. Porém, não há
resposta adequada às demandas indígenas da região, haja vista a presença de somente
uma Vara da Justiça Comum Estadual no município, a qual sequer é competente para tratar
sobre direitos indígenas. No estado do Amazonas, cerca de 65 povos indígenas possuem
territórios tradicionais (AMAZONAS, 2010) nos quais vivem cerca de 120 mil índios
(PORTAL AMAZÔNIA, 2015), sendo o maior Estado Indígena do Brasil. A despeito dessa
realidade, em apenas 01 (um) município do interior do estado está presente a Justiça
competente para dirimir conflitos decorrentes dos interesses indígenas, sendo este:
Tabatinga.
Acerca do tema, Maciel e Shiraishi Neto (2016, s/n), deflagram violenta situação
precária em artigo sobre o alcance à justiça pelos cidadãos múltiplos no estado do
Amazonas:
No Município de São Gabriel, para um grupo indígena reivindicar
direitos indígenas ou judicializar questões que envolvam um órgão
federal, o grupo necessita deslocar-se para a capital Manaus, a uma
distância de 853,83 km. Há 03 meios de transporte, a saber: a) fluvial/
barco – duração de 02 dias e 14 horas de viagem; b) fluvial/lancha –
duração de 1 dia e 2h; c) aéreo/voo – duração de 2h. Assim, a
depender da condição econômica do sujeito ou do grupo, utiliza um
dos meios de transporte acima, sendo o fluvial/barco o mais
econômico. Para a grande maioria das ações na Justiça Federal o
processo é físico e necessita de uma interlocução do povo indígena
com o Ministério Público Federal presente apenas na capital Manaus,
obrigando o grupo deslocar-se para Manaus para dialogar com o
Ministério Público Federal, órgão responsável para defender os
interesses indígenas.
Conforme demonstrado, é possível notar as dificuldades da população amazonense
sente ao pensar em acionar a justiça. Não se trata apenas de tempo, mas também de
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quantos dias pode levar até que o cidadão esteja fisicamente em uma Vara competente, e
quanto isso vai lhe custar.
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2 O IMPACTO DA FALTA DE CELERIDADE PROCESSUAL NA VIDA DO CIDADÃO
AMAZONENSE
Em uma enquete feita com mais de 900 moradores do interior do Amazonas,
principalmente com os residentes das cidades de Codajás, Anori, Coari e Parintins, através
da plataforma Google Forms, entre os meses de setembro a novembro de 2021, para fins
de realização do projeto de TCC, é possível ver o impacto que a demora dos processos e a
falta de acesso à justiça causam na vida dos cidadãos.
Dentre os questionados, 78% deles alegaram que em algum momento das suas vidas
já pensaram em acionar a justiça, destes, 87,4% declararam que a demora processual seria
algo a desmotivá-los a procurar a justiça, e mais, 82,4% alegaram já terem desistido de
buscar seus direitos em razão da conhecida demora, preferindo abdicar de seus direitos ao
invés de suportar a demora processual.
O tempo médio do processo é um problema grave, conforme expressaram 80,6%
das pessoas questionadas, uma vez que, geralmente quem procura a justiça, quer ter sua
lide solucionada o mais rápido possível, e com o sistema judiciário operante no interior do
Amazonas, isso não é possível. Essa situação viola um direito fundamental do cidadão
brasileiro, o direito de acesso à justiça, que garante a todos os brasileiros a possibilidade
de acesso ao Poder Judiciário, um direito que 66,1% dos que responderam à enquete
virtual alegam não ser respeitado.
Nesse diapasão, afirma Adriana Fasolo Pilati Sheleder (SCHELEDER apud BEZERRA,
2006, p. 154, p. 157).:
Compreender o acesso à justiça como um simples acesso ao
Judiciário é equivocado, devendo ser entendido de forma ampla sem
limitações, como sendo um direito natural, um valor inerente ao
homem por sua própria natureza, e a sede de justiça que angustia o
ser humano tem raízes fincadas na teoria de direito natural.
Da mesma forma afirma Gorreti (2012, p. 55):
O acesso à justiça é um direito humano fundamental, consagrado em
todo e qualquer sistema jurídico compromissado com a efetivação, a
adequação e a tempestividade e sendo muito mais de que uma
garantia formal de acesso ao Judiciário.
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Ademais, 74,6% das pessoas que responderam ao questionário sentem que o
judiciário presente em seus municípios não se mostra suficiente para suprir a demanda, e
realmente não é, uma vez que a falta de juízes nas varas dos interiores é uma realidade.
Todos esses fatores geram a desconfiança que 93,2% dos questionados sentem perante a
justiça brasileira.
Nesse sentido Alvim (2002, p. 14) assim define:
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[...] Celeridade significa que o Processo deve ser rápido, e terminar
no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente
simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao
autor a satisfação quase imediata do seu Direito. Os hipossuficientes
não podem aguardar uma solução demorada, pois quase sempre
lutam em juízo pelo essencial para a manutenção da sua
sobrevivência.
Ou seja, conforme é possível observar através dos resultados da enquete, a
população do interior do Amazonas encontra dificuldades em recorrer e confiar em um
sistema judiciário que se encontra tão escasso, tão distante de sua realidade.
2.1. A razão e as consequências da falta do judiciário nos municípios.
É importante ressaltar que o problema no Amazonas não se encontra apenas no
âmbito da Justiça Federal. De acordo com o Agência Brasil (2016 s/n), um relatório
divulgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) revelou a falta de magistrados nas
62 comarcas do interior do estado. De acordo com os dados, 22 delas estavam sem juiz
titular. Ao todo, 78 varas estavam instaladas nessas comarcas, mas apenas 55 contavam
com juízes.
Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon),
Cássio André Borges dos Santos, em entrevista dada ao Agência Brasil, os profissionais não
se sentem atraídos a trabalhar no interior. “No último concurso do Tribunal, para mais de
30 vagas, só passaram 16.O interior do Amazonas é hostil até para quem nasce aqui.
Entretanto, isso nada tem a ver com provimento de vagas, porque o juiz que tenta a
magistratura do Amazonas já sabe o que vai enfrentar em termos de dificuldade, seja de
locomoção, de acomodação ou de instalações”, afirmou.
Conforme o relatório, “por causa das distâncias entre as sedes das comarcas foi
necessária a designação de magistrados de outras localidades para acumular funções com
comarcas vagas”. O documento ressaltou ainda que “vários magistrados já manifestaram a
intenção de não acumular funções”. Outro problema indicado pelo relatório é o acúmulo
de processos por juiz. Uma vez que, atualmente tramitam nas comarcas do interior do
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Estado mais de 195 mil ações. Ou seja, cada magistrado é responsável por quase quatro
mil processos. Com o acúmulo de funções, esse número pode chegar ao dobro.
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Além da morosidade, o presidente da Amazon afirmou que o acúmulo de trabalho
“afeta a saúde e a dignidade do juiz que está na ponta, o juiz do interior. Ele está sendo
cobrado lá. Ocorre que ele não tem vara com a infraestrutura da capital."
Com a falta de atrativos para a ocupação de cargos de juízes nos interiores, o que
se vê no dia a dia do interiorano é a ausência do magistrado em seu município, que por
vezes aceita o cargo de juiz, mas que passa apenas metade do mês na cidade, se vê
processos sem o devido andamento durante anos e anos, e uma espécie de descrença
única na justiça, pois nessas cidades não se fala em resolução de um processo, não se fala
na busca pelos direitos, o que se nota é a resignação do munícipe ao afirmar que não existe
razão para acionar a justiça, uma vez que os processos nunca tem andamento.
2.2. Possíveis soluções para o problema.
Apesar de estar disposto em lei, a falta de celeridade processual no âmbito judicial
brasileiro é conhecida e comprovada. Por sua causa, milhares de Amazonenses já
abdicaram de reivindicar seus direitos, incertos de que um dia seu conflito judicial será
satisfeito. Além disso, a falta de atrativos para magistrados exercerem o seu oficio nos
interiores amazonenses atrasa ainda mais uma fila de processos que já se encontra
congestionada.
Visando resolver esse problema, o Ministério da Justiça defende a criação de duas
novas carreiras no Judiciário: a de gestor de política judiciária, a exemplo da carreira de
gestor implantada no Executivo Federal, e a de administrador judicial. O gestor de política
judiciária, com formação específica, seria encarregado de definir metas. Já o administrador
judicial, também com formação técnica específica, administraria os cartórios.
Outra iniciativa para diminuir a morosidade da Justiça é o Processo Judicial
Eletrônico (PJe), sistema de automação desenvolvido pelo CNJ em parceria com os
tribunais e com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além de reduzir a burocracia na
tramitação dos processos, o PJe será o único sistema a ser usado pelo Judiciário em todo
o País.
Com a pandemia do Corona vírus em 2020, a necessidade de recriar e renovar os
meios de exercer um oficio se mostrou fundamental. Audiências passaram a ser realizadas
de forma 100% online, e apesar de esse não ser o método mais ideal, é uma alternativa
viável para resoluções de processos que tramitam em varas distantes da Capital
amazonense ou que sejam de difícil acesso. Dessa forma, um indígena de São Gabriel da
Cachoeira não teria que viajar centenas de quilômetros até a capital para que possa acionar
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a justiça. Dessa maneira, um cidadão amazonense talvez não precisasse esperar anos para
que seu direito seja reivindicado. A pandemia mostrou que uma audiência judicial é capaz
de acontecer com as partes e o magistrado em lugares totalmente diferentes, e mesmo
assim, ser eficaz.
Nesse sentido, discorre o juiz Federal José Ricardo Pereira (2016, p. 13):
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O processo eletrônico se apresenta como nova ferramenta de
produção de atos processuais, substituindo o tradicional processo de
papel, mediante o uso de novas tecnologias da informação para bem
cumprir a promessa de tornar mais célere a prestação jurisdicional. A
adoção do processo eletrônico atende aos reclamos sociais, assim
como aos formalismos e às formas do processo civil, permitindo a
realização de atos processuais, desde o ajuizamento de demandas
até sua execução, em conformidade com o devido processo legal,
assegurando às partes e aos demais operadores um meio
tecnológico moderno de concreção da jurisdição e, por isso,
assegurador das garantias constitucionais sociais e individuais e
materializador de direitos e garantias fundamentais.
Outra possibilidade, dessa vez proposta pelo Juiz Francisco Luciano de Azevedo, diz
que: “Cada magistrado tem hoje uma carga média de 5.918 processos por ano, e este
número só aumenta a despeito da produtividade também crescer. Se continuar assim,
penso mesmo que em pouco tempo a situação no Judiciário estará ingovernável”. Para ele,
a solução seria evitar o excesso de judicialização e a cultura do litígio, priorizando cada vez
mais a arbitragem, a mediação e a conciliação.
A arbitragem, conciliação e mediação são opções valiosas para solução de
controvérsias. Nas palavras do Prof. José Francisco Cahali (2016, p 213):
(...) Elas constituem hoje uma realidade no Brasil, graças a intensas
atividades em diversos contextos. Essa realidade é decorrente da
abertura da sociedade brasileira a seus princípios norteadores, o que
está levando à construção de um novo paradigma na resolução de
todos os conflitos.
Nesse sentido, também afirma Watanabe(2014, p. 38),
A mediação, desde que bem organizada e praticada com qualidade,
é um poderoso instrumento de estruturação melhor da sociedade
civil. Por meio dela, vários segmentos sociais poderão participar da
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mencionada obra coletiva, de construção de uma sociedade mais
harmoniosa, coesa e com acesso à ordem jurídica justa.
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Ou seja, as alternativas para criar um processo célere, e, no entanto, eficaz estão
presentes no sistema jurídico brasileiro. Porém, adverte Barbosa Moreira (2010, v. 5, p. 5):
Se uma Justiça lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se
segue que uma Justiça muito rápida seja necessariamente uma
Justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação
jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é
preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço.
O acesso à justiça e o andamento célere do processo são direitos diariamente
violados na vida do cidadão amazonense, especialmente daquele que não vive na capital.
Nas cidades mais distantes, com difícil acesso, a justiça é vista como algo praticamente
inalcançável. Essa situação não deve se manter, uma vez que com o avanço da tecnologia
e dos métodos alternativos ao processo judicial, é possível que a justiça chegue a essas
pessoas.
Trata-se do direito de praticamente 50% da população amazonense, metade da
população prejudicada por um judiciário que ainda aparenta não se importar. Não se pede
um tratamento privilegiado, mas sim um tratamento justo, que todos os brasileiros
deveriam possuir.
CONCLUSÃO
O sistema jurídico brasileiro encontra-se afogado em processos por diversos
motivos, desde burocracia excessiva nos processos, até a falta de juízes em determinadas
varas. São diversos e complexos os problemas que dificultam o andamento razoável de um
processo.
Porém, conforme demonstrado com os resultados desta, o resultado dessa mora é
tão prejudicial para o cidadão amazonense quanto para o sistema judiciário. As pessoas
não acreditam em um sistema que não está ali, presente e operante. As pessoas não
confiam num judiciário que toma oito anos em média para a resolução de um processo.
O presente artigo trabalhou com a hipótese de que a demora no andamento dos
processos devia-se ao fato do distanciamento da capital amazonense e até mesmo por
carência de juízes que atuem nas cidades, levando aos cidadãos a desistirem de buscar
seus direitos. Tal hipótese provou-se verdadeira, uma vez observado os dados colhidos na
enquete feita através da plataforma Google Forms, onde mais de 900 cidadãos
amazonenses demonstraram seu descontentamento com o sistema jurídico atual.
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Ou seja, é preciso deixar de lado atos que atrasem o devido andamento do processo.
É preciso atrair magistrados para os interiores do Estado, porquanto os cidadãos
amazonenses merecem ter uma vara sempre operante em sua cidade, mesmo sendo
através de uma plataforma online, não importando a quão pequena ou quão distante tal
município seja. É necessário estimular medidas alternativas à judicialização, como a
mediação e a conciliação, que é um método eficaz de resolução de conflitos.
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São 93,2% das pessoas que fizeram parte da enquete que não acreditam no sistema,
que preferem abdicar de seu direito a persegui-lo. Isso prova que o sistema judicial está
falhando ao garantir o razoável andamento do processo e falhando ao garantir livre acesso
à justiça aos cidadãos do interior do Amazonas, violando, assim, direitos e garantias
presentes na Carta Magna a todos os cidadãos brasileiros.
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RESUMO: O presente artigo acadêmico objetiva-se no estudo aprofundado sobre, a
situação das mulheres transgêneros no sistema carcerário brasileiro e a violação dos
direitos fundamentais que são garantidos a todos os brasileiros, entre eles, a proteção
contra atos degradantes e desumanos. Será apontado neste artigo questões relacionadas
a identidade de gênero, a forma de tratamento oferecido, os direitos inerentes e as
possíveis adequações tanto nas leis como no processo de prisão para a mulher trans. O
artigo apontará as falhas e incoerências no sistema carcerário, dos maus tratos e abusos
sofridos pelas mulheres transgêneros. Propalando sobre a legislação presente que não
protege essa parcela da nossa sociedade, e que seja cumprida e busque novos e melhores
horizontes para quem não tem o devido tratamento ou não está em lugar adequado ao
gênero de fato e de direito.
Palavras-chave: Mulheres Transgêneros, Tratamentos degradantes e desumanos, Violação
dos direitos humanos no sistema prisional.
ABSTRACTS: This academic article aims at in-depth study of the situation of transgender
women in the Brazilian prison system and the violation of fundamental rights that are
guaranteed to all Brazilians, including protection against degrading and inhumane acts. In
this article, issues related to gender identity, the form of treatment offered, the inherent
rights and possible adaptations both in the laws and in the prison process for trans women
will be pointed out. The article will point out the flaws and inconsistencies in the prison
system, the mistreatment and abuse suffered by transgender women. Talking about the
current legislation that does not protect this part of our society, and that it is complied with
and seeks new and better horizons for those who do not have the proper treatment or are
not in an appropriate place for their de facto and de jure gender.
Keywords: Transgender women, Degrading and inhuman treatment, Human rights
violations in the prison system.
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SUMÁRIO: 1) Introdução. 2) Conceito de Transexualismo. 3) MulheresTrans Encarceradas.
3.1) Superlotação nos presídios brasileiros. 3.2) A Violação dos direitos das MulheresTrans.
4) Mulher Trans e os Avanços no Tratamento Jurídicos. 5) Considerações finais. Referências
Bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
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Encontra-se elencado no artigo 1º, inciso III, o princípio basilar da Constituição
Federal de 1988, a dignidade humana. E ainda no artigo 3º, inciso IV, da Carta Magna,
observamos o seu objetivo principal: “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Dessa forma,
conforme o texto constitucional expõe, é garantido que todos os indivíduos,
independentemente de sua escolha sexual, serão amparados pela Lei.
No entanto, a população transexual lida diariamente com todos os tipos de
discriminação diante de uma sociedade “conservadora” que ainda existe nos dias atuais.
Infelizmente, essa discriminação se intensifica no âmbito do sistema prisional brasileiro,
uma vez que estão expostos a todo tipo de violência, tendo seus direitos e garantias
fundamentais constantemente violados. A situação se precariza ainda mais, diante da
limitação de diversidade entre o gênero feminino e masculino nos presídios, não
abrangendo os transexuais, além da falta de amparo legal para essa comunidade, com o
objetivo de regulamentar a situação nas unidades prisionais.
O Estado tem por obrigação garantir a ressocialização dos presidiários, além de
garantir a segurança, integridade física e a proteção da vida de todos que se encontram
encarcerados. A população transexual segue na luta por anos em busca do reconhecimento
dos seus direitos humanos e garantias fundamentais frente à sociedade e também em
presídios.
Nos presídios brasileiros, as Mulheres Trans enfrentam diversos problemas, a
começar pela falta de estrutura dos ambientes dentro das unidades, onde ficam totalmente
vulneráveis e desprotegidos, expostos a diversas situações de risco como, por exemplo,
estupros, espancamentos e outras formas de agressão e humilhação.
O estudo em tela, embora pouco tratado pelos Tribunais e Mídia, possui suma
relevância social. O principal objetivo deste artigo é demonstrar o tratamento da população
transexual perante o sistema carcerário no nosso país e discutir sobre o que pode ser feito
para garantir a preservação dos direitos humanos e garantias fundamentais da Mulher
Trans.
2 CONCEITO DE TRANSEXUALISMO
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O Transexualismo é uma das diversas identidades de gênero, ao qual a pessoa
nasceu com características - biologicamente falando – físicas de um gênero, mas se
identificam com o gênero oposto. Dessa forma, estamos falando de um homem que
nasceu com características masculinas, mas que se identifica como mulher ou vice e versa.
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A Psicóloga Elis Pena aponta que:
A incongruência de gênero dá sinais desde a tenra infância, quando
a criança vive fantasias e brincadeiras relacionadas ao gênero com o
qual se identifica. Certa vez ouvi de uma mulher transexual que
percebeu que “não era” uma menina quando aos três anos, foi
apresentada como filho por sua mãe. Isso não significa que toda
criança que brinca ser de outro gênero será um adulto transexual. A
brincadeira de papel de gênero é comum na infância, quando a
criança está em fase de aprender sobre o mundo, a sociedade e as
pessoas. O que acontece é que para a pessoa trans, tais
comportamentos são recorrentes. (PENA, 2019)
A TransAtivista Bruna Benevides explica sua percepção enquanto transexual: "A
identidade de gênero é a forma pela qual eu expresso o gênero com o qual eu me
identifico" .
Assim sendo, entende-se como transexual a pessoa que não se identifica com o seu
sexo biológico e os papéis de gênero que lhes foram designados, passando a assumir e
vivenciar o gênero com o qual se reconhece (FERRAZ; LEITE, 2015, p. 71/72).
Dessa forma, o transexual ao assumir uma identidade de gênero diferente da que
lhe foi imposta diante dos seus aspectos físicos biológicos, caso seja do seu interesse,
poderá fazer as adequações físicas e se expressar, seja no comportamento, seja do modo
de vestir, da forma que se sentir melhor.
Partindo dessas considerações iniciais, aprofundaremos no campo específico do
desafio das mulheres transexuais em ambientes carcerários, diante da precariedade do
nosso sistema prisional e de uma sociedade transfóbica que alastra pelo nosso país.
3 MULHERESTRANS ENCARCERADAS
Cláudio Márcio do Carmo (2016), explica que as minorias ou grupos minoritários
“originam-se em relações de assimetria social (econômica, educacional, cultural e etc.)'' [...],
podendo ser definido a partir de uma particularização de um grupo” (2016, p. 205) . Em
complemento a essa abordagem, pode-se pontuar que uma das características das
minorias é a vulnerabilidade, e se tratando dos transexuais, além de não se enquadrarem
no idealismo imposto, lutam para serem reconhecidos dentro do aspecto feminino.
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Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais ANTRA (2017), concluiu que aproximadamente 90% do público trans já aderiu a
prostituição determinados momentos da vida, por falta de opção e em razão das deversas
dificuldades que enfrentam em seu cotidiano, principalmente econômicas e emocionais,
para que possam sobreviver. Dessa forma, nos deparamos com um cenário triste e
recorrente em nosso país para o publico trans, onde os preconceitos e os medos os
encaminham a prostituição como forma a única e razoavelmente compensada forma
encontrada para o sustento.
Segundo Lima (2014), “a realidade é que quem entra no meio da prostituição se
sujeita a extrema delinquência, vigorosamente associada pelas questões de gênero, ligados
a fatores de miséria e consequentes da sexualidade”. Dessa forma, podemos dizer que uma
vez estando no mundo da prostituição, “é um passo” para o submundo das drogas e
criminalidade. A falta de aceitação, a dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho,
leva essa minoria a vulnerabilidade e consequentemente no mundo da criminalidade, passa
a cometer diversos delitos, desde pequenos furtos até os grandes roubos.
Sob esse ponto de vista, a prostituição e o submundo das drogas e crime
enfrentados pelos Transexuais devem ser encarados como um problema social, sendo
necessária a desconstrução dos paradigmas já enraizados na nossa sociedade no que tange
ao preconceito, exclusão e a falta de capacitação e vagas no mercado do trabalho para a
população trans.
A mulher transgênero, bem como uma mulher cisgênero (Pessoas que possuem a
mesma identidade que o seu sexo biológico), enfrenta o desrespeito, desigualdades nas
seleções de trabalho, violências em todos os seus tipos e estágios, humilhações públicas e
até mesmo mortes, em razão da condição de ser mulher. Dessa forma, a mulher trans,
assim como toda população trans, padece da pobreza, se sujeitando a prostituição,
violências sexuais e físicas, ao risco de contágio de DSTs, prática de diversos delitos em
razão de sua sobrevivência, deixando assim de exercer os seus direitos fundamentais
assegurados pela nossa Constituição Federal, tais como educação, trabalho, dignidade e o
mínimo de respeito.
Outro ponto muito relevante é o encarceramento da mulher trans. Diante do
exposto anteriormente, uma vez estando no universo da prostituição, a mulher trans já se
adentra no submundo das drogas e do crime, assim, a vida carcerária se torna cada vez
mais uma realidade para essa parcela da sociedade.
A Instituição Prisional inicialmente foi criada para reintegrar os homens e marginais
à sociedade, sendo esses reintegrados disciplinados e prontos para unir a nação. No que
tange o aprisionamento da mulher cis ou trans, tal objetivo não é discutido.
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Rosa (2016) em seu artigo, aprofundou os estudos sobre a vida das mulheres
transexuais dentro da instituição prisional, e o sofrimento das mesmas pela falta de
estrutura do local e da omissão do entendimento da justiça referente à identidade de
gênero. Em seu artigo, a autora colheu o relato de Vitória R. Fortes, uma mulher transexual,
em cumprimento de pena em um presídio masculino de Minas Gerais, vejamos:
[...] era obrigada a ter relação sexual com todos os homens das celas,
em sequência. Todos eles rindo, zombando e batendo em mim. Era
ameaçada de morte se contasse aos carcereiros. Cheguei a ser
leiloada entre os presos. Um deles me ‘vendeu’ em troca de 10 maços
de cigarro, um suco e um pacote de biscoitos.
[...] fiquei calada até um dia em que não aguentei mais. Cheguei a
sofrer 21 estupros em um dia. Peguei hepatite e sífilis. Achei que ia
morrer. Sem falar que eu tinha de fazer faxina na cela e levar a roupa
de todos. Era primeira a acordar e a última a dormir [...]. (ROSA, 2016)
Assim, percebe-se o quão desumano e degradante é o tratamento das mulheres
transexuais no cárcere. Para Dráuzio Varella (2019) “a violência contra os transgêneros é
uma realidade dentro e fora das penitenciárias, sendo um problema social. O não respeito
ao próximo, ainda que apenas a um grupo prova instabilidade social”.
Além disso, o fato de mulheres trans serem obrigadas ao cumprimento de sua pena
dentro do complexo masculino acarreta a violação de seus direitos e diversos
constrangimentos e desrespeitos, como por exemplo, a exposição dos seus seios durante
o banho de sol, a obrigatoriedade no corte dos cabelos, a proibição de seguir com
tratamento de hormônios, além dos diversos abusos cometidos dentro das celas pelos
demais apenados, conforme relato acima.
3.1 Superlotações nos presídios brasileiros
Os presídios se destinam ao alojamento de presos, independente dos regimes ao
qual foram condenadas. O sistema penitenciário foi criado pelo Estado visando o exercício
do controle social, a erradicação ou a diminuição da marginalidade que assola a população
do nosso país.
No entanto, nosso sistema é falho. Embora diversas políticas públicas foram
desenvolvidas para alcançar esse objetivo, o fato é que nosso sistema prisional é bem
precário, além de não reduzir o número de delitos praticados, é frequente a reincidência
do infrator.
Sob esse ponto de vista, apontam Kloch e Motta:
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O Brasil enfrenta amargas experiências em seu sistema prisional.
Ainda enfrenta a falta de orçamento e gestão, no investimento
adequado na estrutura, alimentação, peca pela desqualificação do
pessoal técnico, pela ociosidade do apenado e pela superpopulação
carcerária, fazendo com que a combinação desses fatores gere
rebeliões nas casas de detenções e dificulte a res(socialização) do
detento ( KLOCH E MOTTA 2014, p. 79).
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Conforme pontuado, são diversos fatores que resultam na instauração da crise
penitenciária que estamos enfrentando no Brasil hoje. Entre esses fatores, podemos
mencionar a falta de estrutura do sistema prisional e a superlotação dos presídios, que
revoltam tanto a população carcerária como a população em geral.
Ao longo dos anos a população carcerária aumenta cada vez mais, sendo esse um
destaque mundial por sua superlotação.
Segundo dados do INFOPEN (Sistema de Informações Estatísticas do Sistema
Penitenciário Brasileiro), o sistema carcerário brasileiro apresenta mais de 700.000 presos
em uma única unidade prisional, onde haveria vagas para cerca de 442.000 presos.
Diante de tais informações, é possível imaginar o quão degradante e desumano é o
ambiente carcerário superlotado para uma mulher trans juntamente com a ala masculina.
O ambiente por si só já é degradante independente para os presos em geral, tendo em
vista que a superlotação só piora ainda mais a situação do local. Estamos diante de um
sistema completamente instável e precário. Dessa forma, o poder público hoje não
consegue exercer seu poder punitivo e controle social com a eficiência que deveria,
resultando na decadência do sistema prisional brasileiro que influencia diretamente nos
altos índices da criminalidade.
3.2 A Violação dos direitos das MulheresTrans
O artigo 3º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, deixa estabelecido como um
de seus objetivos, o bem social para todos, sem preconceitos seja ele de raça, cor, idade,
sexo e qualquer outra forma de discriminação, dessa forma, então seria de bom senso gerar
não somente proteção, mas estabelecer condutas de respeito ao ser humano.
Discorre André Carvalho Ramos:
Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos
considerado indispensável para uma vida humana pautada na
liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos
essenciais e indispensáveis à vida digna. (RAMOS, 2020, p. 24).
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O art. 5º, XLIX da CF/88, assegura que deve ser respeitada a integridade dos presos,
visando o respeito à dignidade da pessoa humana.
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Rosa (2016), discorre que:
O cenário divulgado pela mídia e presenciado pela sociedade retrata
a verdadeira realidade dos presídios no Brasil, que é totalmente
excêntrico. A carência de estrutura digna, higiene, trabalho,
ressocialização, alimentação decente e a superlotação são alguns dos
fatores escassos que essa população carcerária em geral sofre em seu
cotidiano. Em uma visão panorâmica, percebe-se o quanto é violado
os princípios regidos dentro do nosso sistema, que vai a discordância
com as normas, preceitos morais e/ou regras sociais no âmbito da
coletividade (ROSA, 2016).
Dráuzio Varella (2019) expõe que tratar as transexuais com indignidade “não é
apenas incentivar a violência ou violentá-los, é também não promover as condições
necessárias para a sua segurança, física, mental, psicológica, bem como, estabelecer
parâmetros de saúde para os que vivem nas penitenciárias”.
Naiditch (2014), discorre que:
Quando o indivíduo é inserido ao cárcere é exposto a condicionantes
precárias em que a prisão se apresenta”. E complementa que os
exemplos dessa precarização da prisão e da pessoa presa são “sua
sujeição a celas superlotadas, os motins que ocorrem pelos mais
diversos motivos, pouca ou ausência de assistência médica, além das
constantes tentativas de fugas (NAIDITCH, 2014).
O encarceramento de transexuais pode ser mais do que apenas um local para
cumprir a pena, ao tornar-se um ambiente hostil e violento para a integridade sexual, física
e psicológica das detentas. (SANTOS, 2019).
São diversas as violações que o cárcere representa para as pessoas LGBTQIA+,
principalmente o desrespeito quanto à identidade de gênero e a omissão de sua situação
vulnerável, conforme relato de Sá (2017):
“Eu assumi aos poucos um estereótipo de homem hetero, criminoso e machista para
sobreviver dentro de um sistema, mesmo não o admitindo. As relações de poder estão em
todas as convivências do dia-dia” (SÁ, 2017).
Sob esse ponto de vista, Pradella explica:
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Ao mesmo tempo em que são excluídas das políticas públicas e não
possuem sequer seu nome reconhecido pelo Estado, as pessoas trans
são vistas como um perigo à sociedade, encaixando-se no
estereótipo do que é abjeto, violento e exótico. É essa estigmatização
das parcelas marginalizadas que vai legitimar as violações aos
direitos humanos pelo sistema penal em prol da ‘segurança’.
(PRADELLA; FRANÇA, 2015, p. 201).
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A legislação penal brasileira ainda não possui uma previsão específica de
diversidade sexual, sendo ainda muito “rasa” a proteção a essa parcela da sociedade,
mesmo sendo uma parcela cada vez mais presente no ambiente carcerário. Nem mesmo a
Lei de Execução Penal, expressa que os direitos diferentes do binarismo sexual, devem ser
assegurados.
A realidade destas mulheres, é que elas são presas, via de regra, em instituições
prisionais masculinas, resultando em diversas violações de direitos, seja por parte da
população carcerária, seja por parte do Estado. Como a nossa legislação não expressa os
direitos diferentes do binarismo sexual e nosso sistema carcerário é binário, a condenação
de uma mulher trans resulta no cumprimento de pena estabelecido de acordo com sua
genitália, e não com sua identificação de gênero.
4 MULHER TRANS E OS AVANÇOS NO TRATAMENTO JURÍDICOS
Em 2014, foi criada a Resolução Conjunta nº 11, para regulamentação do sistema
de alas específico, visando diminuir a violação dos direitos das detentas transexuais.
Por meio de uma resolução conjunta, o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD),
instruíram sobre o padrão de acolhimento à população LGBTQIA+ nas unidades
penitenciárias brasileiras.
Aponta o art. 2º, V da Resolução Conjunta:
V - Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e
anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual
biológico.
No entanto, a prisão, enquanto instituição tradicional, é moldada segundo o
binarismo, assim colidindo com o valor da justiça e os princípios constitucionais basilares
a execução penal. Portanto, a resolução incorre em erro ao tentar classificar uma
identidade, desconsiderando que existem transexuais que não optam por não rejeitar a
genitália masculina, assim como existem travestis que não necessariamente vão se
identificar como mulheres.
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Sendo assim, continuou-se o debate sobre a violação de direitos das transexuais,
em razão da não compreensão do nosso legislativo quanto aos conflitos de gênero.
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O principal avanço jurídico para as mulheres transexuais, foi a decisão do Supremo
Tribunal Federal, proferida em fevereiro de 2018 pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que
proferiu a sentença no Habeas Corpus - HC 152.491, determinando que as detentas fossem
transferidas para uma instituição prisional segundo a sua identidade de gênero.
Para as mulheres transexuais trata-se de um grande avanço, tendo em vista que o
STF, reconheceu o encarceramento das mulheres transexuais segundo a sua identidade de
gênero e não a sua genitália, demonstrando que esse público merece nossa atenção.
Sob esse ponto de vista, em junho de 2019, o Ministro Luis Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal, determinou liminarmente o cumprimento de pena das mulheres
transgêneros em instituições carcerárias destinadas a mulheres, justificando sua decisão
como uma providência necessária a assegurar a integridade física e psíquica das mulheres
transexuais, perante todos os relatos de abusos em desfavor dessas pessoas em situação
de encarceramento.
Essa decisão foi uma decisão de imposição, não sendo permitido ao poder público
optar sobre o tratamento das mulheres transexuais e sim uma imposição pautada nos
princípios constitucionais da dignidade humana, liberdade, autonomia, igualdade, do
direito à saúde e da vedação ao tratamento cruel e à tortura (Medida Cautelar na ADPF
527, 2019).
Em 02 de outubro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovou uma
norma estabelecendo que a Justiça considere a autodeclaração dos cidadãos, de forma
que o sistema penal respeite seus direitos e os magistrados exerçam a possibilidade do
cumprimento de pena do público LGBTQIA+s em penitenciárias que possuam alas
diferenciadas para esse grupo. Tal resolução encontra-se em harmonia com os tratados
internacionais de que o Brasil é signatário, a legislação pátria referente a Direitos Humanos
e a Constituição Federal.
As mulheres transexuais, que sofrem diversos tipos de violações nos presídios
masculinos, serão beneficiadas por essa decisão do CNJ, uma vez que essa decisão baseiase nos direitos e garantias fundamentais do ser humano, tais como: princípio da dignidade
da pessoa humana, direito à não discriminação em razão da identidade de gênero, direito
à vida e à integridade física, direito à saúde, vedação à tortura e ao tratamento desumano
e cruel
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao longo do presente trabalho, foi possível entender o conceito de transexualismo
e todos os sofrimentos encarados por essa minoria e toda sua vulnerabilidade em razão
da transfobia.
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Por ser um grupo excluído e muito discriminado, acabam se entregando a
prostituição, drogas e criminalidade como meios de sobrevivência. E a partir de tais
condutas, são presas em instituições que deveriam estabelecê-los na sociedade, mas
infelizmente, são péssimas as condições das nossas prisões somadas a todos abusos e
violações que sofrem nesse ambiente. A condenação não deve ser pensada como uma
mera vingança ou punição, sendo necessário adotar medidas para ressocialização das
pessoas que cumprem pena privativa de liberdade.
As mulheres transexuais sofrem discriminações e abusos dentro e fora dos
ambientes carcerários. é inegável o quanto a mulher transgênero sofre violência, negação
de seus direitos, opressões e invisibilidade perante ao Estado e a comunidade não
presidiária.
Por isso, faz-se necessário a implementação de novas políticas públicas nas
instituições prisionais, sendo criadas leis específicas para o público não binário, a fim de
melhorar a condição de vida, garantindo mais dignidade às mulheres transexuais. Embora
já tenham tido grandes avanços nos últimos anos, em se tratando do âmbito jurídico, ainda
há muito a se debater sobre as mulheres transexuais encarceradas, para que ao receber a
sua liberdade, o Estado proporcione meios de adquirirem um ressocialização digna, não
reincidindo nos delitos e não voltando ao mundo da prostituição, crime e drogas.
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RESOLUÇÕES CONTRATUAIS TRABALHISTAS EM MEIO À PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS:
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a rescisão de contratos de
trabalho e as flexibilizações adotadas pelos órgãos judiciais e administrativos para a
proteção dos direitos dos trabalhadores, bem como tentar não aumentar ainda mais a
sensibilidade dos empregadores ao nível financeiro. O objetivo é definir e compreender as
medidas preconizadas pelo governo federal para flexibilizar as condições de rescisão dos
contratos de trabalho e atender ao posicionamento legal de conceder ou negar formas de
flexibilização no pagamento dos salários. Este trabalho irá resolver primeiro o problema da
rescisão dos contratos gerais de trabalho, para depois aprofundar o estudo e
demonstração do impacto do coronavírus na empresa e nas relações de trabalho, e explicar
no mesmo sentido os factos rescisórios nas medidas de flexibilidade adotadas para a
aplicabilidade das teorias e princípios de força maior.
PALAVRAS-CHAVE: Direito do trabalho. Resolução do contrato de trabalho. Flexibilidade.
COVID-19.
ABSTRACT: This article aims to analyze the termination of employment contracts and the
flexibility adopted by judicial and administrative bodies for the protection of workers'
rights, as well as trying not to further increase employers' financial sensitivity. The objective
is to define and understand the measures recommended by the federal government to
make the conditions for termination of employment contracts more flexible and comply
with the legal position of granting or denying forms of flexibility in the payment of salaries.
This work will first solve the problem of termination of general employment contracts, and
then deepen the study and demonstration of the impact of the coronavirus on the company
and on labor relations, and explain in the same sense the termination facts in the flexibility
measures adopted for the applicability of force majeure theories and principles.
KEYWORDS: Labor law. Termination of employment contract. Flexibility. COVID-19.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Pandemia E Relações De Trabalho. 2.1. Efeitos Do Coronavírus
Nas Empresas E Nas Relações De Trabalho 2.2. Medida provisória 927/2020. 2.3. Do término
do contrato de trabalho. 3. Medidas Flexibilizadas Advindas Do Governo Federal. 3.1.
Benefícios Da Aplicabilidade Das Medidas Apresentadas Pelo Governo. 3.1.2. Teletrabalho
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e banco de horas. 3.1.3 Férias. 3.1.4 FGTS. 3.2 Cooperação E Prática Extrajudicial. 4.
Conclusão. 5. Referências
1. INTRODUÇÃO
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A pandemia advinda do novo coronavírus (SARS-Cov-2, causador da COVID-19)
trouxe e provavelmente continuará a trazer profundos reflexos sociais e econômicos, e
inclusive pessoais no mundo todo. A repentina evasão e perda de um inestimável número
de pessoas, as condições de melhorias de saúde, as medidas de isolamento e
distanciamento social com notório impacto nas empresas prestadoras de serviços, nos
locais comerciais, em empresas e demais empreendimentos, é certo que não há como
mensurar as perdas e danos deste período.
Nota-se assim, que o efeito da pandemia do COVID-19 afeta diretamente e
indiretamente as relações de direito privado e, de forma aqui a ser especificada, nos
contratos de trabalho celebrados antes de seu surgimento. Sob as vistas de um evento
fortuito de força maior e imprevisível por ambas as partes contratuais, com consequências
igualmente imprevistas, é dizer que inúmeros contratos anteriormente firmados, inclusive
os contratos de trabalho, muito provavelmente contarão com condições
manifestadamente divergente das condições estabelecidas originalmente.
Portanto, o pré-requisito para manter ou mesmo restabelecer as obrigações de
equidade são medidas obrigatórias, portanto, o primeiro e mais importante conselho para
funcionários e empregadores é ser honesto e negociar as mudanças necessárias para
manter o contrato. ou Se for absolutamente impossível fazê-lo, ambas as partes concordam
em rescindir. Os factos comprovam que face ao conflito de interesses neste período difícil,
nem sempre a empresa e os colaboradores chegam a um consenso sobre a manutenção
do contrato de trabalho, o que pode conduzir a uma possível solução do contrato de
trabalho. A enorme crise econômica vivenciada por todos no Brasil obviamente foi gerada
pela suspensão de atividades, a fim de evitar uma maior disseminação do vírus entre a
população, o que levou a um aumento significativo no número de rescisões de contratos
de trabalho.
Neste sentido, o contrato rescindido durante a pandemia de COVID-19 deve ser
diferenciado do contrato rescindido durante o período normal da sociedade, pois o
possível evento desencadeador de liquidação contratual ocasionado pelo novo coronavírus
é um fenômeno jurídico raramente envolvido no âmbito do direito do trabalho. Por esse
motivo, esta pesquisa é necessária para demonstrar a necessidade de flexibilização das
normas rescisórias contratuais e para comprovar as consequências de sua aplicação na vida
de empregadores e empregados.
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Para o desenvolvimento, inicialmente será apresentado uma visão geral sobre o
estado de força maior advindo da pandemia do COVID-19, e sua previsão constitucional.
Após trazida demonstração dos efeitos colaterais da pandemia nas relações de trabalho.
Seguidamente, será tratado o âmbito jurídico, seja pela Medida Provisória nº. 927, no que
diz respeito ao assunto. Finalmente, serão apresentados os acórdãos dos tribunais
superiores, para então chegar à conclusão do artigo.
2. PANDEMIA E RELAÇÕES DE TRABALHO
A grande maioria de empregadores se mantém como pessoa jurídica empresária,
atuante diversos ramos e setores da empregabilidade, e, consequentemente, emprega
inúmeros profissionais, cada qual atuante em sua área de expertise.
Durante a grave crise econômica e social que o país enfrenta, é notório que os
empregadores vêm envidando todos os esforços necessários para manter o objeto de seu
meio social, através de seus propriedades a nível empregador e social, mantendo, assim,
todos os empregos necessários para tal, empregos estes que garantem a subsistência de
incontáveis famílias e que, neste cenário vivenciado pelo país, se mostra imprescindível a
sua preservação e manutenção.
Assim, na contramão do crescente número de desemprego, justificável em
decorrência da pandemia e pela necessidade da manutenção do distanciamento social, os
empregadores, vem se movimentando para que todos os empregos por eles gerados
sejam mantidos, de modo a se resguardar não apenas o seu objetivo e responsabilidade
econômica, como também o objeto social de um emprego.
Sabe-se, no entanto, que como consequência da crise pela qual todos estão sendo
submetidos, o número de inadimplência ou maiores gastos imprevistos estão presentes
em todos os ramos empresariais, aumentado de maneira avassaladora fazendo, inclusive,
com que alguns empresários se vejam obrigados a cessar suas atividades momentânea ou
permanentemente.
2.1. EFEITOS DO CORONAVÍRUS NAS EMPRESAS E NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
O que se pretende dizer é que o fluxo de caixa de inúmeras empresas, assim como
de tantas pessoas físicas foi frontalmente atingido, fazendo com que este evento fortuito
e imprevisível determinasse à rescisão ou flexibilização dos contratos de trabalho dos seus
funcionários.
Tal situação é, inclusive, constatada pela ONU – Organização das Nações Unidas que estimou uma perda na economia global de 8,5 trilhões de dólares, nos próximos dois
anos, em razão da pandemia ocasionada pelo CORONAVÍRUS.
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Esta contração econômica é a maior desde a década de 1930, sendo provisionado,
ainda, que quase 90% da economia mundial está sob algum tipo de bloqueio/interrupção
que acarreta o impacto de sua produção.
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É certo, assim a grave crise econômica que aqui se destaca, é reconhecida
mundialmente e traduz em concreta preocupação da Organização Mundial das Nações
Unidas que, de um lado vislumbrou a necessidade de conter a circulação de pessoas,
determinando o distanciamento e isolamento social como medida eficaz para o combate
a disseminação do COVID-19 e de outro lado, reconhece o impacto econômico provocado
pela única solução capaz de impedir a propagação do vírus.
Resta cristalina, pois, que a crise econômica que aqui se expõe possui o condão de
inviabilizar a atividade de diversos centros empresariais do país e do mundo, motivo pelo
qual, movimentações diversas têm sido feitas para que se possa tentar conter ou, ao
menos, minimizar os efeitos da crise aqui retratada.
Neste passo, no que diz respeito às relações de trabalho, objetivando a rescisão
contratual, é notório que qualquer empregador em meio a supramencionada pandemia se
encontra em indisponibilidade ou baixa fluxo financeiro, acarretando assim na mora ou até
mesmo ausência de pagamento dos valores rescisórios ou salariais-mensais. É dizer, no
âmbito extrajudicial, muitas vezes, ainda é difícil falar em flexibilidade de pagamentos ou
na execução de débitos por menor onerosidade dos executados.
Supondo que não haja diferença substancial entre força maior e as circunstâncias
acidentais de um caso fortuito, aproximar-se-á de um único conceito que engloba estes
dois fenômenos Legal, portanto, desta forma, quando se trata de um evento sem margem
de acontecer, as pessoas falam sobre as ações de Deus ou força maior que escape de todos
os esforços, totalmente inconsistente com a vontade do devedor.
No mesmo sentido é o entendimento do doutrinador Silvo de Salvo Venosa:
[...] de qualquer forma, o caso fortuito e a força maior devem
partir de fatos estranhos à vontade do devedor ou do
interessado. [...] A ideia centra-se no fato de que o prejuízo não
é causado pelo fato do agente, mas em razão de
acontecimentos que escapam a seu poder.
Indo ao semelhante entendimento do doutrinador acima ele, argumenta Arnaldo
Rizzardo:
[...] considera a força maior ou o caso fortuito o acontecimento,
previsível ou não, que causa danos e cujas consequências são
inevitáveis. Ou, o que vem a dar no mesmo, ocorre um fato sem
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que o homem, especialmente o devedor, tenha dado causa. De
ordinário, é de acontecimento natural que se trata.
Conforme mencionado anteriormente, a pandemia adveio de uma forma
integralmente imprevisível, podendo se considerar o instituto de força maior, assim
excluindo a responsabilidade incerta de empregadores em manter o contrato de trabalho
com os obreiros, ou até mesmo demonstram a imprevisibilidade e despreparo para lidar
com os efeitos rescisórios, assim impedindo a concretização de um nexo de causalidade.
No ramo trabalhista, a força maior encontra disciplina legal no art. 501 da CLT, a
seguir transcrito:
Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento
inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a
realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força
maior.
§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais
condições, a situação econômica e financeira da empresa não
se aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste
Capítulo.
Para alguns autores, eventos acidentais e aleatórios estão associados à
imprevisibilidade, sendo o instituto da força maior causada por forças naturais, ou
humanas, sem que haja qualquer tipo de previsibilidade de sua ocorrência o máximo
possível.
2.2 MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 927/2020
A determinação do isolamento social, aplicado na tentativa de impossibilitar e
reduzir a propagação do vírus, gerou diversas repercussões no âmbito das relações de
trabalho. Tendo em vista o delicado momento nacional e visando urgência e necessidade
imediata, o Poder Executivo publicou a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020,
dispondo sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Novocoronavírus.
O presente buscar contribuir com notoriedade expondo as medidas tomadas pelo
Governo, bem como empregadores nas rescisões contratuais de seus obreiros,
apresentando as flexibilizações advindas do Poder Executivo, a fim de sanar o maior
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desenvolvimento da atual crise econômica e o crescente número de desempregados no
Brasil.
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Neste sentido, o vale primeiramente abordar o texto do artigo da Medida Provisória
927 de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública, a fim de flexibilizar e evitar o número crescente de casos de
desemprego no Brasil, O Governo Federal interpôs a Medida Provisória nº. 927/20 trazendo
algumas alterações e, via de regra, facilitando a implementação de algumas medidas que
já estavam presentes na CLT, levando-se em consideração o atual cenário ocasionado pela
Pandemia Do Coronavírus – Covid19.
Saliente-se, já em linhas iniciais, que essa medida provisória sofreu substancial
alteração, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, perdendo a
vigência, no entanto, ressalta-se que no presente artigo, tal medida é de cunho
exemplificativo e didáticos, a fins de amostragem sobre o período de agravamento maior
do COVID-19, até o fim da vigência da MP.
De todo modo, se aliada aos institutos já existentes na CLT, podem prever e ajudar
as empresas empregadoras a ajustar a necessidade de manutenção de atividade dos
empregados com as recomendações de confinamento e distanciamento social expedidas
pelos órgãos de saúde.
Isto é, a empresa poderia começar implementando uma ou duas medidas e depois
implementar outras, caso haja a necessidade e ainda persistisse o estado de calamidade
pública. Além disso, essas medidas podem abranger apenas desde um grupo específico de
empregados (grupo de risco, por exemplo), alguns setores e/ou a empresa inteira.
Liste-se as medidas para o enfrentamento da crise econômica e de saúde gerada
pela pandemia do COVID-19 previstas na MP 927/20:
I - Teletrabalho; II - Antecipação de férias individuais; III Concessão de férias coletivas; IV - Aproveitamento e a
antecipação de feriados; V - Banco de horas; VI - Suspensão de
exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
VII - Direcionamento do trabalhador para qualificação; e VIII Diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Ante ao exposto, percebe-se a prioridade governamental em manter a qualidade de
vida dos obreiros, no entanto, é óbvio que o contrato de emprego pode ser terminado por
conta de fatores alheios à vontade dos contratantes.
2.3 DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO
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O contrato de trabalho possui advento em certo momento, podendo sofrer
alterações no decurso do período laboral e, por fim, extinguindo-se. É muito bem discutida
na doutrina a palavra utilizada a fim de delimitar o término do contrato de trabalho.
Em que pese, o Direito do Trabalho firmar o princípio da conservação do trabalho,
ou seja, da continuidade da relação de emprego, de forma aliada às medidas de
manutenção dos funcionários durante o período de pandemia, ainda é certo dizer que, há
diversas possibilidades que estruturam a motivação de uma rescisão contratual, seja por
insatisfação ou necessidade tanto do empregador quanto do empregado.
De encontro ao narrado, o Doutrinador Maurício Godinho Delgado, explica.
Por isso, tradicionalmente, no Direito do Trabalho sempre
vigorou o princípio da conservação do contrato, da
continuidade da relação de emprego: preserva-se o vínculo
juslaborativo, desde que a dispensa não se funde em causa
jurídica relevante. Mesmo em ordens jurídicas que não
concretizam esse princípio em todas as suas potencialidades,
autorizando, por exemplo, a dispensa do empregado como
mera prerrogativa potestativa do empregador — como a
brasileira, a propósito —, não se pode negar a importância
sociojurídica do fato da extinção do contrato, com restrições
ainda significativas que o Direito do Trabalho procura a ele
antepor. (Delgado, Mauricio Godinho Curso de direito do
trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais
posteriores —Mauricio Godinho Delgado. — 18. ed.— São
Paulo :LTr, 2019. P. 1310)
Portanto, é cristalino que um contrato de trabalho pode ser extinto por diversas
formas.
Neste conjunto de condições para rescisão do labor existem: Morte do empregador
ou empregado; rescisão indireta; justa causa; pedido de demissão; mútuo acordo ou
motivos de força maior ou fato do príncipe.
A rescisão de um contrato de trabalho inclui a rescisão da relação de trabalho entre
o empregado e o empregador. Por sua vez, o empregador é obrigado a indenizar os
empregados em uma série de pagamentos, dependendo de como ocorreu tal extinção
contratual, e dos motivos que o justificaram. Isto é, a rescisão da relação de trabalho e as
obrigações de ambas as partes no contrato também cessam. Portanto, os funcionários não
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precisarão mais fornecer serviços e os empregadores não precisarão mais pagar salários,
claro, desembolsando os valores a título de verbas rescisórias.
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O encerramento temporário das atividades consideradas desnecessárias ao meio
social no momento de agravamento da pandemia do COVID-19 é um fato aberto e notório.
Portanto, as empresas de diversas searas fecharam as portas temporariamente no período
de isolamento social, assim, é crível que sem lucrar não havia falar em continuidade laboral
dos funcionários que ali se encontravam, por impossibilidade financeira.
Vislumbra-se no artigo 487 da CLT, que quando não houver prazo estipulado, a
parte que, imotivadamente, quiser rescindir o contrato de trabalho, esta deverá avisar a
outra da sua resolução com a antecedência mínima de 8 (oito) dias, se o pagamento for
efetuado por semana ou tempo inferior e, por 30 (trinta) dias, para os trabalhadores que
receberem a sua remuneração por quinzena ou mês.
Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem
justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra
da sua resolução com a antecedência mínima de:
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo
inferior; (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)
II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou
que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.
(Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)
§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu
tempo de serviço.
§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao
empregador o direito de descontar os salários correspondentes
ao prazo respectivo.
§ 3º - Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o
cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de
acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.
§ 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 7.108, de 5.7.1983)
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§ 5o O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso
prévio indenizado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.218, de
11.4.2001)
§ 6o O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso
do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da
despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os
salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu
tempo de serviço para todos os efeitos legais. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.218, de 11.4.2001)
No mais, os empregadores, deverão apresentar aos seus empregados a serem
dispensados, a carta de aviso prévio, informando sobre o cumprimento ou não do aviso
prévio, isto nos termos do artigo 1º da Lei 12.506/11, que regulamentou a
proporcionalidade do aviso prévio, prevista no artigo 7º, inciso XXI, da Constituição Federal
Brasileira.
Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na
proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até
1 (um) ano de serviço na mesma empresa.
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão
acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma
empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um
total de até 90 (noventa) dias.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
Durante o período de agravamento da pandemia, muito provavelmente o período
de aviso prévio das rescisões contratuais trabalhistas se dará de modo indenizado, fato
este inicial à uma futura flexibilização legal ou jurisprudencial.
3. MEDIDAS FLEXIBILIZADAS ADVINDAS DO GOVERNO FEDERAL
A Medida Provisória nº 927/2020 promulgada em 22 de março de 2020, mantém
como principal objetivo a criação de maiores condições e medidas a serem realizadas pelo
empregador a fim de preservar o emprego de seus funcionários. Com efeito, a Medida
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Provisória nº 936/2020 promulgada em 01 de abril de 2020 visa a necessidade de manter
o emprego e renda, sem prejuízos aos empregadores e empregados, assim, visando
garantir a continuidade das atividades laborais, objetivando reduzir o impacto social
causado pelo estado calamitoso de saúde pública de tal período.
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Tais medidas adentraram diretamente e singularmente nas relações de trabalho no
Brasil, gerando assim não somente inversão dos padrões de trabalho, mas a flexibilização
do labor diário. A MP 927 tem precedência no que diz respeito aos acordos individuais
entre as partes de uma relação laboral. A MP 936 prevê com efeito, a possibilidade de
redução de salários e jornada de trabalho, bem como a suspensão coletiva dos contratos
de trabalho.
Um dos pontos mais interessantes vistos na Medida Provisória nº. 927, conforme
narrado anteriormente, é a opção de labor em regime de teletrabalho
Com o advento e posterior avanço da pandemia do novo coronavírus, o teletrabalho
se tornou cada vez mais uma forma alternativa de manter as atividades de funcionários de
empresas e organizações que não poderiam continuar com o labor presencial devido os
riscos de contágio, e demais comorbidades.
A legislação que dá efeito legal ao teletrabalho é a lei nº 13.467/2017,
demasiadamente conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, que dentre vários aspectos
que visavam a facilitação nas relações de emprego, também acabou por delimitar o
teletrabalho, explicitamente como uma das maneiras de prestação dos serviços pelos
obreiros.
Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime
de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como
trabalho externo.
No mais, a MP 936, foi analisada pelo Congresso Nacional a fim de que houvesse a
sua conversão em lei. Ato contínuo, a Medida Provisória 936, foi convertida na Lei
14.020/20 no dia 06 de julho de 2020 entrando em vigor no dia seguinte, tal como
instituindo o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, tendo como
objetivo principal a flexibilização para que as empresas realizassem acordos de redução de
jornada, salário e de suspensão contratual temporária, isto tudo, em face do estado de
calamidade que decorreu da pandemia do COVID-19.
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O efeito prolongado dos impactos da pandemia do COVID-19 infelizmente agrega
uma fase de grandes desafios a todos e em todas as áreas sociais, trabalhistas, coletivos.
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Para combater tais efeitos sobre a economia brasileira, mas também em reflexo do
meio social, o Governo Federal implementou diversas medidas de proteção em todos os
âmbitos necessários para a digna vivência dos cidadãos, sendo a seara social; a saúde
pública; iii) a manutenção ds empregos; iv) empresas privadas e v) aos entes públicos.
Assim, é notório que as alterações validadas por lei trazem enormes impactos de
resultado positivo nas esferas da flexibilização na negociação entre empregado e
empregador.
3.1 BENEFÍCIOS DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS APRESENTADAS PELO GOVERNO
A anuência dos empregadores e empregados às Medidas Provisórias, trariam
imensas vantagens a título laboral e social, haja vista que tais medidas focam na
preservação dos empregos, utilizando-se de flexibilização no dia a dia dos obreiros.
Sobre os benefícios da anuência e aplicabilidade de tais medidas na relação laboral,
veja-se em tópicos os benefícios de tais medidas.
3.1.2 Teletrabalho e banco de horas
A MP 1046/21 dá anuência para que o trabalhador altere o regime de trabalho
presencial para o teletrabalho, o famoso home office, e determine o retorno ao regime de
trabalho presencial, isto de forma independente a existência prévia de acordos individuais
ou coletivos.
As MP’s dão anuência a interrupção das atividades pelo empregador e a realização
de regime de compensação de horas, através de banco de horas, que deverá ser
estabelecido por acordo individual ou coletivo.
3.1.3 Férias
Pelo texto base das MPs, o empregador poderá antecipar as férias do empregado,
no entanto, deve informá-lo do ato com antecedência de, no mínimo, 48 horas. No mais,
o período de descanso remunerado não poderá ser gozado em períodos inferiores a cinco
dias corridos, podendo ser concedidas por ato único do empregador, mesmo que o
período aquisitivo não tenha ocorrido.
3.1.4 FGTS
As Medidas Provisórias em geral também suspenderiam a exigibilidade temporária
do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelos empregadores
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por quatro meses (abril, maio, junho e julho). Neste sentido, o pagamento seria realizado
em até quatro parcelas mensais, sendo exclusa a multa e outros encargos, com vencimento
a partir de setembro de 2021.
3.2 COOPERAÇÃO E PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
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Diante de todo o exposto, é certo que a partir de março de 2020, o cenário e o
mercado de trabalho no Brasil mudaram intensamente. A pandemia do NovoCoronavírus,
além de abalar a vida social e habitual das pessoas, mudou drasticamente as relações de
trabalho, afetando tanto empregados quanto empregadores.
Em que pese as alterações realizadas pelo Governo a fim de diminuir o número de
rescisões trabalhistas, bem como evitar o crescimento do número atual de desemprego,
muitas vezes não é da vontade de alguma das partes continuarem a relação laboral.
Neste sentido, visando a cooperação entre as partes contratuais (empregado e
empregador) o número de acordos extrajudiciais para quitação de verbas rescisórias
aumentou veemente. Ocorre que os referidos acordos extrajudiciais já faziam parte da
realidade laboral, desta feita, pode-se visualizar diversos acordos com benfeitorias para
ambos, tanto no que diz respeito ao parcelamento das verbas, quanto à adimplência dos
recolhimentos de FGTS, claro que na concordância principal do empregado.
O acordo trabalhista segue todas as regras previstas no artigo 484-A da CLT:
O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre
empregado e empregador, caso em que serão devidas as
seguintes verbas trabalhistas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de
2017)
I - por metade: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
a) o aviso prévio, se indenizado; e (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017)
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas. (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1o A extinção do contrato prevista no caput deste artigo
permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no
433

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1058 de 04/12/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso IA do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada
até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos. (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2o A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste
artigo não autoriza o ingresso no Programa de SeguroDesemprego. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
Ser dispensado ou, pedir demissão ou demitir um funcionário podem ser momentos
de muita delicadeza, ainda mais sob a pressão imposta pela crise econômica advinda da
pandemia do COVID-19.
No entanto, realizar um acordo trabalhista tanto em âmbito judicial ou extrajudicial
pode ser vantajoso principalmente a fim de manter tudo de forma amigável, e ainda assim
receber seus direitos.
Para os empregadores, o acordo trabalhista também pode ser uma melhor opção
de entrar em um consenso na hora de desligar esse funcionário, tal como na hora de pagar
suas verbas rescisórias.
No mesmo sentido, no entanto, em âmbito judicial, pode-se notar o aumento dos
deferimentos de pedidos de parcelamento sob os termos do artigo 916 do NPCP, que diz:
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
Pode se notar a primazia da cooperação, boa fé e menor onerosidade de um
Executado ao firmar tal pedido de parcelamento, visando adimplir seu débito, no entanto
e em razão do baixo fluxo de caixa, requer o parcelamento dos valores para que assim
possa quitar o montante sem prejudicar a si mesmo.
Inclusive, tal entendimento já está sob o entendimento jurisprudencial dos TRT’s,
vejamos:
PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUTORIZAÇÃO EM
NORMA COLETIVA EM DECORRÊNCIA DA CRISE ECONÔMICA
ADVINDA DA PANDEMIA DO COVID19. Nos termos da
legislação em vigor, há prevalência do negociado sobre o
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legislado, sem olvidar que o parcelamento de verbas rescisórias
não constitui objeto ilícito, consoante art. 611-B da CLT.
(TRT-2 10006251120205020042 SP, Relator: MARGOTH
GIACOMAZZI MARTINS, 3ª Turma - Cadeira 3, Data de
Publicação: 11/11/2020)
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ARTIGO 916 CPC - EXECUÇÃO - PARCELAMENTO - DECISÃO
DO JUIZ E NÃO DO CREDOR - INTERESSE PÚBLICO. O artigo
916 do CPC é aplicável no processo do trabalho, nos termos do
inciso XXI artigo 3º da Instrução Normativa 39/2016 do Colendo
TST. Contudo, entende a Douta Maioria desta E. Turma que em
razão da regra do parágrafo 7º do referido artigo, a
concordância do Recte é imprescindível ao deferimento do
parcelamento do débito, o que não ocorreu no presente caso.
Fica ressalvado o entendimento do Relator, que o referido
dispositivo legal não vincula a concessão do parcelamento a
anuência do credor, que apenas deve ser ouvido, como previsto
no parágrafo 1º (O exequente será intimado para manifestar-se
sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz
decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.), mas, como consta
deste parágrafo, a decisão é do Juiz, visando a rápida conclusão
do processo judicial (inciso LVXXVIII artigo 5º da Constituição
Federal), ou seja, a composição da lide visada pelo interesse
público. Considerando a atual situação de crise econômica e
social, decorrente da pandemia do novo coronavirus (covid-19),
este dispositivo legal tem agora relevante interesse público,
principalmente no processo do trabalho, para possibilitar a
solvência das empresas e assegurar os meios de subsistência
dos reclamantes, que na maioria dos casos continuam
desempregados.
(TRT-3 - AP: 00102539120155030073 MG 001025391.2015.5.03.0073, Relator: Jales Valadao Cardoso, Data de
Julgamento: 30/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação:
30/03/2021.)
As medidas que foram tomadas, foram frutos de um planejamento de riscos, visto
que ao trabalhar com as várias alterações que a lei nº 13.467 adveio a face da legislação
da Justiça do Trabalho junto com a inclusão de ações previstas pelas duas medidas
provisórias editadas pelo governo como resposta à ameaça do desemprego e acima
supramencionadas.
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Também é tido como prática de flexibilidade processual, que em fases de execução
durante o grave período de pandemia, e a fins de remanejo do fluxo de caixa, as empresas
inseridas em processos judiciais incitam os princípios da cooperação entre as partes, menor
onerosidade do devedor e, sobretudo, em o princípio da boa-fé, todos abaixo transcritos
e positivados pelo Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho:
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 805.CLT Quando por vários meios o exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.
No entanto, conforme vislumbrado, a rescisão contratual ainda segue de forma
entabulada, se flexibilizando junto ao judiciário um passo de cada vez.
4. CONCLUSÃO
A crise da pandemia advinda pelo Novo Coronavírus (Covid-19), demonstra de
forma cristalina a necessidade de adequação e flexibilidade legislativa frente às
diversidades ocasionadas por motivos de força maior, ou seja eventos totalmente
imprevisíveis, uma vez que ainda há enormes burocracias a serem desmitificadas, e que
trazem consigo enormes imbróglios que geralmente terminam em ajuizamento de ações,
assim, aglomerando o judiciário com questões que poderiam ser finalizadas com a
facilitação e autocomposição entre as partes, isto de forma flexibilizada no entendimento
de ambos, e claro, a fim de promover a garantia de satisfação entre o empregado e o
empregador.
É certo que, tais flexibilizações devem ser aliadas aos preceitos fundamentais das
normas jurídicas. Outrossim, é certo dizer que as Medidas Provisórias proferidas pelo
Presidente da República possuem importância e notoriedade pública no contexto da
pandemia, haja vista que este elaborou uma mudança no sistema legislativo, com base
eficaz aos preceitos antigos, trazendo assim, possibilidades verídicas e reais às partes,
tendo em vista um caso extremamente fortuito, como a pandemia vivenciada.
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Diante das consequências advindas do COVID-19 à relação de trabalho, é certo dizer
que é inquestionável que grande parte dos empregadores tenham tido que se adaptar a
uma nova realidade, em conjunto com os funcionários, é claro. Ademais, também é certo
que inúmeros contratos de trabalho foram rescindidos, haja vista a ausência de alternativas
em dado momento. Partindo de tal premissa, o presente estudo trouxe à tona a real
necessidade de flexibilização nos setores legislativos, visto que a pandemia comprovou
que o Brasil, na seara laboral ainda não está efetivamente pronto para enfrentar quaisquer
infortúnios como este, sem que houvesse demasiados números de demissões.
Por fim, espera-se que o presente artigo tenha de forma mínima contribuído para
uma melhor compreensão sobre as resoluções contratuais ocasionadas pelo estancamento
das atividades comerciais em consequência da pandemia do COVID-19, bem como
demonstrar a necessidade de flexibilização no judiciário, e na autocomposição extrajudicial,
no mais espera-se que possa servir de apoio para o desenvolvimento de novos estudos
acerca do tema em questão.
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE FURTO
ARMANDO BORGES COSTA
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RESUMO: O princípio da insignificância tem por razão tirar a tipicidade da conduta do
agente infrator, com viés de não ser impune, mas criar uma análise justa para o operador
do Direito. Não existindo previsão legal do princípio. Foi criado e tem sido usado pela
doutrina e jurisprudência, responsáveis por lapidar sua aplicação. Nesse contexto, Supremo
Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram requisitos para
aplicá-lo: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica e ausência de
habitualidade delitiva. Neste presente artigo, será apresentado julgados do STF e STJ em
que se reconheceu a aplicação do princípio, de modo que, a analise interpretativa serviu
tanto pra a aplicação quanto para a não aplicação. Além do tratamento em casos de furto
de pequeno valor e furto famélico. Contudo, concluiu-se pela decisão do STJ e STF, que
atendeu ao princípio da intervenção mínima e se atentou à realidade do sistema
penitenciário brasileiro.
Palavras-chaves: princípio da insignificância; furto de pequeno valor e furto famélico;
análise do STJ e STF para a aplicação do princípio.
ABSTRACT: The principle of insignificance has the reason to remove the typicality of the
offending agent’s conduct, with a bias not to go unpunished, but toc reate a fair analysis
for the Law operator. There is no legal provisiono f the principle. It was created and has
been used by doctrine and jurisprudence, reponsible for polishing its application. In this
context, the Federal Court of Justice (STJ) established the requirements to apply it: minimal
offense of conduct, no social danger, reduced degree of reprobability of behavior,
inexpressiveness of the law and absence of criminal habituality. In this article, judgments
of the STF and STJ will be presented in which the application of the priciple was recognizes,
so that, na interpretative analysis for both application and non-application. In addition to
the treatment in cases of petty theft and family theft. However, it is known for the decision
of the STJ and STF, wich complied with the priciple of minimum intervention and pid
attetion to the reality of the brazilian penitentiary system.
KEYWORD: principle of insignificance; petty theft and famished theft; analysis of the STJ
and STF for the application of the principle.
SÚMARIO: 1. Introdução. 2. A origem do princípio da insignificância; 2.1. Conceito do
Princípio da Insignificância. 2.2. Previsão Legal do Princípio. 03. Princípios do Direito Penal
relacionados ao Princípio da Insignificância. 3.1. Direito Penal Mínimo. 3.2. Princípio da
Subsidiariedade. 3.3. Princípio da Fragmentariedade. 3.4. Princípio da Ofensividade ou
Lesividade. 4. Princípio da Insignificância e o crime de furto. 4.1. Crime de Furto. 4.2.
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Modalidades do crime de furto. 4.3. Furto de Pequeno Valor. 4.4. Furto Famélico. 5.
Aplicação do princípio da insignificância pelo STJ e STF. 6. Conclusão.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo analisará julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo
Tribunal Federal (STF), em que se aplicou o princípio da insignificância em delito de furto,
nos delitos de furto de pequeno valor e furto famélico. Tal julgado mostra a aceitação e
não aceitação do princípio por seu conflito com a jurisprudência do Tribunal que não
permite a incidência do princípio em crime patrimonial quando há habitualidade delitiva.
Assim, inicialmente, será abordado a origem, o conceito do princípio da
insignificância de acordo com a doutrina, seus requisitos traçados pelo STJ e STF e, em
seguida, será apresentado o mencionado julgado pelos Tribunais Superiores, com os
fundamentos utilizados para aplicar o princípio ao caso e, consequentemente, absolver o
réu.
Contudo, será analisada a compatibilidade do julgado com o ordenamento jurídico
brasileiro, sobretudo com o princípio penal da intervenção mínima, com base na
necessidade do agente infrator em que se encontra muitas vezes em condições de miséria.
2. Origem do Princípio da Insignificância
O princípio da insignificância ou da bagatela surgiu inicialmente no Direito Civil,
originário do axioma “de minimus non curai praetor”. Isto é, o Direito Penal não deve cuidar
de assuntos irrelevantes, incapazes de lesar o bem jurídico. Na década de 70, foi
incorporado ao Direito Penal por Claus Roxin.
Os estudos de Claus Roxin, que propunha a exclusão da tipicidade em crimes que
não produziam significativas lesões a bens juridicamente tutelados. Expunha também que,
nos delitos de bagatela, não se fazia necessário a imposição de pena, portanto, o fato não
era punível.
Segundo ROXIN:
Somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contra fins
de assistência social, se tal for indispensável para uma vida em comum ordenada. Onde
bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se.
Assim surge a importância da análise do princípio da insignificância, direcionado ao
operador do direito, tendo fundamento na proporção da pena em relação à gravidade
provocada pelo ilícito penal. Nos casos de mínima perturbação ao bem jurídico, a
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substância do ilícito é tão pequena, que é injusta a busca da aplicação de sanção, de modo
que, a repreensão penal leve ainda assim seria desproporcional ao fato.
Entretanto, quando da aplicação do princípio da insignificância, é necessário
extremo cuidado, devendo ser somente considerado o realmente insignificante,
observando as circunstâncias objetivas e subjetivas de cada caso concreto, para que seja
nula abertura para qualquer tipo de impunidade.
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2.1 Conceito do Princípio da Insignificância
O conceito do princípio é bem definido por Rogério Greco, quando refere-se à
materialização do fato, conforme se certifica:
“Princípio da insignificância: Analisado em sede de tipicidade
material, abrangida pelo conceito de tipicidade conglobante, tem a
finalidade de afastar do âmbito do Direito Penal aqueles fatos que, à
primeira vista, estariam compreendidos pela figura típica, mas que,
dada a sua pouca ou nenhuma importância, não podem merecer a
atenção do ramo mais radical do ordenamento jurídico. Os fatos
praticados sob o manto da insignificância são reconhecidos como de
bagatela.” (GRECO, 2017, p. 22)
Dessa forma define-se este princípio como, aquele que irá permitir que as condutas
que são formalmente típicas, mas que em sede de lesão a bem jurídico, não tem um bem
de relevância significativa para que o direito penal atue como castigador, dessa forma o
princípio afasta a tipicidade penal e torna a conduta atípica e segundo a teoria tripartite
que utilizamos, ao remover o fato típico, não pode se falar em crime.
Para Cleber Masson o princípio da insignificância é:
“O princípio da insignificância, também conhecido como princípio de
bagatela, é corolário do princípio da intervenção mínima, que tem
por escopo “castigar apenas quando não puder ser contido por outro
ramo do direito.” (MASSON, 2016, np.)
De acordo com esse princípio, o Poder Público não pode atuar, quando a conduta
criminosa do agressor, não for capaz de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico
tutelado pela lei.
Conforme esclarece Fernando Capez:
“A tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico
protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha imaginado
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inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou
incapazes de lesar o interesse protegido.” (Fernando Capez, 2008,
p.11)
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A tipicidade penal exige no mínimo uma ofensa aos bens jurídicos tutelados, pois
nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar a
tipificação do crime.
Assim explica Cezar Roberto Bitencourt:
“A irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser
aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente
atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade,
isto é, pela extensão da lesão produzida.” (Cezar Roberto Bitencourt,
2012, p.59)
1.3 Previsão Legal do Princípio da Insignificância
O princípio da insignificância não tem previsão legal no direito brasileiro. Trata-se
de uma criação da doutrina e da jurisprudência. Para a posição majoritária, o princípio da
insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Se o fato for
penalmente insignificante, significa que não lesou nem causou perigo de lesão ao bem
jurídico. Logo, aplica-se o princípio da insignificância e o réu é absolvido por atipicidade
material, com fundamento no art. 386, III do CPP. O princípio da insignificância atua, então,
como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal.
2. Princípios do Direito Penal Relacionados ao Princípio da Insignificância
2.1 Direito Penal Mínimo
No Brasil, o Código Penal nota os comportamentos humanos que lesam de modo
grave a convivência social, isto é, que perturbam a convivência em sociedade, os
descrevendo como infrações penais e, assim, formando as respectivas penalidades a cada
comportamento incômodo à vida social. Além de definir os comportamentos indevidos e
regular as respectivas penalidades, cabe também ao Direito Penal, estabelecer as regras
para a sua justa aplicação.
Desse modo, o Direito Penal acaba tendo caráter preventivo e repressivo. Porém, a
normas do Direito Penal não são respeitadas somente pela intimidação, é também
respeitada pela celebração de compromissos entre o Estado e o indivíduo, para que se
alcance o respeito às normas através da convicção de sua necessidade para a vida social.
É o que ensina Fernando Capez:
442

www.conteudojuridico.com.br

“O Direito Penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém
a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e
perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco valores
fundamentais para a convivência social, e descrevê-los como
infrações penais, cominando-lhes, em consequência, as respectivas
sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e
gerais, necessárias à sua correta e justa aplicação.
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(...)
A missão do Direito Penal é proteger os valores fundamentais para a
subsistência do corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade, a
propriedade, etc., denominados bens jurídicos. Essa proteção é
exercida não apenas pela intimidação coletiva, mais conhecida como
prevenção geral e exercida mediante a difusão do temor aos
possíveis infratores do risco da sanção penal, mas sobretudo pela
celebração de compromissos éticos entre o Estado e o indivíduo,
pelos quais se consiga o respeito às normas, menos por receio de
punição e mais pela convicção da sua necessidade e justiça.
(CURSO DIREITO PENAL, PARTE GERAL, p.01)”
Assim é aplicado o princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, da CF)
para regular o Direito Penal. Desse modo surgindo subprincípios mais específicos para que
o legislador tenha um norte para definir os tipos de condutas ilícitas.
Tais princípios devem ser utilizados como ferramentas para que se tenha uma justa
interpretação e não aceitando uma aplicabilidade robótica das normas penais.
Os princípios originários da dignidade humana são: o princípio do Direito Penal
Mínimo ou Intervenção Mínima, e outros, como, o princípio da subsidiariedade, o princípio
da fragmentariedade, ofensividade e o princípio da insignificância ou bagatela.
Sobre o princípio do Direito Penal Mínimo, entende-se que o Direito Penal deve ser
utilizado em última circunstância, quando considerado esgotados os outros ramos do
direito para resolver o fato, em que fique constatado que são incapazes de proteger o bem
jurídico tutelado.
No mesmo sentido, ensina Cézar Roberto Bitencourt:
“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima
ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir
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meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se
outras formas de sanção ou outros meios de controle social
revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização
é inadequada e não recomendável. Se para o restabelecimento da
ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou
administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as
penais. Por isso, o Direito Penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve
atuar somente quando os demais ramos do Direito revelarem-se
incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do
indivíduo e da própria sociedade.
(...)
A razão deste princípio — afirma Claus Roxin — ―radica em que o
castigo penal coloca em perigo a existência social do afetado, se o
situa à margem da sociedade e, com isso, produz também um dano
social‖. Por isso, antes de recorrer ao Direito Penal deve-se esgotar
todos os meios extrapenais de controle social.” (CÓDIGO PENAL
COMENTADO, p. 64, 2012)
Assim, princípio da intervenção mínima tem a função de limitar o poder do Estado,
fazendo com que, seja utilizado somente se necessário, buscando, antes de qualquer coisa,
outras formas de solucionar o problema, através de medidas administrativas ou civis, por
exemplo.
Sendo necessário entender que o princípio da intervenção mínima exige que o
legislador realize, antes de estabelecer punição criminal, uma análise das condutas,
devendo identificar se há ou não, a necessidade de incriminar tal comportamento, caso
não exista outros meios convenientes de solução criminal. Já ao operador do Direito, é
recomendado não proceder ao enquadramento de modo robotizado, ou seja, deve
observar se há outra forma de resolução, através de outros ramos menos agressivos do
ordenamento jurídico.
Assim ensina Fernando Capez:
“Ao legislador o princípio exige cautela no momento de eleger as
condutas que merecerão punição criminal, abstendo-se de incriminar
qualquer comportamento. Somente aquele que, segundo
comprovada
experiência
anterior,
não
puderem
ser
convenientemente contidos pela aplicação de outros ramos do
direito deverão ser catalogados como crimes em modelos descritivos
legais.
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Ao operador do Direito recomenda-se não proceder ao
enquadramento típico, quando notar que aquela pendência pode ser
satisfatoriamente resolvida com a atuação de outros ramos menos
agressivos do
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ordenamento jurídico. Assim, se a demissão com justa causa pacifica
o conflito gerado pelo pequeno furto cometido pelo empregado, o
direito trabalhista tornou importuno o ingresso penal. Se um furto de
um chocolate em um supermercado já foi solucionado com o
pagamento do débito e a expulsão do inconveniente freguês, não há
necessidade de movimentar a máquina persecutória do Estado, tão
assoberbada com a criminalidade violenta, a organizada, o
narcotráfico e as dilapidações ao erário.” (CURSO DIREITO PENAL,
PARTE GERAL, p. 19).
2.2 Princípio da Subsidiariedade
A subsidiariedade do Direito Penal significa que a lei penal não deve ser colocada
como primeira opção para solucionar conflitos existentes e sim como ultima ratio, ou seja,
a última forma de solução de conflitos, buscando outros meios do Direito para solucionar
a lide, não interferindo de forma exagerada na vida do indivíduo atingindo sua liberdade
e autonomia.
Sobre o princípio da subsidiariedade, Fernando Capez ensina:
“O ramo penal só deve atuar quando os demais campos do Direito,
os controles formais e sociais tenham perdido a eficácia e não sejam
capazes de exercer essa tutela. Sua intervenção só deve operar
quando fracassam as demais barreiras protetoras do bem jurídico
predispostas por outros ramos do Direito. Pressupões, portanto, que
a intervenção repressiva no círculo jurídico dos cidadãos só tenha
sentido como imperativo de necessidade, isto é, quando a pena se
mostrar como único e último recurso para a proteção do bem
jurídico, cedendo à ciência criminal a tutela imediata dos valores
primordiais da convivência humana a outros campos do Direito, e
atuando somente em último caso.” (CURSO DIREITO PENAL, PARTE
GERAL, p.19-20).
Além do mais, o direito penal deve ser visto:
“como subsidiário aos demais ramos do Direito. Fracassando outras
formas de punição e de composição de conflitos, lança-se mão da lei
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penal para coibir comportamentos desregrados, que possam lesionar
bens jurídicos tutelados.” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, MANUAL
DO DIREITO PENAL 2011, p. 87).
2.3 Princípio da Fragmentariedade
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O princípio da fragmentariedade conforme explica Guilherme de Souza Nucci:
Fragmentariedade significa que nem todas as lesões a bens jurídicos
devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal que, por sua vez,
constitui somente parcela do ordenamento jurídico. Fragmento é
apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal deve ser
visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou seja, deve
ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à vida
em sociedade, passives de causar distúrbios de monta à segurança
pública e à liberdade individual. (MANUAL DE DIREITO PENAL PARTE
GERAL 2011, p.88).
O direito penal só deve se ocupar com ofensas realmente graves aos bens jurídicos
protegidos. Tem-se, aqui, como variante, a intervenção mínima, que nasce o princípio da
insignificância desenvolvido por Claus Roxin. Entende-se que devem ser tidas como
atípicas as ofensas mínimas ao bem jurídico.
2.4 Princípio da Ofensividade ou Lesividade
O princípio da ofensividade, ou lesividade, parte da premissa que não haverá crime
se não houver lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico alheio, isto é, ninguém pode ser
punido por lesão ou risco de lesão contra seus próprios bens jurídicos.
Conforme explica, Cleber Masson:
“Não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao
menos perigo de lesão ao bem jurídico.” ― (DIREITO PENAL
ESQUEMATIZADO, 2008, p. 37)
Deste modo, a conduta que tem caráter insignificante, não ofende o bem jurídico
tutelado, não sendo passível produzir uma atuação penal contra tal conduta.
3. O Princípio da Insignificância e o crime de furto
3.1 Crime de Furto
Trata-se da subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel. O crime de
furto está previsto no artigo 155, do Código Penal Brasileiro, o qual narra:
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Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante
o repouso noturno.
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§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuíla de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra
que tenha valor econômico.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é
cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou
destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas
Assim conceitua Rogério Greco, o delito de furto é a subtração patrimonial não
violenta. (2016)
A lei penal tutela a propriedade e a posse legítima, reforçando a proteção conferida
pelo Direito Civil ao patrimônio das pessoas (MASSON, 2019, p. 306).
Segundo Fernando Capez, “tutela-se o patrimônio, não apenas a propriedade, mas
também a posse. Em regra, estas se confundem em um mesmo titular, entretanto nada
obsta que estejam dissociadas”. (2016, p. 422)
Conforme Luiz Régis Prado (2014, p. 872)
“A doutrina brasileira diverge quanto à objetividade jurídica no delito
de furto, identificando-se quatro correntes: para alguns, é bem
jurídico suscetível de tutela somente o direito de propriedade; para
outra corrente, somente a posse é protegida; para uma terceira, o
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âmbito protetivo da norma engloba a posse e a propriedade e,
finalmente, há posicionamento no sentido de que se tutelam a
propriedade, a posse e a detenção.”
Perfilha-se o último entendimento, figurando como objeto de proteção tanto a
propriedade como a posse e a detenção, pois mostra-se evidente quanto aos dois últimos
casos a existência de interesse na coisa furtada. Assim, representa um bem para o
possuidor poder usá-la, e, por consequência, a privação desse uso implica necessariamente
um dano de natureza patrimonial.
Em sentido contrário entende Masson (2019), a detenção, isoladamente, não é
protegida pelo art. 155 do Código Penal, pois não produz qualquer efeito jurídico, bem
como não integra o patrimônio das pessoas.
Rogério Greco (2016), embora a lei penal proteja o patrimônio (aqui se entendendo
também a posse), nem todo e qualquer patrimônio interessa ao Direito Penal.
Sustenta o autor (2016, p. 541), ainda, que:
“O patrimônio, passível de subtração, não deve ser tão somente
aquele apreciável economicamente, razão pela qual parte da
doutrina
subentende
na
palavra valor dois
significados
extremamente importantes. De um lado, temos o chamado valor de
troca, economicamente apreciável. Assim, mediante o valor de troca
podemos atribuir um valor à cadeira, ao telefone celular, ao
automóvel etc. Contudo, além dos bens que possuem esse
chamado valor de troca, outros existem que trazem em si um valor
de uso, de natureza sentimental, não economicamente apreciável, a
exemplo daquele que guarda os dentes de leite de seus filhos ou,
ainda, um pedaço de papel com o autógrafo de uma pessoa famosa.”
Essa distinção é importante pelo fato de que, em regra, pode-se aplicar o princípio
da insignificância quando os bens tiverem valor de troca (GRECO, 2016).
Para Masson (2018, p. 30):
A redação do art. 155, caput, do Código Penal, abarca qualquer
objeto material, independentemente do seu valor e da importância
para seu titular. Mas, é evidente, o Direito Penal não presta a tutelar
a subtração de um grampo de cabelo ou de uma folha de papel. Não
há que se falar em crime de furto em tais situações.
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O princípio da insignificância poderá ser aplicado em tais casos, visto que ele se
destina a diminuir a intervenção do Direito Penal.
O princípio da insignificância pode ser aplicado em qualquer crime, desde que seja
compatível e que estejam presentes seus requisitos. Entretanto sua maior incidência de
aplicação é nos delitos de furto.
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3.2 Modalidades do Crime de Furto
O crime de furto se subdivide em simples, majorado, privilegiado, qualificado e no
furto de coisa comum.
•

furto simples - o crime de furto estará caracterizado com a subtração de bem móvel
alheio para si ou para outrem. Segundo entendimento do STF e do STJ, o delito
estará consumado com a inversão da posse do bem mesmo que momentânea.
Corrobora o entendimento sobre o momento consumativo do crime (Nucci, 2020),
em sua obra Curso de direito penal.

• furto majorado - o furto tipificado no art. 155, caput, do código penal brasileiro, terá
sua pena aumentada em um terço se o crime ocorrer durante o repouso noturno.
Atente-se para o conceito de repouso noturno, pois este diverge do conceito de noite.
•

furto privilegiado - nesta modalidade do crime o agente infrator não pode ostentar
condenação irrecorrível por delito de mesma natureza. No entanto, para a
aplicação do privilégio o objeto furtado deve ter valor de pequena monta, que
neste caso, segundo (Damásio, 2020) “poderá o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa”.

•

furto qualificado - nesta modalidade do crime a pena sofre um aumento em suas
proporções mínima e máxima. enquanto no furto do caput, a pena é de um a
quatro anos, aqui as penas são de dois a oito anos de reclusão. entretanto para
que nesta modalidade do crime haja aumento de pena é necessário que a conduta
comporte alguma especificidade.

3.3 Furto de Pequeno Valor
É considerado de pequeno valor o bem avaliado em algo próximo do salário
mínimo vigente no momento do crime. Para que o furto seja considerado insignificante,
convencionou-se que o valor do objeto subtraído não pode ultrapassar 10% (dez por
cento) do salário mínimo.
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O furto de pequeno valor diferencia-se do furto insignificante, é imprescindível a
distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Desse modo, nem sempre será usado o
princípio da insignificância em todos os casos, sendo analisado caso a caso.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a ser adotado no
julgamento de casos que envolvam a aplicação do princípio da insignificância em crimes
de furto. Segundo a jurisprudência do tribunal, a falta de repressão à subtração de
mercadorias de pequenos valores representaria um incentivo aos pequenos delitos.
3.4 Furto Famélico
O furto famélico ocorre quando alguém furta para satisfazer uma necessidade
iminente e relevante. Consiste basicamente na subtração de coisa alheia móvel, como
dispõe o artigo 155 do CP, por quem que se encontra em estado de miséria e que busca
fartar sua própria fome ou de sua família.
Existem considerações que defendam a suposição de que o furto famélico seria um
excludente de tipicidade, isto é, não haveria os elementos que definam legalmente este
delito. Presumindo o princípio da insignificância, onde se excluem do tipo os fatos de
mínima perturbação social, onde o alto custo social e desgaste processual não seriam
justificados.
Por se tratar de uma necessidade humana, furtar para saciar sua fome é algo ínfimo
ou deveria ser considerado, pois o Estado ainda é falho. Desse modo, aquele que vai julgar
o caso concreto deve utilizar de ferramentas para que se tenha uma resolução justa a cada
indivíduo.
Rogerio Greco fala sobre o estado de necessidade do agente que furta:
“A palavra famélico traduz, segundo o vernáculo, a situação daquele
que tem fome, que está faminto. [...]Em tese, o fato praticado pelo
agente seria típico. Entretanto a ilicitude seria afastada em virtude da
existência do chamado estado de necessidade. [...] o furto famélico
amolda-se às condições necessárias ao reconhecimento do estado
de necessidade, uma vez que, de um lado, podemos visualizar o
patrimônio da vítima e, do outro, a vida ou a saúde do agente, que
corre risco em virtude da ausência de alimentação necessária para a
sua subsistência.” (2013, p.18)
4. A Aplicação do princípio da insignificância nos casos de furto
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Como falado anteriormente, sobre as questões do furto de pequeno valor e furto
famélico, é necessário analisar a aplicação pelos Tribunais Superiores. Pois, são de grande
relevância e base para os aplicadores do Direito neste tipo de delito.
Os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância em delitos do
furto simples, quando o valor do bem subtraído não seja superior a 10% do salário mínimo
vigente a sua época.
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5. Aplicação do princípio da insignificância pelo STJ e STF
Atualmente os Tribunais Superiores trabalham com 4 requisitos para que o
magistrado possa reconhecer o Princípio da Insignificância e consequentemente a
atipicidade da conduta, são eles: mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação , reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Neste sentido manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Para a aplicação do referido postulado, devem ser obedecidos
quatro requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
Contudo, mesmo que o réu preencha todos os requisitos para a aplicação do
princípio da insignificância, os Tribunais vêm negando a sua aceitação em casos de
reincidência, como podemos ver através desta decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE AGRAVO IMP´ROVIDO. – A Aplicabilidade do
princípio da insignificância n delito de furto, para afastar a tipicidade
penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado
sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. – O fato de o
agente possuir maus antecedentes indica que o delito em questão
não é fato isolado em sua vida, o que demonstra que as sanções
penais anteriormente impostas não se revelaram suficientes para
impedir o retorno do paciente às atividades criminosas, não se
mostrando, pois, a reiteração compatível com a aplicação do
princípio da insignificância. Agravo improvido.
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(STJ – AgRg no HC: 239046 MS 2012/0073944-3, Relator: Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
Data de Julgamento: 11/06/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 17/06/2013).
Observa-se que, o princípio é utilizado para constatar a atipicidade do delito, de
modo que, o magistrado atente-se se é possível ou não a aplicação do princípio no caso
concreto.
Em via igual o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu os mesmos requisitos:
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação,
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento;
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda,
que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação
do princípio.
Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo
abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os
requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da
conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 175945 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG
13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)
Embora que para ambos os Tribunais Superiores os requisitos sejam os mesmo de
Ordem Objetiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai pelo viés da Ordem Subjetiva,
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isto é, a importância do objeto material do crime para a vítima, de forma a verificar se, no
caso concreto, houve ou não, de fato, lesão.
Conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 108872/RS, rel. Min. Gilmar
Mendes), “Tentativa de furto. Bem de pequeno valor R$ (100,00). Mínimo grau da lesividade
da conduta. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Precedentes. 4.
Reincidência. Irrelevância de considerações de ordem subjetiva. 5. Ordem concedida”.
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O princípio da insignificância poderá ser aceito, porém ao invés de ser o autor do
delito absolvido, poderá ser-lhe concedida a pena restritiva de direitos.
Em um caso concreto, o STF reconheceu a insignificância do bem subtraído, mas,
como o réu era reincidente em crime patrimonial, em vez de absolve-lo, o Tribunal utilizou
esse reconhecimento para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (CAVALCANTE, 2019).
Assim foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 137217/MG, Rel. Min. Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes):
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da
conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade
assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os
registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos
registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com
trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que
desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da
jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da
reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser
corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com
arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na
escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da
conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial,
avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescentese que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a
pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533,
Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a
conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor
se amolda à espécie.
Como podemos ver, o uso do princípio da insignificância nem sempre vai ter valor
de absolvição. Como relatado, o fator de reincidência entra em atrito com o valor ínfimo
do bem subtraído, desse modo não há como aplicar tal princípio.
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Um julgado deste ano de 2021, a Ministra Cármen Lúcia absolveu uma mulher com
o uso do princípio da insignificância no caso de furto de roupas (furto de pequeno valor)
em uma determinada loja, decisão do HC 197.164:
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO
PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’. - O sistema jurídico há
de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam
quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais,
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar
em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente,
por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).
14. É fato incontroverso nos autos que a paciente teria furtado quatro
camisetas, um casaco e uma blusa, avaliados em R$ 206,93 (duzentos
e seis reais e noventa e três centavos), evidenciando-se mínima
ofensividade da conduta da agente e ausência de periculosidade
social decorrente de sua ação. Demonstrou-se que os bens, de
pequeno valor, sequer permaneceram na posse da paciente, pois
foram restituídos à vítima (Lojas Americanas). 15. A paciente não tem
antecedentes criminais (fls. 3/4, e-doc. 5). 16. As circunstâncias
elencadas, incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual
não se faz novo exame fático nesta via angusta, senão o
reenquadramento jurídico da situação posta, somadas ao caráter
fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade
da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano
efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de
ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal,
independente da reincidência do paciente. Considerando-se as
circunstâncias do caso, é de se reconhecer a insignificância dos
efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se
desproporcional a imposição de sanção penal. 17. Pela jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no §
1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas
corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à
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jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo
regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 18.
Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a
ordem de ofício para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
absolveu sumariamente a paciente com fundamento no inc. III do art.
39 do Código de Processo Penal.
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Outro julgado pela Ministra, um homem que foi denunciado por tentativa de furto
de dois sacos de lixo contendo material reciclável avaliado em R$ 30, individuo que se
encontrava em situação de rua, HC 200764:
HC 200764 / SP (DOIS) SACOS DE LIXO contendo MATERIAL
RECICLÁVEL, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais), os quais foram
devolvidos para a vítima. Logo, além dos objetos terem sido
recuperados, seu valor é irrisório e sequer deve ser considerado
como bem de valor. Alem disso, o paciente afirmou que teria
cometido tal ato para ‘PARA MANTER SUA SUBSISTÊNCIA; QUE IRIA
VENDER OS RECICLÁVEIS PARA PAGAR COMIDA’” (fl. 6, e-doc. 1).
Argumenta que “o suposto furto tentado não causou nenhum
prejuízo à vítima, já que os objetos lhe foram integralmente
restituídos. No mais, o comportamento atribuído ao paciente não se
revestiu de reprovabilidade tal que justificasse a imposição de sanção
penal nem revela periculosidade significativa. Dessa forma, conforme
dispostos os fatos e nos elementos juntados aos autos, verifica-se
que deve ser aplicado o ‘princípio da insignificância” (fl. 7, e-doc. 1).
Salienta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores,
estão presentes os requisitos necessários à aplicação do princípio da
bagatela, “quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada” (fls. 8-9, e-doc. 1).
Assevera que, “em decisões recentes, em casos análogos, mesmo
sendo os pacientes reincidentes, esta Colenda Corte reconheceu a
aplicabilidade do princípio da insignificância” (fl. 7, e-doc. 1). Enfatiza
que, “analisando toda a questão social envolvida no caso em que o
acusado, ora paciente, fora preso tentando furtar dois sacos de lixo
com materiais recicláveis avaliados em R$ 30,00 (trinta reais), para
que pudesse vendê-los e se alimentar, não há qualquer medida
adequada em aplicar-lhe o direito penal” (fl. 11, e-doc. 1). Ressalta
que, “ainda que se considere moralmente reprovável a conduta
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delitiva ora apurada, as circunstâncias indicam que não se reveste de
relevância.
Podemos analisar que são casos infimos, em que não deveriam chegar a Tribunais
Superiores para uma decisão. Mas todas as decisões proferidas servem de base para
operadores do Direito, visando sempre a analise do caso concreto, do furto para saciar a
fome, do furto de roupas a sacola de lixo. Essas interpretações são de grande valor para a
sociedade, como sendo o Direito Penal a ultima ratio, se dá a importância da liberdade
para aqueles que não tem quase nada.
6. CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, conclui-se que o STJ e STF permite a aplicação do
princípio da insignificância em crime patrimonial, desde que haja elementos específicos no
caso concreto que indiquem pela aplicação, além do preenchimento dos quatro requisitos
clássicos traçados pelas Cortes.
Com acerto, as decisões contrarias e a favor, a absolvição ou não do réu de furto de
pequeno valor e furto famélico com aplicação do princípio da insignificância,
reconhecendo que ação penal em curso não pode se caracterizar como habitualidade
delitiva por se tratar da necessidade do agente infrator.
Assim, considerando o princípio da insignificância e a atual crise do sistema
penitenciário brasileiro, é necessário que os aplicadores do Direito Penal analisem com
cautela a necessidade de se aplicar pena privativa de liberdade, de modo que, aqueles que
acabam por cometer tal delito por necessidade tenham um julgamento justo com base nas
suas condições.
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