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A ATRIBUIÇÃO PARA INVESTIGAR E COMPETÊNCIA PARA JULGAR E
PROCESSAR O CRIME VIRTUAL DE ESTELIONATO (FRAUDES BANCÁRIAS)
PRATICADO COM USO DE BANCOS PURAMENTE/TOTALMENTE DIGITAIS
JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR: Delegado de
Polícia no Estado de Mato Grosso,
atualmente lotado como delegado adjunto
da Delegacia Especializada de Roubos e
Furtos de Barra do Garças. Ex-assessor do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pósgraduado em Ciências Penais pela rede de
ensino Luiz Flávio Gomes (LFG) em parceria
com Universidade de Santa Catarina
(UNISUL)1.
Com advento do Pacote Anticrime, o estelionato[1] que já vinha sendo um
grande trunfo da criminalidade organizada, acabou ganhando mais este reforço
legislativo de doses cavalares rumo à impunidade, pois agora via de regra será
reputado como crime, cuja ação penal (inclusive de cunho persecutório penal na fase
investigativa) depende de representação da vítima – o que de certa forma vai
fomentar a impunidade, porquanto não raras vezes as vítimas envergonhadas de
possíveis ardis e artifícios que caíram, tenderão não buscar mais a tutela penal.
Todavia, deixando de lado esta constatação que não é objeto central do
tema, devemos nos ater a problemática que se circunscreve e gravita em torno
da atribuição para investigar e competência para julgar e processar o crime de
estelionato praticado com uso de bancos digitais.
Antes de adentrarmos, porém, é necessária uma breve divagação sobre o
tema.

1 Pós-graduado em Gestão Municipal pela Universidade do Estado de Mato Grosso

- UNEMAT e pela Universidade Aberta do Brasil. Curso de Extensão pela Universidade
de São Paulo (USP) de Integração de Competências no Desempenho da Atividade
Judiciária com Usuários e Dependentes de Drogas. Colunista do site Justiça e Polícia,
coautor de obra jurídica e autor de artigos jurídicos. Atualmente também é professor
de cursos preparatórios para concursos públicos.
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O tipo penal abrigado no art. 171[2], caput, conjugado com, o art. 14,
inciso I, todos do Código Penal em vigor, se apresenta da seguinte maneira:

“CAPÍTULO VI
DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES
Estelionato
Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil
réis a dez contos de réis.
A atribuição constitucional da Polícia Judiciária Civil se dá por forma de
exclusão, ou seja, o que não for competência [sic] (onde preferimos a expressão
atribuição) da União ou Militar será da Polícia Judiciária Civil, consoante se vislumbra
do § 4º, da Carta Magna:

“Art. 144. [...]
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares”.
A atribuição investigatória pode coincidir ou não com a competência
jurisdicional (acepção técnica), onde quem detém esta última é o Poder Judiciário,
encarregado da atividade judicante ou jurisdicional.
O art. 4º, do Código de Processo Penal apregoa que:

“Art. 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades
policiais no território de suas respectivas jurisdições e terá por
fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. A
competência definida neste artigo não excluirá a de
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a
mesma função”.
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Sabe-se que a competência no processo penal se dá em lugar da infração
penal, porém, além desta regra existem outros critérios para orientar competência.
Nesta diretiva, o art. 69, da Lei Processual Penal reza que:

DA COMPETÊNCIA
Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
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I - o lugar da infração:
II - o domicílio ou residência do réu;
III - a natureza da infração;
IV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
VI - a prevenção;
VII - a prerrogativa de função. [destaque nosso]
Em reforço ao entendimento esposado, o art. 70, e seguintes do Código
Adjetivo Penal preceitua que:

CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar
em que for praticado o último ato de execução. [grifo nosso]
Por derradeiro, embora não seja aplicável no caso em apreço, mas a título
e reforço de argumentação de cunho legal, impende trazer à baila a inteligência do
art. 109, do Código de Processo Penal.

“Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo
que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não
alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior”.
Dando sequência, a doutrina processual penal do festejado advogado e
doutrinador, Aury Lopes Junior, leciona que:
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“Com relação à competência em razão do lugar, ao
compreendermos que a jurisdição é uma garantia, não pode ela ser
esvaziada com a classificação civilista de que é “relativa”. Ou seja,
a eficácia da garantia do juiz natural não permite que se relativize
a competência em razão do lugar. Assim, também consideramos a
competência, em razão do lugar, absoluta.
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Contudo, até por honestidade acadêmica, destacamos que não é
essa a posição majoritária na jurisprudência brasileira. Predomina
a noção civilista de que a competência, em razão do lugar do
crime, é relativa. Desde a mera leitura do CPP, defendem que a
incompetência em razão do lugar do crime deve ser arguida pelo
réu no primeiro momento em que falar no processo, sob pena de
preclusão e prorrogação da competência do juiz (prorrogatio
fori).
O julgador, que inicialmente era incompetente em razão do lugar,
adquire competência pela preclusão da via impugnativa. Somente
o réu pode alegar a incompetência em razão do lugar, pois o
Ministério Público, ao eleger o local onde ofereceu a denúncia,
fez sua opção e, portanto, preclusa a via para ele.
Contudo, ao contrário de alguma doutrina que não descola das
categorias do processo civil, pensamos que a incompetência em
razão do lugar pode também ser conhecida pelo juiz de ofício.
Isso porque o art. 109 do CPP não faz nenhuma restrição, todo
oposto:” [Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 9. ed. rev. e atual.
– São Paulo : Saraiva, 2012, página 473. Processo penal – Brasil I. Título.
II. Série].
Vicente Greco Filho também fazendo alusão sobre a competência em
relação ao estelionato teceu o seguinte comentário:

“Algumas situações, ainda, merecem explicação. Em se tratando de
estelionato, em sua figura fundamental, é competente o foro do
lugar em que ocorreu o prejuízo e não o do lugar das manobras
fraudulentas”. (Manual de processo penal / Vicente Greco Filho. – 9.
ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, página 163)
O juiz federal, Márcio André Lopes Cavalcante, sobre o estelionato aborda
o seguinte:
9
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Quem será competente para processar e julgar este crime de
estelionato: o juízo da comarca de Brasília (onde foi feito o
depósito) ou o juízo da comarca de São Paulo (local onde o
dinheiro foi recebido)?
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O juízo da comarca de São Paulo.
Na hipótese em que o estelionato se dá mediante vantagem
indevida, auferida mediante o depósito em favor de conta
bancária de terceiro, a competência deverá ser declarada em
favor do juízo no qual se situa a conta favorecida.
No caso em que a vítima, induzida em erro, efetuou depósito em
dinheiro e/ou transferência bancária para a conta de terceiro
(estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita ocorreu quando
o estelionatário se apossou do dinheiro, ou seja, no momento em
a
quantia
foi
depositada
em
sua
conta.
STJ. 3ª Seção. CC 167.025/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca,
julgado
em
14/08/2019.
STJ. 3ª Seção. CC 169.053-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 11/12/2019 (Info 663).

Não confundir:
• estelionato que ocorre por meio do saque (ou compensação) de
cheque clonado, adulterado ou falsificado: a competência é do local
onde a vítima possui a conta bancária.
Isso porque, nesta hipótese, o local da obtenção da vantagem ilícita é
aquele em que se situa a agência bancária onde foi sacado o cheque
adulterado, ou seja, onde a vítima possui conta bancária. Aplica-se o
raciocínio da súmula 48 do STJ:
Súmula 48-STJ: Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem
ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante
falsificação de cheque.
• estelionato que ocorre quando a vítima, induzida em erro, se dispõe
a fazer depósitos ou transferências bancárias para a conta de terceiro
(estelionatário): a competência é do local onde o estelionatário possui
a conta bancária.
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Isso porque, neste caso, a obtenção da vantagem ilícita ocorre quando
o estelionatário efetivamente se apossa do dinheiro, ou seja, no
momento em que ele é depositado em sua conta.
Nesse sentido:
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(...) 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte tem oscilado na
solução dos conflitos que versam acerca de crime de estelionato no
qual a vítima é induzida a efetuar depósito ou transferência bancária
em prol de conta bancária do beneficiário da fraude.
2. Deve prevalecer a orientação que estabelece diferenciação entre a
hipótese em que o estelionato se dá mediante cheque adulterado ou
falsificado (consumação no banco sacado, onde a vítima mantém a
conta bancária), do caso no qual o crime ocorre mediante depósito ou
transferência bancária (consumação na agência beneficiária do
depósito ou transferência bancária).
3. Se o crime de estelionato só se consuma com a efetiva obtenção da
vantagem indevida pelo agente ativo, é certo que só há falar em
consumação, nas hipóteses de transferência e depósito, quando o
valor efetivamente ingressa na conta bancária do beneficiário do
crime.
4. No caso, considerando que a vantagem indevida foi auferida
mediante o depósito em contas bancárias situadas em São Paulo/SP,
a competência deverá ser declarada em favor daquele Juízo
(suscitado). (...)
STJ. 3ª Seção. CC 169.053/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado
em 11/12/2019.
(...) nas hipóteses de estelionato no qual a vítima efetua pagamento
ao autor do delito por meio de cheque, a competência para a
apuração do delito é do Juízo do local da agência bancária da vítima,
porque a consumação se dá quando o cheque é descontado pelo
banco sacado. Já no caso de a vítima ter feito o pagamento mediante
depósito bancário em dinheiro, como ocorreu no caso concreto, a
jurisprudência firmada nessa Corte entende que o delito consuma-se
no local onde verificada a obtenção da vantagem indevida, ou seja, no
momento em que o valor entra na esfera de disponibilidade do autor
do crime. (...)
11
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STJ. 3ª Seção. CC 161.881/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
13/03/2019.

Cuidado com o Jurisprudência em Teses
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A tese 9 do Jurisprudência em Teses nº 84 do STJ afirma o seguinte:
9) O delito de estelionato é consumado no local em que se verifica o
prejuízo à vítima.
Cuidado porque essa tese não pode ser tomada de forma absoluta e
não se aplica, por exemplo, para a hipótese acima explicada. Assim,
no caso de estelionato que ocorre quando a vítima, induzida em erro,
se dispõe a fazer depósitos ou transferências bancárias para a conta
de terceiro (estelionatário): a competência é do local onde o
estelionatário possui a conta bancária (CAVALCANTE, 2020, online).
- Da oscilação da posição dos Tribunais Superiores sobre a competência para o
crime de estelionato
O Superior Tribunal de Justiça possuía até então vastos precedentes,
dando conta de que a competência no crime de estelionato se dá no local da
obtenção da vantagem indevida, o que corroborava e coincidiria com a atribuição
investigatória. Portanto, a regra consolidada processualmente, doutrinariamente e
jurisprudencialmente (STJ e STF), era de que o delito de estelionato sem uso de conta
bancária da vítima, consuma-se no local em que ocorre da obtenção da vantagem
ilícita, ou seja, onde ocorre o efetivo prejuízo à vítima.
A situação ganha maior preocupação quando analisamos
multiplicações incontáveis de fraudes virtuais durante a pandemia do Covid-19.

as

Neste sentido, vejam-se os julgados da Corte da Cidadania sobre o local
da ocorrência do crime de estelionato (local do efetivo dano/prejuízo da
vítima=obtenção da vantagem ilícita):

STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 126781 CE 2013/0039547-8
(STJ)
Data de publicação: 17/04/2013
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME
DE ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À
12
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VÍTIMA. BANCO SACADO. 1. Nos termos do art. 70 do CPP , a
competência será de regra determinada pelo lugar em que
se consumou a infração. 2. O estelionato, crime tipificado no art.
171 do CP , consuma-se onde ocorreu o efetivo dano à vítima. [...].
STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 126574 CE 2013/0022928-3
(STJ)
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Data de publicação: 17/04/2013
Ementa: CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CRIME DE ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. LOCAL DO EFETIVO
PREJUÍZO À VÍTIMA. BANCO SACADO. 1. Nos termos do art. 70 do
CPP , a competência será de regra determinada pelo lugar em que
se consumou a infração. 2. O estelionato, crime tipificado no art.
171 do CP, consuma-se onde ocorreu o efetivo dano à vítima. In casu,
o efetivo dano se deu no local onde foi obtida a vantagem ilícita, ou
seja, na agência bancária onde foi depositado o cheque adulterado, e
onde a vítima possuía a conta bancária, localizada em Maringá/PR. 3.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo
Federal da Vara Criminal de Maringá - SJ/PR , o suscitado.
STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 119320 DF 2011/0240641-0
(STJ)
Data de publicação: 22/03/2012
Ementa: CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PENAL. ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO NO LUGAR DAOBTENÇÃO
DA VANTAGEM ILÍCITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Nos termos do art. 70 do CPP , a competência será de regra
determinada pelo lugar em que se consumou a infração.
O estelionato, crime tipificado no art. 171 do CP , consuma-se onde
ocorreu o efetivo dano à vítima. 2. No caso, o efetivo dano se deu
no local onde foi obtida a vantagem ilícita. [...].
STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 116493 ES 2011/0067890-1
(STJ)
Data de publicação: 02/06/2011
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Ementa: PROCESSUAL
PENAL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
ENTRE
JUÍZOSFEDERAIS.
CRIME
DE ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO ÀVÍTIMA.
BANCO SACADO. 1. "A competência será, de regra, determinada
pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução." ( Código de Processo Penal ,artigo 70). 2.
O estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal,
se consuma onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima. In casu, o
efetivo dano se deu na agência onde a vítima/cliente possuía conta,
ou seja, o banco sacado. 3. Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Federal da 2ªVara Criminal da Seção Judiciária do
Estado do Espírito Santo, ora suscitante.
Encontrado em: PENAL CP-40 LEG:FED DEL: 002848 ANO:1940 ART :
00171 CÓDIGO PENAL ESTELIONATO – CONSUMAÇÃO
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp
1055960 RS 2008/0097582-1 (STJ)
Data de publicação: 15/06/2009
Ementa: AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO.OBTENÇÃO
DA
VANTAGEM ILÍCITA. NÃO-OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 14 ,
INCISO II , DO CÓDIGO PENAL . 1. Inexistindo qualquer fundamento
apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve
ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 2. O crime
de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, nos
termos do art. 171 do Código Penal . 3. Agravo regimental desprovido
STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 17106 BA
2004/0183527-0 (STJ)
Data de publicação: 22/04/2008
Ementa: RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL. ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. RESSARCIMENTO
DO
PREJUÍZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. "O
delito de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem
ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante
algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma14
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se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano." (STF, RT
605/422). 2. Recurso improvido
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FORO COMPETENTE
PARA PROCESSAR A PERSECUÇÃO PENAL.
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Compete ao juízo do foro onde se encontra localizada a agência
bancária por meio da qual o suposto estelionatário recebeu o
proveito do crime - e não ao juízo do foro em que está situada a
agência na qual a vítima possui conta bancária - processar a
persecução penal instaurada para apurar crime de estelionato no
qual a vítima teria sido induzida a depositar determinada quantia
na conta pessoal do agente do delito. Com efeito, a competência é
definida pelo lugar em que se consuma a infração, nos termos do art.
70 do CPP. Dessa forma, cuidando-se de crime de estelionato, temse que a consumação se dá no momento da obtenção da
vantagem indevida, ou seja, no momento em que o valor é
depositado na conta corrente do autor do delito, passando,
portanto, à sua disponibilidade. Note-se que o prejuízo alheio, apesar
de fazer parte do tipo penal, está relacionado à consequência do crime
de estelionato e não propriamente à conduta. De fato, o núcleo do
tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a consumação se
dá no momento em que os valores entram na esfera de
disponibilidade do autor do crime, o que somente ocorre quando o
dinheiro ingressa efetivamente em sua conta corrente. No caso em
apreço, tendo a vantagem indevida sido depositada em conta
corrente de agência bancária situada em localidade diversa daquela
onde a vítima possui conta bancária, tem-se que naquela houve a
consumação do delito (CC 139.800-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 24/6/2015, DJe 1º/7/2015).
Contudo, calha asseverar que, infelizmente os Tribunais Superiores não
têm prestigiado à segurança jurídica, decidindo a cada momento de uma maneira no
que se refere ao local para investigar, processar e julgar as obtenções das vantagens
indevidas e os prejuízos alheios causados à(s) vítima(s) dos crimes de estelionatos.
Assim, quando a hipotética prática de estelionato envolver conta bancária
de titularidade da vítima, a competência (tecnicamente na esfera policial:
circunscrição) será no local da agência em que a conta está atrelada, ou seja, na
localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária, em prestígio a
distinção também criada pela jurisprudência do STJ mais recente. Nessa direção, há
15
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posições também diametralmente opostas das citadas acima do próprio Superior
Tribunal de Justiça, acerca da temática. Nestas decisões, a competência/atribuição
para julgar estelionato foi discutida no caso em que o crime em tela se desse
mediante depósito ou transferência bancária - no qual se levou em consideração o
local da agência beneficiária do depósito ou transferência bancária (local onde se
situa a agência que recebeu a vantagem indevida) -, ou seja, o estelionato e a
competência/atribuição se daria no caso em que o prejuízo ocorreu em local
diferente da obtenção da vantagem:
Ementa Oficial
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. DISSENSO
ACERCA DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO NA HIPÓTESE DE
TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA
VERIFICADA ENTRE PRECEDENTES RECENTES DA TERCEIRA SEÇÃO.
EQUACIONAMENTO DO TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL
DA
AGÊNCIA
BENEFICIÁRIA
DO
DEPÓSITO.
1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte tem oscilado na
solução dos conflitos que versam acerca de crime de estelionato no
qual a vítima é induzida a efetuar depósito ou transferência bancária
em prol de conta bancária do beneficiário da fraude.
2. Deve prevalecer a orientação que estabelece diferenciação entre a
hipótese em que o estelionato se dá mediante cheque adulterado ou
falsificado (consumação no banco sacado, onde a vítima mantém a
conta bancária), do caso no qual o crime ocorre mediante depósito ou
transferência bancária (consumação na agência beneficiária do
depósito
ou
transferência
bancária).
3. Se o crime de estelionato só se consuma com a efetiva obtenção da
vantagem indevida pelo agente ativo, é certo que só há falar em
consumação, nas hipóteses de transferência e depósito, quando o
valor efetivamente ingressa na conta bancária do beneficiário do
crime.
4. No caso, considerando que a vantagem indevida foi auferida
mediante o depósito em contas bancárias situadas em São Paulo/SP,
a competência deverá ser declarada em favor daquele Juízo
(suscitado).
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
do Foro Central Criminal da Barra Funda (DIPO 4) da comarca de São
Paulo/SP,
o
suscitado.
(CC 169.053/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 19/12/2019).
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O Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que
inclusive no estelionato, envolvendo conta bancária, a situação de circunscrição e
competência seria do local de onde o dinheiro foi obtido/recepcionado (local da
obtenção da vantagem ilícita) e não de onde a conta bancária é mantida:
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Estelionato cometido por meio de saque em conta bancária, mediante
uso de senha e de cartão magnético: competência do local onde o
dinheiro foi retirado e não do lugar onde a conta é mantida (STF, HC
78.969-AM, Primeira Turma, Rel. Sydney Sanches, p. 55).
Na mesma senda é o precedente do STF, RT 605/422.
“Ad argumentandum tantum”, também se tem o verbete inserto na
Súmula nº 521, do Supremo Tribunal Federal que, embora não se refira em específico
sobre o cerne da discussão, serve de norte na tarefa de interpretação do intérprete,
porquanto o espírito da exegese de cunho interpretativo é o mesmo, qual seja, do
local da obtenção da vantagem indevida e prejuízo. Nesse viés, confira a indigitada
súmula:

“SÚMULA 521
O FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DOS
CRIMES DE ESTELIONATO, SOB A MODALIDADE DA EMISSÃO
DOLOSA DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS, É O DO LOCAL
ONDE SE DEU A RECUSA DO PAGAMENTO PELO SACADO”.
Por sua vez, a Súmula nº 244 do Superior Tribunal de Justiça que também
serve de norte na tarefa de interpretação do intérprete reverbera que:

“Súmulas do STJ 244. Compete ao foro do local da recusa processar e
julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de
fundos”.
Repetindo-se novamente o espírito interpretativo, no caso de crime de
estelionato praticado mediante falsificação de cheque, a Súmula nº 48, do Superior
Tribunal de Justiça determina como competente o “juízo do local da obtenção da
vantagem ilícita”.
- Da atribuição para investigar e competência para julgar e processar o crime
virtual de estelionato (fraudes bancárias na internet) praticado com uso de
bancos puramente ou totalmente digitais
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Aqui reside o cerne de discussão do artigo, em buscarmos justamente
respostas técnicas para definir à atribuição de investigar e competência para
julgar e processar o crime virtual de estelionato (fraudes bancárias na internet)
praticado com uso de bancos puramente ou totalmente digitais.
Grande parcela de bancos consolidado no mercado possuem sedes e
filiais físicas, entretanto, é cediço que muitos dos bancos digitais atualmente não
possuem filiais e nem sede física (por serem bancos puramente ou totalmente
digitais) e isto traz uma problemática, qual seja, como avaliar a questão do local com
atribuição para proceder as investigações no caso de fraudes bancárias virtuais, em
face de vítimas correntistas de bancos digitais?
Como fica o lugar para promover o processamento e julgamento
(competência jurisdicional) de fraudes bancárias virtuais, em face de vítimas
correntistas de bancos digitais?
Nestas situações, geralmente, quando se consegue rastrear alguma conta
de titularidade de investigado, acaba por recair naquela conta destinada ao aporte
dos valores ilícitos. Nestas situações, a solução para definir a circunscrição de
investigação e competência para processar e julgar, em nosso pensar, continuaria
sendo do local da obtenção da vantagem ilícita, com adição do ingrediente
jurisprudencial que poderá sofrer oscilação quanto à conta da vítima ou conta do
estelionatário – já enfrentada em tópico anterior.
Todavia, há situações destas contas puramente digitais que não é possível
sequer especificar o local em que se deu a obtenção da vantagem por esta evolução
tecnológica bancária virtual.
O delegado de polícia, Bruno Gilaberte, o único doutrinador e jurista a
tratar disto até o momento no âmbito doutrinário ensina que:

“[...] O panorama se torna complexo quando adicionamos à equação
as contas bancárias puramente virtuais (os chamados bancos digitais).
Há instituições financeiras que não possuem agências físicas, de modo
que não é possível afirmar onde se situa a conta creditada. Se a
vítima de uma fraude transfere recursos de sua conta bancária para
uma agência virtual, onde fica a conta de titularidade do
estelionatário, o crime continua se consumando com a obtenção da
vantagem. Todavia, não é possível especificar o local em que se deu a
obtenção da vantagem. Parece-nos que, nessa hipótese, ainda muito
recente e determinada pela evolução tecnológica, a fixação da
competência se dará de acordo com o preceituado no artigo 72 do
18
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Código de Processo Penal (domicílio ou residência do réu, de acordo
com o caput, ou caso não se saiba onde se situa a moradia do réu,
pela prevenção consoante dispõe o § 2º)(GILABERTE, 2020, p. 285) .
A par das explanações, o inteiro teor do art. 72, do CPP, propala que:

“Art. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência
regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmarse-á pela prevenção.
§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu
paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar
conhecimento do fato”.
Encampando o posicionamento doutrinário supra do delegado de polícia,
Dr. Bruno Gilaberte, pensamos ser uma saída viável sob o ponto de vista técnicojurídico de que a fixação de atribuição de investigar e competência para julgar e
processar o crime virtual de estelionato (fraudes bancárias na internet)
praticado com uso de bancos puramente digitais se deem em conformidade com
a inteligência do artigo 72 do Código de Processo Penal, qual seja, o local do
domicílio ou residência do réu (de acordo com o caput), ou na hipótese de não
se saber onde se situa a moradia do investigado (réu), pela prevenção (art. 72,
§ 2º, do Código de Processo Penal), porquanto se harmoniza com as diretrizes do
art. 69, do Código de Processo Penal. A propósito, o art. 69, da Lei Processual Penal
fixa que:

DA COMPETÊNCIA
Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
I - o lugar da infração:
II - o domicílio ou residência do réu;
III - a natureza da infração;
IV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
VI - a prevenção;
19
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VII - a prerrogativa de função. [destaque nosso]
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Das considerações finais
Por todo exposto, sob oponto de vista técnico-jurídico entendemos que a fixação
de atribuição de investigar e competência para julgar e processar o crime virtual
de estelionato (fraudes bancárias na internet) praticado com uso de bancos
puramente ou totalmente digitais se darão em conformidade com a inteligência
do artigo 72 do Código de Processo Penal, qual seja, o local do domicílio ou
residência do réu (de acordo com o caput), ou na hipótese de não se saber onde
se situa a moradia do investigado (réu), pela prevenção (art. 72, § 2º, do Código
de Processo Penal), porquanto se harmonizam com as diretrizes do art. 69, do
Código de Processo Penal.
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NOTAS:
[1] § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019) I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019) II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964,
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de 2019) III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019).

“A ação tipificada é
obter vantagem ilícita (para si ou para outrem), em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento. A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo
agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem
patrimonial ilícita.No estelionato, há dupla relação causal: primeiro, a vítima é
enganada mediante fraude, sendo esta a causa e o engano o efeito; segundo, nova
relação causal entre o erro, como causa, e a obtenção de vantagem ilícita e o
respectivo prejuízo, como efeito. Na verdade, é indispensável que a vantagem obtida,
além de ilícita, decorra de erro produzido pelo agente, isto é, que aquela seja
consequência deste. Não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo
necessário que da ação resulte vantagem ilícita e prejuízo patrimonial. Ademais, à
vantagem ilícita deve corresponder um prejuízo alheio do enganado ou de
terceiro)" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial:
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[2] O doutrinador, Cezar Roberto Bitencourt, assevera que:

dos crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e
o respeito aos mortos. p. 667-668).
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RESUMO: A discriminação no meio ambiente de trabalho pode ser evidenciada nas
mais diversas formas e através de inúmeros critérios, como gênero, raça, etnia,
orientação sexual, religião, idade e, até mesmo, estética. No tocante à discriminação
estética, aumentam os casos de empresas que, desarrazoadamente, proíbem a
utilização de barba pelos seus empregados. Dessa forma, o presente artigo objetiva
propor critérios para que o empregador, de uso do seu poder diretivo, proíba o uso
de barba no meio ambiente laboral sem violar os direitos à intimidade, vida privada,
honra e imagem do trabalhador. Para tanto, será realizado um estudo da referida
conduta proibitiva, identificando os seus contornos fundamentais, para que após,
com base na técnica da ponderação, iluminada pelo princípio da concordância
prática, sejam identificados os limites e as possibilidades de proibição do uso de
barba, bigode, cavanhaque ou costeleta no meio ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Proibição do uso de barba; Discriminação estética; Poder
diretivo; Direitos fundamentais; Ponderação.
1 INTRODUÇÃO
A discriminação no meio ambiente de trabalho pressupõe um tratamento
diferenciado entre trabalhadores de determinada empresa, seja por motivos de
ordem racial, religiosa, política, etária, sexual ou, até mesmo, estética. A massificação
dos padrões e estereótipos de aparência e beleza atinge não somente a sociedade e
as relações de consumo, como também as relações de trabalho. Isso porque, sob o
argumento da livre iniciativa e da preservação da unidade produtiva, as empresas
têm exigido uma maior uniformidade nos comportamentos, vestimentas e posturas
22
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de cunho estético, através da adoção de práticas, muitas vezes atentatórias aos
direitos fundamentais, como a proibição desarrazoada do uso de barba.
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Neste sentido, o presente artigo objetiva examinar criticamente a proibição
do uso de barba no meio ambiente laboral, enquanto modalidade de discriminação
estética, identificando os direitos personalíssimos do trabalhador que podem ser
violados, e apresentar, por fim, com base no princípio da concordância prática, uma
proposta de compatibilização entre a referida prática discriminatória e os direitos à
intimidade, vida privada, honra e imagem do trabalhador.
2 DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA: CONTORNOS FUNDAMENTAIS
O princípio da isonomia, tanto em sua acepção formal, quanto material,
pressupõe a igualdade de oportunidades, o respeito à dignidade, bem como o pleno
e igualitário exercício dos direitos fundamentais por todos os indivíduos. Consagrado
em diversos diplomas internacionais[1], o princípio da isonomia constitui norma
de jus cogens, proibindo a adoção de práticas discriminatórias.
Nesse contexto, o princípio da não discriminação é um desdobramento do
princípio da isonomia, encontrando ampla proteção nas normas internacionais e no
ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988 consagra os
referidos preceitos em diversas disposições, cabendo indicar, a título de exemplo, o
art. 3º, incisos I e IV; o art. 5º, caput e incisos I, XLI e XLII; e o art. 7º, incisos XX, XXX,
XXXI e XXXII.
O vocábulo discriminação tem suas raízes etimológicas extraídas do termo
anglo-americano discrimination, que significa “caráter infundado de uma
distinção”.[2] Na seara juslaboral, de acordo com o art. 1º da Convenção nº. 111 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, o termo discriminação compreende
“toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião
política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou
profissão”.[3]
Assim, a discriminação no trabalho, como bem preleciona José Cláudio
Monteiro de Brito Filho, é a negativa ao trabalhador da igualdade necessária para a
aquisição ou manutenção do emprego pela adoção de atitudes discriminatórias por
parte do empregador, sendo estas entendidas como a forma de exteriorização do
preconceito ou, em outras palavras, como o preconceito em sua forma ativa.[4]
Ademais, a discriminação no trabalho pode ser classificada quanto ao
momento, quanto à forma, quanto aos efeitos e quanto aos motivos da
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discriminação. No concernente ao momento, ela pode ocorrer no ato da contratação,
como a não admissão de trabalhadores negros, bem como no curso do contrato,
através, por exemplo, da delegação de tarefas inferiores, ou, até mesmo, no seu
término, como a dispensa de trabalhadoras sob a justificativa de “conter gastos”.
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Quanto à forma, a discriminação pode ser direta, através, v.g., da exigência
para os candidatos a emprego de certidão de antecedentes criminais[5], ou indireta,
mediante a adoção de medidas ou práticas, como exigências de altura, peso ou
provas físicas, que excluem, por exemplo, um maior número de mulheres.
Com relação aos efeitos, antes do início do pacto laboral, eles podem se
manifestar pela não contratação ou pela contratação para cargo de nível inferior.
Durante a vigência do contrato, os efeitos da discriminação se revestem na preterição
do trabalhador à ascensão funcional ou na designação para funções mais penosas
ou inferiores, podendo culminar, inclusive, na extinção do contrato.[6]
No tocante às razões motivadoras, identificam-se, entre outras,
discriminações por gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, posição política,
procedência nacional, procedência regional, origem social, idade, deficiência e
estética[7]. Assim, a motivação da discriminação pode decorrer das próprias
diferenças do indivíduo, físicas ou não, alheias à sua vontade, tais como raça, etnia e
idade, como também em virtude da manifestação do exercício de um direito
humano, como, por exemplo, religião, posição política e estado civil[8].
Nesta senda, a discriminação estética pode ser conceituada como toda a
distinção, exclusão ou preferência fundada em fatores de estética como peso, altura,
tipo de cabelo, tonalidade de cabelo, manchas e cicatrizes, bem como pela utilização
por parte do trabalhador de tatuagem, piercings, barba, maquiagem, brincos,
determinadas vestimentas, dentre outras adereços. A proibição do uso de
braba, bigode, cavanhaque ou costeleta configura-se, na maioria dos casos, como
uma modalidade de discriminação estética, tendo em vista que além de impor ao
trabalhador um padrão de aparência, acarreta, em muitos casos, grave violação a sua
intimidade e imagem.
3 A PROIBIÇÃO DO USO DE BARBA E A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS À INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DO
TRABALHADOR
A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu art. 5º, positivou
uma série de direitos com o objetivo de criar uma espécie de redoma protetora em
torno da pessoa dentro da qual não cabe, em regra, a intervenção de terceiros,
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permitindo com isso o livre desenvolvimento da individualidade física e espiritual do
ser humano. São os chamados direitos de personalidade.
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A idéia básica que orienta a positivação dos referidos valores está calcada
no fato de que nem o Estado nem a sociedade, de modo geral, devem interferir,
indevidamente, na vida pessoal dos indivíduos. Assim, consubstanciado no art. 5º,
inciso X, da Constituição Federal, convém explicitar o teor do dispositivo que
consagra o direito fundamental à personalidade: “são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente da sua violação”.
O direito à imagem, por seu turno, além de ser extraído do dispositivo acima
reportado, encontra amparo constitucional em mais dois incisos do art. 5º, quais
sejam, o inciso V, que garante “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem” e o inciso XVIII que assegura,
nos termos da lei, “a proteção às participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas”. Notase, portanto, a amplitude da tutela constitucional do direito à imagem.
Nessa linha de intelecção, o direito à imagem pode ser compreendido não
apenas como o semblante do indivíduo, mas também como as partes distintas do
seu corpo, sua própria voz, enfim, quaisquer sinais pessoais de natureza física pelos
quais possa ser reconhecido.[9]
Ademais, o direito à imagem pode ser dividido em duas espécies: imagemretrato e imagem atributo. A imagem-retrato, consolidada no art. 5°, inciso X, da
Constituição Federal de 1988, assemelha-se à visão tradicional da imagem, ou seja,
consiste na proteção que se dá à imagem física da pessoa, sobre as partes
identificáveis do seu corpo, como boca, olhos, nariz, pernas, mãos, pés, dentre outros.
Em outras palavras, é a imagem fisionômica da pessoa. Já a imagem-atributo,
regulada pelo art. 5°, inciso V, da Carta Magna, consiste na imagem construída por
seu titular, com traços próprios, constituindo a figura pública do indivíduo perante a
sociedade, ou seja, é o resultado da construção dos atributos subjetivos do indivíduo,
também denominada de “imagem social”.[10]
Além disso, o direito à imagem, nas suas duas vertentes, corresponde a
um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no
art. 1º, III, do texto constitucional, vez que o direito fundamental à liberdade de dispor
e construir a própria imagem se afigura como um direito inalienável de cada
indivíduo, devendo ser reconhecido, respeitado, promovido e protegido.
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Nesse particular, o princípio ético-jurídico da dignidade da pessoa humana,
como bem preleciona Ricardo Maurício Freire Soares:
Importa o reconhecimento e tutela de um espaço de
integridade físico-moral a ser assegurado a todas as pessoas
por sua existência ontológica no mundo, relacionando-se tanto
com a manutenção das condições materiais de subsistência
quanto com a preservação dos valores espirituais de um
indivíduo que sente, pensa e interage com o universo
circundante.[11]
A intimidade, por sua vez, corresponde ao conjunto de informações, hábitos,
vícios, segredos, doenças e acontecimentos até mesmo desconhecidos do tecido
familiar e dos amigos. Enfim, corresponde à porção mais escondida da
individualidade da pessoa, tudo que pode ser mantido na esfera do segredo.[12]
No domínio das relações sociais, há um campo de ação do sujeito cuja
conduta é invariavelmente examinada pela comunidade, tais atitudes podem ser
incluídas no âmbito da vida pública do indivíduo. Outra situação, bem mais restrita,
relaciona-se com o indivíduo-pai, o indivíduo-filho, esposa, marido, as atividades
profissionais, a situação financeira e as relações de amizade. É o que se entende
pelo direito à vida privada.[13]
O direito à honra também foi objeto de explicita referência no art. 5º, inciso
X, da Constituição Federal. A honra subjetiva diz respeito ao sentimento que o
indivíduo tem sobre si mesmo. Já a honra objetiva está relacionada ao respeito
cultivado pelo indivíduo no meio social.
Releva salientar que os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à
própria imagem são direitos, inclusive, que transcendem a esfera meramente
individual, para constituir a base da própria convivência em sociedade, sendo
exigíveis não apenas em face do Estado, mas também em face dos particulares. É a
denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na
capacidade que os direitos fundamentais têm de tutelar os abusos e violações
praticadas por particulares contra outros particulares.
Calha evidenciar, inclusive, que a discussão em torno da eficácia horizontal
ressurgiu no Supremo Tribunal Federal, após a Constituição de 1988, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário nº. 160.222, em 1995, da relatoria do Ministro
Sepúlveda Pertence, em que se discutia a conduta da empresa De Millus S.A,
fabricante de roupas íntimas, que submetia as suas empregadas à prática de revista
íntima, visando obstar o furto das mercadorias.[14] A questão da vinculação dos
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particulares aos direito fundamentais deixou de presumida pelas decisões do STF
após o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 201.819-8, em 2005, pela 2ª Turma
da Corte, no caso que envolvia a União Brasileira de Compositores.[15]
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Outrossim, o art. 5º, § 1º, da Carta Magna, ao consagrar a cláusula de
aplicabilidade imediata, proclama uma norma de particular importância para os
direitos fundamentais, vez que os direitos e garantias individuais, sociais e políticos,
independentemente do capítulo ou título da Constituição, são direta e
imediatamente vinculantes.[16]
Desta forma, qualquer exigência em termos de estética, se não assentada
em evidente critério de razoabilidade, viola a dignidade da pessoa humana, porque
atinge o ser humano na sua liberdade. O poder diretivo do empregador, salvo
situações excepcionais, não pode invadir a esfera individual do trabalhador,
principalmente no tocante a questões pessoais, como o corte de cabelo ou a
utilização de barba, bigode ou cavanhaque.
Em alguns casos, trata-se de uma discriminação absolutamente injusta e
desprovida de qualquer proporcionalidade, haja vista que não há nenhuma
necessidade, nem mesmo mercadológica, de que um empregado exercente de
determinadas funções, como, v.g., repositor, mantenha-se constantemente
barbeado.
Assim, a proibição da utilização de barba, bigode, cavanhaque, costeleta ou
qualquer outra conduta discriminatória à vida íntima, à vida privada e principalmente
à própria imagem do indivíduo, fere brutalmente as liberdades e direitos garantidos
pela Constituição. Fere a vida privada, porque a conduta patronal proibitiva não está
restrita ao ambiente de trabalho do indivíduo, atingindo também o seu ambiente
familiar e comunitário. Fere a intimidade, na medida em que os hábitos ou segredos
do trabalhador podem, de alguma forma, serem revelados, como, por exemplo, um
sinal na face ou alguma alergia, irritação ou doença avivada com o
barbeamento. Fere a honra, ao passo em que o sentimento que o indivíduo tem
sobre si mesmo ou o respeito que ele conserva em determinado meio social pode
ser comprometido. Por fim, fere a imagem, porque ele é privado de dispor da sua
fisionomia, perdendo a sua identidade e, até mesmo, a sua “imagem social”.
Questiona-se, desse modo: quais são os limites e as possibilidades de
proibição do uso de barba no meio ambiente laboral? Quando o poder diretivo do
empregador estará calcado em critérios de razoabilidade? Convém examinar
criticamente as referidas indagações.
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4 LIMITES E POSSIBILIDADES DE PROIBIÇÃO DO USO DE BARBA NO MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO
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Os direitos personalíssimos do trabalhador, dentre os quais se encontram os
direitos à intimidade, honra, vida privada e imagem, podem colidir com o direito do
empregador de organizar seu empreendimento e definir como serão desenvolvidas
as atividades do empregado no decorrer do contrato de trabalho. É o chamado poder
diretivo patronal.
O poder diretivo ou poder de comando, como assevera Luciano Martinez, é
uma “prerrogativa dada ao empregador para exigir determinados comportamentos
lícitos de seus empregados cm vistas ao alcance de propósitos
preestabelecidos”.[17] Para atingir determinada finalidade, o poder diretivo
subdividi-se em poder de organização, poder de fiscalização e poder disciplinar.
O poder de organização permite ao empregador, dentro dos limites da lei,
expedir diretrizes que orientem o modo como os serviços devem ser realizados,
podendo estas, para tanto, serem positivas ou negativas, gerais ou específicas, diretas
ou delegadas, verbais ou escritas, como os “Regulamentos Internos de Trabalho –
RIT”.[18] Segundo Ana Lúcia Coelho, o poder de organização consiste em
prerrogativas dirigidas à estruturação dos espaços empresariais internos, inclusive
quanto ao processo de trabalho adotado no estabelecimento, com especificações e
orientações cotidianas no que tange à prestação de serviços, incluindo, neste, o
poder regulamentar, que tem o condão de produzir cláusulas contratuais e
estabelecer regras gerais a serem observadas no âmbito empresarial.[19]
O poder de fiscalização, por sua vez, permite que o empregador, através de
prepostos ou aparatos mecânicos ou eletrônicos, controle a execução dos serviços
dos seus empregados. Por fim, em breves linhas, o poder disciplinar possibilita a
punição do empregado transgressor das ordens e comandos patronais, sendo que
este deve ser exercido com boa-fé, com o escopo pedagógico de demonstrar que o
trabalhador não deve cometer novamente a mesmo falta, pois, em caso contrário,
implica em excesso ou abuso de poder patronal.[20]
Os respectivos poderes, entretanto, não são absolutos. Embora decorram da
lei, conforme intelecção do art. 2º da CLT, bem como do contrato de trabalho, eles
encontram-se limitados pela Constituição Federal, pelas leis infraconstitucionais,
pelas normas coletivas, pela boa-fé e, inclusive, pelo exercício regular de um
direito.[21]
Assim, indaga-se: até que ponto o empregador, se utilizando do seu poder
diretivo, pode proibir o uso de barba por parte dos seus empregados? Trata-se de
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uma colisão entre normas constitucionais. De um lado a livre iniciativa e o poder
diretivo patronal, e, de outro, o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem
do trabalhador.
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Ressalva-se que as colisões ou restrições nascem porque um direito
fundamental entra em conflito com outro ou com outros preceitos constitucionais
(bens jurídico-constitucionais), como é o caso em apreço, vez que a livre iniciativa,
consagrada no art. 1º, inciso IV, assim como no art. 170, caput, da Constituição,
constitui um princípio fundamental e um dos fundamentos da ordem econômica e
financeira[22] e representa um obstáculo ao pleno exercício dos direitos
personalíssimos do empregado. Além disso, para a consecução do estudo em tela,
convém explicitar que o poder diretivo patronal decorre do princípio da livre
iniciativa, de modo que estes serão trabalhados conjuntamente.
Outrossim, os limites aos direitos fundamentais podem ser definidos como
ações ou omissões dos poderes públicos ou de particulares que dificultem, reduzam
ou eliminem o acesso ao bem jurídico protegido, afetando, dessa forma, o seu
exercício.[23] Nesse sentido, considerando a situação na qual o exercício do poder
patronal, através da proibição da utilização de barba, bigode ou cavanhaque no meio
ambiente laboral, obstaculariza, afeta ou restringe o exercício do direito fundamental
à intimidade, vida privada, honra e imagem dos trabalhadores, cumpre analisar os
limites e as possibilidades da adoção da referida conduta, com base na técnica da
ponderação.
A ponderação, de acordo com George Marmelstein, consiste em uma técnica
de decisão empregada para solucionar conflitos normativos que envolvam valores,
em relação aos quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se mostrem
suficientes.[24] É o caso, por exemplo, de uma colisão entre normas constitucionais,
cuja resolução pelos critérios hierárquico, cronológico e da especialidade não se
mostra eficaz. Assim, a hermenêutica constitucional é de suma importância na colisão
de bens jurídico-constitucionais, principalmente mediante a técnica da ponderação,
que, por sua vez, será operacionalizada pelo princípio da concordância prática e,
somente depois, caso este não se coadune possível, pela ponderação propriamente
dita, iluminada pelo princípio da proporcionalidade.
A harmonização ou concordância prática objetiva conferir máxima
efetividade ao direito fundamental, restringindo o mínimo possível o outro valor
constitucional colidente. O princípio da concordância prática sublinha, nesse âmago,
que nenhuma das normas constitucionais será observada em sua plenitude, mas,
diante de uma tentativa de equilíbrio e balanceamento, tentar-se-á preservar os
valores conflitantes pelo menos em alguma proporção na medida adotada.[25] Em
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outras palavras, buscar-se-á dissipar o conflito normativo através de uma integração
harmoniosa entre os bens jurídico-constitucionais contraditórios.
Por outro lado, existem situações em que não é possível a aplicação do
princípio da concordância prática, pois a proteção de determinado direito
fundamental fatalmente acarretará a violação de outro bem juridicamente tutelado.
Nesses casos, deverá ser realizado o sopesamento de valores, iluminado pelo
princípio da proporcionalidade, que, em breves linhas, é um princípio constitucional
implícito que orienta a interpretação e aplicação dos direitos fundamentais, de modo
a evitar que nenhuma restrição a direitos ou preceitos constitucionais tome
dimensões desarrazoadas.[26] Além disso, como bem salienta Ingo Sarlet, o princípio
da proporcionalidade desponta como um instrumento metódico de controle dos
atos não apenas do poder público, mas também dos atos dos sujeitos privados.[27]
No caso em exame, qual seja: proibição do uso de barba no meio ambiente
de trabalho, configura-se possível a compatibilização do conflito entre a livre
iniciativa e o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem do trabalhador por
intermédio da técnica da ponderação de bens e interesses, iluminada do princípio da
concordância prática. Isso porque através da observância de alguns critérios
possibilita-se o equilíbrio entre ambas as normas constitucionais, sem graves
prejuízos ao trabalhador e ao empregador.
Em primeiro lugar, para que essa exigência seja legítima, faz-se necessário
que o empregador deixe claro e expresso no momento da contratação ou na ocasião
da mudança de função do trabalhador que ele, a partir daquele momento, não
deverá utilizar barba, bigode, cavanhaque ou costeleta no exercício das suas
atividades.
Ao deixar clara essa exigência, o indivíduo que foi aprovado no processo de
seleção ou que foi promovido ou teve alterada a sua função, poderá optar com
consciência pela aceitação ou não do emprego ou pela assunção do novo cargo.
Trata-se, na verdade, do livre consentimento informado, que garante a autonomia
da vontade e viabiliza a tomada de decisões mais justas e racionais.
Contudo, existem algumas variáveis. Primeiramente, questiona-se se é
possível que a empresa exija pré-contratualmente, como, inclusive, um dos seus
critérios de seleção, que aquela função somente será exercida por trabalhadores
devidamente barbeados. Ademais, como a maioria das empresas não se preocupa
com os ajustes contratuais, apenas no curso do contrato passam a proibir o uso de
barba e, em muitos casos, para todos os seus trabalhadores. Como os empregados
necessitam daquele trabalho, submete-se a situação imposta sem poder nada fazer.
E se o indivíduo foi admitido usando barba, a nova imposição da empresa constituiria
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alteração contratual? E se o trabalhador não puder cortar a barba por questões
religiosas? Assim, para que seja legítima a proibição do uso de barba no meio
ambiente de trabalho, diante de algumas variáveis, como as acima traçadas, figurase necessário a observância cumulativa de outro requisito, qual seja, as
peculiaridades da função.
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Desta forma, para que seja possível proibir do uso de barba no meio
ambiente laboral, faz-se imprescindível que as atividades a serem desenvolvidas pelo
trabalhador ensejem tal exigência. Em outras palavras, é necessário que haja uma
correlação lógica entre o fator estético discriminatório e a função a ser exercida pelo
empregado.
Como neste último caso resta evidenciada uma maior dose de subjetividade,
infere-se que a análise da pertinência da referida proibição deverá ser feita no caso
concreto. A título de exemplo, entende-se que não é legítima a proibição do uso de
barba para trabalhadores que exercem as suas funções internamente, no escritório
da empresa, sem contato com o público. Não se entende razoável também que
trabalhadores que desempenhem funções de reposição de mercadorias em
supermercados sejam privados da utilização de barba. Diferente, contudo, de um
representante comercial, de um gerente de vendas ou gerente de hotel, que além de
lidar diretamente com o público, representa e defendem a imagem da empresa.
No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, um dos casos mais
emblemáticos foi o julgamento da Ação Civil Pública nº. 00732-2008-007-05-00-2,
proposta pelo Ministério Público do Trabalho, representado pelo Procurador
Regional do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto, contra o Banco Bradesco S/A, a
partir da constatação, no curso do Inquérito Civil, que a ré proibia a utilização de
barba pelos seus empregados. A sentença prolatada pelo Exmo. Juiz do Trabalho, Dr.
Guilherme Ludwing, em 23 de fevereiro de 2010, reconheceu a prática de
discriminação estética por parte da empresa, condenando-a ao pagamento de R$
100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral coletivo a ser revertido para o FAT.
Convém transcrever algumas passagens da sentença:
A conduta patronal proibitiva em questão não se restringe ao
ambiente de trabalho, gerando, pelo contrário, reflexos
desnecessariamente invasivos na própria esfera privada do
indivíduo, na medida em que este fica privado de livremente
dispor de sua própria imagem perante a família, a comunidade
e a sociedade. [...] não houve demonstração rigorosa e
convincente que o uso de barba pelos empregados acarreta
realmente algum prejuízo à confiabilidade e à imagem da
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instituição bancária perante os seus clientes. [...] Trata-se assim
de uma discriminação absolutamente injustificada e desprovida
de qualquer razoabilidade. Dessa forma, a mitigação do
princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e dos
respectivos direitos à intimidade, à vida privada e à própria
imagem (art. 5º, X) em favor do princípio da preservação da
unidade produtiva (CF, art. 1º, IV) não é adequada e nem
necessária. [...] Qualquer exigência em termos de estética, se
não assentada em evidente critério de razoabilidade – o que
inexiste no caso concreto – viola a dignidade humana porque
atinge o ser humano naquilo que ele tem de mais precioso: sua
liberdade. O poder discricionário do empregador, salvo razões
bastante razoáveis, não pode invadir a esfera da
individualidade do empregado. O eventual interesse
empresarial mercadológico, salvo situações excepcionais como
a do mercado da moda, não pode se sobrepor ao direito do
trabalhador no tocante a questões tão pessoais, tais como, por
exemplo, o corte de cabelo ou a utilização de barba, bigode,
cavanhaque ou tatuagem.[28]
Entretanto, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no
julgamento do Recurso Ordinário nº. 78.2008.5.05.0007, entendeu que a proibição
ao uso de barba no trabalho não acarreta dano moral coletivo, dando, por
conseguinte, provimento ao recurso da ré para excluir a condenação do pagamento
de indenização, sob o argumento de que:
Não se pode negar ao empregador, em razão do seu poder
diretivo, o direito de impor determinados padrões, de exigir
dos seus empregados certa forma de se conduzir no ambiente
de trabalho e de se apresentar para o público externo do
banco, seus clientes, inclusive no que diz respeito ao asseio e à
aparência geral, incluindo aí as roupas que veste e, também, o
fato de se estar usando ou não barba, bigode, cavanhaque e
costeletas. [...] Se é verdade que o empregado tem o direito à
construção de sua própria imagem, não menos verdadeiro que
a empregadora tem o direito de construir a sua imagem
empresarial, sendo certo que cabe aos empregados, muito
mais do que instalações físicas ou espaço na mídia, passar ao
público a imagem que a empresa deseja projetar e que se
afigura fundamental para o êxito da atividade empresarial. [...]
Nesta senda, entendo que uma eventual norma que proibisse
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o uso de barba, bigode ou costeleta no trabalho, não se
afiguraria desarrazoada ou abusiva, pois não desbordaria do
poder diretivo do empregador.[29]
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Neste cerne, embora o entendimento externado pela 4ª Turma do TRT 5ª
Região não pareça ser mais adequado ao caso em exame, observa-se que existe uma
grande divergência nesse particular. As situações que envolvem a proibição do uso
de barba e a discriminação estética ainda são pouco abordadas e discutidas,
principalmente na doutrina, de modo que cabe ao juiz no caso sub judice decidir,
com base em um juízo de ponderação, se a conduta adotada pela empresa é
discriminatória e atentatória aos direitos do trabalhador.
Conclui-se, dessa forma, que a livre iniciativa e o poder diretivo patronal
possibilitam a regulamentação ou imposição de algumas diretrizes no desempenho
da atividade empresária, como certos padrões de vestimenta e aparência a serem
seguidos pelos seus empregados. Todavia, esse poder regulamentar não pode
extrapolar a esfera do razoável e atingir gravemente os direitos fundamentais.
Assim, com base no princípio da concordância prática, buscando conciliar
a livre iniciativa patronal e os direitos personalíssimos do trabalhador, somente será
razoável que o empregador proíba o uso de barba no meio ambiente laboral se
forem observados dois requisitos cumulativos, quais sejam: a) deixar claro e expresso
no momento da contratação ou na ocasião da mudança de função do trabalhador
que ele estará proibido de usar barba; b) observar as peculiaridades das atribuições
a serem exercidas. Proibições que escapem ou não respeitem referidos preceitos,
demonstram-se desarrazoadas e atentatórias à intimidade, à vida privada, à honra e
à imagem do trabalhador.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se, no presente artigo, que:
1. A discriminação estética pode ser conceituada como toda a distinção,
exclusão ou preferência fundada em fatores de estética como peso, altura, tipo de
cabelo, tonalidade de cabelo, manchas e cicatrizes, bem como pela utilização por
parte do trabalhador de tatuagem, piercings, barba, maquiagem, brincos,
determinadas vestimentas, dentre outras adereços. A proibição do uso de
braba, bigode, cavanhaque ou costeleta configura-se, na maioria dos casos,
como uma modalidade de discriminação estética, tendo em vista que além de impor
ao trabalhador um padrão de aparência, acarreta, em muitos casos, grave violação a
sua intimidade e imagem.
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2. Os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à própria imagem são
direitos, inclusive, que transcendem a esfera meramente individual, para constituir a
base da própria convivência em sociedade, sendo exigíveis não apenas em face do
Estado, mas também em face dos particulares. É a denominada eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, que consiste na capacidade que os direitos fundamentais
têm de tutelar os abusos e violações praticadas por particulares contra outros
particulares.
3. Qualquer exigência em termos de estética, se não assentada em
evidente critério de razoabilidade, viola a dignidade da pessoa humana, porque
atinge o ser humano na sua liberdade. O poder diretivo do empregador, salvo
situações excepcionais, não pode invadir a esfera individual do trabalhador,
principalmente no tocante a questões pessoais, como o corte de cabelo ou a
utilização de barba, bigode ou cavanhaque.
4. A proibição da utilização de barba, bigode, cavanhaque, costeleta ou
qualquer outra conduta discriminatória à vida íntima, à vida privada e principalmente
à própria imagem do indivíduo, fere brutalmente as liberdades e direitos garantidos
pela Constituição. Fere a vida privada, porque a conduta patronal proibitiva não está
restrita ao ambiente de trabalho do indivíduo, atingindo também o seu ambiente
familiar e comunitário. Fere a intimidade, na medida em que os hábitos ou segredos
do trabalhador podem, de alguma forma, serem revelados, como, por exemplo, um
sinal na face ou alguma alergia, irritação ou doença avivada com o
barbeamento. Fere a honra, ao passo em que o sentimento que o indivíduo tem
sobre si mesmo ou o respeito que ele conserva em determinado meio social pode
ser comprometido. Por fim, fere a imagem, porque ele é privado de dispor da sua
fisionomia, perdendo a sua identidade e, até mesmo, a sua “imagem social”.
5. Os direitos personalíssimos do trabalhador, dentre os quais se encontram
os direitos à intimidade, honra, vida privada e imagem, podem colidir com o direito
do empregador de organizar seu empreendimento e definir como serão
desenvolvidas as atividades do empregado no decorrer do contrato de trabalho.
6. A colisão de bens jurídico-constitucionais pode ser solucionada mediante a
técnica da ponderação, que, por sua vez, será operacionalizada pelo princípio da
concordância prática. Referido princípio preconiza que nenhuma das normas
constitucionais será observada em sua plenitude, mas, diante de uma tentativa de
equilíbrio e balanceamento, tentar-se-á preservar os valores conflitantes pelo menos
em alguma proporção.
7. No caso em exame, qual seja: proibição do uso de barba no meio ambiente
de trabalho, configura-se possível a compatibilização do conflito entre a livre
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iniciativa e o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem do trabalhador por
intermédio da técnica da ponderação de bens e interesses, iluminada do princípio da
concordância prática. Isso porque através da observância de alguns critérios
possibilita-se o equilíbrio entre ambas as normas constitucionais, sem graves
prejuízos ao trabalhador e ao empregador.
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8. Em primeiro lugar, para que essa exigência seja legítima, faz-se necessário
que o empregador deixe claro e expresso no momento da contratação ou na ocasião
da mudança de cargo do trabalhador que ele, a partir daquele momento, não deverá
utilizar barba, bigode, cavanhaque ou costeleta no exercício das suas funções.
9. Ao deixar clara essa exigência, o indivíduo que foi aprovado no processo de
seleção ou que foi promovido ou teve alterada a sua função, poderá optar com
consciência pela aceitação ou não do emprego ou pela assunção do novo cargo.
Trata-se, na verdade, do livre consentimento informado, que garante a autonomia
da vontade e viabiliza a tomada de decisões mais justas e racionais.
10. Além disso, para que seja possível proibir do uso de barba no meio
ambiente laboral, figura-se necessário a observância cumulativa de outro requisito,
qual seja, a peculiaridade da função, isto é, a atividade a ser desenvolvida pelo
trabalhador deve ensejar tal exigência, de modo a existir uma correlação lógica entre
o fator estético discriminatório e a função a ser exercida pelo empregado.
11. Assim, com base no princípio da concordância prática, buscando conciliar
a livre iniciativa patronal e os direitos personalíssimos do trabalhador, somente será
razoável que o empregador proíba o uso de barba no meio ambiente laboral se
forem observados dois requisitos cumulativos, quais sejam: a) deixar claro e expresso
no momento da contratação ou na ocasião da mudança de função do trabalhador
que ele estará proibido de usar barba; b) observar as peculiaridades das atribuições
a serem exercidas. Proibições que escapem ou não respeitem referidos preceitos,
demonstram-se desarrazoadas e atentatórias à intimidade, à vida privada, à honra e
à imagem do trabalhador.
REFERÊNCIAS
ARAUJO, Adriane Reis de. Os desafios para a promoção da igualdade de gênero no
trabalho. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Estudos aprofundados Ministério
Público do Trabalho. v. 3. Salvador: JusPODIVM, 2017,
ARAÚJO, Luiz Alberto David. O conteúdo do direito à própria imagem. Revista do
advogado. São Paulo: AASP, 2003, p. 119-126, nº 73.
35

www.conteudojuridico.com.br

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6. ed. rev. e ampl. São
Paulo: LTr, 2010.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília,
DF,
05
out.
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.
Acesso em: 20 de maio 2019.
________. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). Ação Civil Pública nº. 007322008-007-05-00-2. Autor: Ministério Público do Trabalho. Ré: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Guilherme Ludwing. Salvador, 23 de fevereiro de 2010. Disponível em:
<http://www.trt5.jus.br/consultaprocessos/modelo/consulta_documento_blob.asp?v
_id=AAAb0CADDAAB%2BRzAAC>. Acesso em: 02 de jul. 2019.
______. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). Recurso Ordinário nº.
78.2008.5.05.0007. Recorrentes: Ministério Público do Trabalho e Banco Bradesco
S/A. Recorridos: Banco Bradesco S/A e Ministério Público do Trabalho. Relator:
Desembargadora Graça Boness. Salvador, 06 de julho de 2011. Disponível em:
<http://www.trt5.jus.br/consultaprocessos/modelo/consulta_documento_blob.asp?v
_id=AAAb0CADDAACOYmAAU>. Acesso em: 02 de jul. 2019.
______. Tribunal Superior do Trabalho. Processo RR - 243000-58.2013.5.13.0023.
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em
Dissídios
Individuais.
DEJT
22.09.2017.
Disponível
em:
<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&
numeroInt=241821&anoInt=2014>. Acesso em: 31 jul. 2018.
______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 201819. Relator:
Ministra Ellen Gracie. Rel. Acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 11 de
outubro
2005.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=20181
9&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 30 de jun
2019.
BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr,
2002.
CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e
intimidade, em colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

36

www.conteudojuridico.com.br

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
LIMA, Ana Lúcia Coelho de. Dispensa discriminatória na perspectiva dos direitos
fundamentais. São Paulo: LTr, 2009.
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e
coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n.º 111 da OIT, sobre
a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br/node/472>. Acesso em: 26 de jun. de 2019.
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Coleção temas atuais: direito civil & direito do
trabalho. Belo Horizonte: Leiditathi Editora Jurídica, 2005.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2011.
SARMENTO, Daniel. A vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais: o
debate teórico e a jurisprudência do STF. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo
Wolfgang. Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica.
Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.
SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010.
SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. RT, v. 798, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002.
SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2010.
NOTAS:
[1] A título de exemplo, convém evidenciar: Declaração Universal dos Direitos
Humanos (art. 1º, 2º e 7º); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 3º
e 26); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 3º e 7º);
37

www.conteudojuridico.com.br

Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 1º e 24); Protocolo de San Salvador
(art. 3º e 7º); Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial (1965); Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979); Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[2] BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010,
p. 1128.
[3] ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n.º 111 da OIT,
sobre a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br/node/472> Acesso em: 26 jun. de 2013.
[4] BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo:
LTr, 2002, p. 40-43.
[5] Em 20 de abril de 2017, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI1) decidiu, por maioria, no julgamento de incidente de recurso repetitivo, que a
exigência de certidão negativa de antecedentes criminais caracteriza dano moral
passível de indenização quando caracterizar tratamento discriminatório ou não se
justificar em situações específicas. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese: 1.
Não é legítima, e caracteriza lesão moral, a exigência de certidão de antecedentes
criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou
não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau
especial de fidúcia exigido. 2. A exigência de certidão de candidatos a emprego é
legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal
ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia
exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e
pessoas com deficiência, em creches, asilos ou instituições afins, motoristas
rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no
manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins,
trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas e entorpecentes e armas,
trabalhadores que atuam com informações sigilosas. 3. A exigência da certidão de
antecedentes criminais, quando ausentes alguma das justificativas de que trata o
item 2, caracteriza dano moral in re ipsa [presumido], passível de indenização,
independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. (BRASIL.
Tribunal Superior do Trabalho. Processo RR - 243000-58.2013.5.13.0023. Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais.
DEJT
22.09.2017.
Disponível
em:
<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&
numeroInt=241821&anoInt=2014>. Acesso em: 31 jul. 2018).
38

www.conteudojuridico.com.br

[6] Ibid., p. 48-49.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[7] A discriminação estética pode ser conceituada como toda a distinção, exclusão
ou preferência fundada em fatores de estética como peso, altura, tipo de cabelo,
tonalidade de cabelo, manchas e cicatrizes, bem como pela utilização por parte do
trabalhador de tatuagem, piercings, barba, maquiagem, brincos, determinadas
vestimentas, entre outros adereços. A proibição do uso de braba, bigode,
cavanhaque ou costeleta configura-se, na maioria dos casos, como uma
modalidade de discriminação estética, tendo em vista que além de impor ao
trabalhador um padrão de aparência, acarreta, em muitos casos, grave violação a
sua intimidade e imagem. (SANTOS, Claiz Maria Pereira Gunça dos. A proibição do
uso de barba no meio ambiente laboral: uma modalidade de discriminação estética.
In: SILVA, Wanise Cabral; MISAILIDIS, Mirta Gladys Lerena Manzo de; BARBATO,
Maria Rosaria (Org.). Direito do Trabalho. Florianópolis: FUNJAB, 2019, p. 118-119.)
[8] ARAUJO, Adriane Reis de. Os desafios para a promoção da igualdade de gênero
no trabalho. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Estudos aprofundados
Ministério Público do Trabalho. v. 3. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 299.
[9] CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e
intimidade, em colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 17.
[10] ARAÚJO, Luiz Alberto David. O conteúdo do direito à própria imagem. Revista
do advogado. São Paulo: AASP, 2003, p. 119-126, nº 73.
[11] SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 128.
[12] SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2010, p. 698.
[13] SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2010, p. 697.
[14] SARMENTO, Daniel. A vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais: o
debate teórico e a jurisprudência do STF. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo
Wolfgang. Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e
crítica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011, p. 149.
[15] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 201819. Relator:
Ministra Ellen Gracie. Rel. Acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 11 de
outubro
2005.
Disponível
em:
39

www.conteudojuridico.com.br

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2018
19&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 30 de
jun 2019.
[16] DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos
fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 96.

direitos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[17] MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais,
sindicais e coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 180.
[18] MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais,
sindicais e coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 180.
[19] LIMA, Ana Lúcia Coelho de. Dispensa discriminatória na perspectiva dos
direitos fundamentais. São Paulo: LTr, 2009, p. 60.
[20] MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.
200.
[21] Ibid., p. 197.
[22] BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 640.
[23] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 2011, p. 391.
[24] MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas,
2008, p. 386.
[25] Ibid., p. 388.
[26] SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. RT, v. 798, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p. 24.
[27] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 2011, p. 396.
[28] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). Ação Civil Pública nº. 007322008-007-05-00-2. Autor: Ministério Público do Trabalho. Ré: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Guilherme Ludwing. Salvador, 23 de fevereiro de 2010. Disponível em:
40

www.conteudojuridico.com.br

<http://www.trt5.jus.br/consultaprocessos/modelo/consulta_documento_blob.asp
?v_id=AAAb0CADDAAB%2BRzAAC>. Acesso em: 02 de jul. 2019.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[29] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). Recurso Ordinário nº.
78.2008.5.05.0007. Recorrentes: Ministério Público do Trabalho e Banco Bradesco
S/A. Recorridos: Banco Bradesco S/A e Ministério Público do Trabalho. Relator:
Desembargadora Graça Boness. Salvador, 06 de julho de 2011. Disponível em:
<http://www.trt5.jus.br/consultaprocessos/modelo/consulta_documento_blob.asp
?v_id=AAAb0CADDAACOYmAAU>. Acesso em: 02 de jul. 2019.

41

www.conteudojuridico.com.br

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE
POLÍCIA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

MARCIO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO:
Bacharelando em Direito pelo Centro Universitário
Luterano de Manaus / CEULM/ULBRA
RESUMO: Este trabalho tem como o tema a aplicabilidade do princípio da
insignificância pelo delegado de polícia. Tendo como objetivos, analisar, e verificar o
conceito desse instituto no direito penal, bem como a função do delegado de polícia
e sua atividade e a aplicação do princípio da bagatela por esse profissional. A
problemática está para aplicação ou não pelo delegado de polícia. Assim o assunto
proposto justifica-se por sua relevância no âmbito jurídico e social. O método
escolhido para elaboração desse trabalho científico é a pesquisa bibliográfica no qual
fora utilizado a lei, jurisprudência, doutrina e artigo a respeito do assunto. Portanto
conclui-se que este assunto é ainda polêmico e divergente entre os doutrinadores
do direito, alguns entende pela sua aplicabilidade e outros não, ao passo que ainda
não encontra-se pacificado na jurisprudência.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. BREVE CONCEITO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - 3. O DELEGADO DE POLÍCIA E OS PROCEDIMENTOS POLICIAIS 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE POLÍCIA 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1.INTRODUÇÃO
Ao longo do anos percebe-se que tem aumentado vertiginosamente o
aumento de crimes, pequenos furtos e demais tipos de crimes, principalmente
aqueles chamado furto famélico, ou seja aquele tipo de crime cometido, para matar
a fome, esse tipo de ilícito penal, o que tem-se visto em notícias no jornais, são
muitos casos dessa espécies. Nesse sentido, alguns desses fatos, é possível
perfeitamente se enquadrar no princípio da insignificância ou bagatela no direito
penal. Visto que em certos casos, além de não haver grave ameaça, não há tanta
reprovabilidade social, e também, o objeto do crime frente ao patrimônio da vítima
é irrisório. Nesse viés devendo ser reconhecido esse instituto do direito penal.
Nesse contexto, o tema desse artigo cientifico será: a aplicação do princípio
da insignificância pelo delegado de polícia. Onde tem como objetivos, analisar,
avaliar e discorrer a respeito desse instituto de direito penal e sua aplicabilidade por
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esse profissional. Tendo como problemática, é possível a aplicação do princípio de
bagatela pelo delegado de polícia? Tal tema justifica-se por ser um tema de alta
relevância jurídica no direito penal, para a sociedade em geral, além de que no diadia, é o que a autoridade policial tem se deparado no cotidiano.
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O trabalho será abordado da seguinte maneira, primeiro tratará do conceito
do instituto da insignificância no direito penal, por conseguinte a função do delegado
e seus procedimentos em sua atividade como o inquérito policial e o termo
circunstanciado de ocorrência, no qual amparado por lei e por último a aplicação do
princípio da insignificância pelo delegado de polícia e suas possiblidades.
Quanto ao tipo de pesquisa, utilizada, usou-se a pesquisa bibliográfica que
segundo Gil (2012) é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa auxilia na escolha
de um método mais apropriado e também ao conhecimento aprofundado do
assunto, levando em busca de obras sobre o assunto, querer saber se já se tem algo
publicado,
levando
o
pesquisado
a
busca
mais
profunda
do
fenômeno. Assim utilizou-se da doutrina, da lei e jurisprudência para sua elaboração.
2. BREVE CONCEITO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
O princípio da insignificância, todo seu conceito, e o que o cerca, surgiu-se
na Roma antiga na sua linguagem chamado de ‘’ minimis non curat praetor’’, que
significa ‘’ o pretor: (magistrado) não se preocupa com temas irrelevante’’. No
entanto, de início tinha aplicabilidade somente e não sendo utilizado em outros áreas
jurídica, principalmente no direito penal.
Lopes Ribeiro (2012) acredita que tal princípio só veio a ser utilizado em sede
de direito penal em meados de 1967, através do penalista e corrente alemã de Claux
Roxin, no qual produziu obra denominada ‘’ Política Criminal y Sistema del Derecho
Penal’’. No qual pelo mundo a fora, esta corrente doutrinário foi seguida, inclusive
pelo ordenamento jurídico brasileiro.
O instituto da bagatela ou insignificância, surgiu na Europa, como um
problema de índole geral e progressivamente crescente a partir da primeira guerra
mundial e sua maior notabilidade foi ao termino da segunda guerra mundial, pois
dali em diante começou a aparecer com muita frequência enormes crises social e
econômica, ocorrendo aumento significativo do ilícito patrimonial, que percebida
pela devastação sofrida pelo continente europeu. Os tipos de crimes ocorrido na
época e de fácil notabilidade era a subtrações de coisas de pequeno valor, daí a
compreensão doutrinária pela chamado crime de bagatela.
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Nesse contexto histórico, e impondo seu entendimento, ressalta Lopes
Ribeiro (2012) que o princípio da insignificância na sua atualidade, embora seja
extralegal, não é extrajurídico, tampouco contra jurídico. Trata-se de um princípio
sistêmico decorrente da sua própria natureza fragmentária do direito penal.
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Entende (BITENCOURT, 2011.p.327) que:
Segundo este princípio é necessário uma efetiva
proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se
pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal.
Condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o
ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância
material, por não produzirem uma ofensa ao bem jurídico
tutelado.
O autor (RIBEIRO LOPES, 2002.p.47), conceitua o princípio da insignificância
como sendo:
Aquele que permite infirmar a tipicidade de fatos que por sua
inexpressividade, constituem ações de bagatela, desprovida de
reprovabilidade, de modo a não merecerem valoração da
norma penal, exsurgindo, pois como irrelevantes. Tais ações,
falta o juízo de censura penal. Tem a ver com a gradação
qualitativa e quantitativa o injusto, permitindo que o fato
insignificante seja excluído da tipicidade penal.
Ainda, Ribeiro Lopes (2002) avalia que os delitos de bagatela é aquelas
infrações que individual compreendidas que afeta a lesão e perigo com pouca
repercussão social, no qual não justificando uma reação jurídica grave.
A doutrina de (BITENCOURT, 2011.p.51) compreende que:
A irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve
ser aferida não apenas em relação a importância do bem
juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau
de sua intensidade, isto é pela lesão produzida, como por
exemplo nas Roxin, ‘’mau-trato não e qualquer tipo de lesão a
integridade corporal, mas somente uma lesão relevante.
Discorre, Masson (2017) que tal instituto, é compreendido também, como
princípio da bagatela e intervenção mínima, tendo como finalidade punir somente
quando não ter outra alternativa no direito.
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Este princípio tem por finalidade, a redução na seara do direito penal a
intervenção mínima, onde tais doutrina defensora da área penal entendem que privar
a liberdade ou direitos, somente pode ser incidida em caso de relevância da lesão ou
perigo ao bem jurídico resguardado pelo direito penal e não sob qualquer lesão de
direito levando em conta apenas a questão formal.
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Ainda em comento a respeito deste princípio, afirma Masson (2017) este
instituto dentro da seara penal, tem fundamento no critério de política criminal,
sendo que deve ser aplicado em sincronia com o clamor da sociedade. Desta forma
tem o intuito de fazer uma verificação mais restrita e filtrada da lei penal. Já que a
tipificação é ampla e com abrangência, nesse viés a bagatela ou insignificância tem
o escopo de dar limite a sua incidência na prática.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, já até reconhece a aplicabilidade
do princípio da insignificância ou bagatela, vejamos:
“O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo
penal, tendo por escopo restringir a qualificação de condutas
que se traduzam em ínfima lesão ao bem jurídico nele (tipo
penal) albergado. Tal forma de interpretação insere-se num
quadro de válida medida de polícia criminal. Visando, para além
da descarcerização, ao longo do descongestionamento da
Justiça Penal, que deve ocupar-se apenas das infrações tidas
por socialmente mais graves. Numa visão humanitária do
Direito Penal, então, é de se prestigiar esse princípio da
tolerância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a idéia
da impunidade. Ao tempo que se verificam patentes a
necessidade e a utilidade do princípio da insignificância, é
imprescindível que aplicação se dê de maneira criteriosa,
contribuindo sempre tendo em conta a realidade brasileira,
para evitar que a atuação estatal vá além dos limites do
razoável na proteção do interessa público.” (HC 104.787/RJ, rel.
Min. Ayres Britto, 2ª turma, j. 26.10.2010).
Embora o princípio já citado seja cheio de subjetivismo, e por várias vezes
discutido na Suprema corte, entendeu-se por um uma questão de política criminal
resolveu se posicionar e estabelecer critérios, levando em conta o agente, objeto e
vítima. Devendo ser o mínimo ofensivo a ação, que seja inexpressiva o valor do objeto
frente ao patrimônio da vítima e reduzido reprovação de comportamento social.
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Ainda, novamente utilizando em julgamento como tese e justificativa para
absolver a Ré, em recente decisão em abril de 2018. Entendeu que:
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Decisão
O ministro Celso de Mello reconheceu que, no caso, está
configurado o fato insignificante, o que descaracteriza a
tipicidade penal da conduta (a caracterização como
crime). Segundo ele, estão presentes todos os vetores que
autorizam a aplicação do princípio da insignificância, entre eles
a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
“O reduzidíssimo valor das res furtivae (R$ 40,00) e as
circunstâncias concretas em que se deu a subtração
patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos
(duas peças de queijo) subtraídos à vítima (uma sociedade
empresária), justificam, não obstante a condição de
reincidência, o reconhecimento do fato insignificante”,
salientou o ministro. Ele também frisou que o furto tentado foi
praticado sem violência física ou moral a quem quer que seja.
O relator observou que o referido princípio, como fator de
descaracterização material da própria tipicidade penal, tem
sido acolhido pela jurisprudência da Corte, a exemplo dos HCs
87478, HC 92463 e 94505. De acordo com ele, é importante
assinalar que o postulado da insignificância, o qual deve ser
analisado em conexão com os princípios da fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, "tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material”.Por fim, o
ministro Celso de Mello registrou que a mera circunstância de
a condenada ser reincidente “não basta, por si só, para afastar
o reconhecimento, na espécie, do denominado ‘delito de
bagatela’”. Segundo o relator, o Plenário do Supremo firmou
esse entendimento no julgamento conjunto dos HCs 123108,
123533 e 123734, ocorrido em 3 de agosto de 2015.
O Superior Tribunal de Justiça, entendeu também, no sentido de sua
aplicabilidade em prática de pequenos ilícitos, (CONJUR, 2018):
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O relator do pedido de HC no STJ, ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, afirmou que o princípio não pode ser utilizado para
justificar a prática de pequenos ilícitos, ou mesmo servir como
incentivo a condutas que atentem contra a ordem social.
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Ainda assim, ele apontou quais critérios devem ser avaliados
para demonstrar a insignificância: deve ser considerada a
mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada, conforme precedente do Supremo
Tribunal Federal (HC 98.152).
“Na espécie, verifica-se a presença dos referidos vetores, por se
tratar de tentativa de furto de itens de gênero alimentício, cujo
valor ultrapassa em pouco 10% do salário mínimo [em valor da
época], além de ser a paciente primária e sem registro de maus
antecedentes, a demonstrar ausência de relevante
reprovabilidade da conduta e a permitir a aplicação do
princípio da insignificância”, concluiu o relator.
Com esse entendimento, foi concedido Habeas Corpus para
restabelecer a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a
denúncia.
É aplicável o princípio da insignificância quando uma pessoa
primária e sem registro de antecedentes criminais tentar furtar
comida, em valor abaixo do salário mínimo. Com esse
entendimento, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
concedeu Habeas Corpus a uma mulher denunciada pelo crime
de furto simples por ter saído sem pagar de um supermercado
com 4,2 quilos de queijo muçarela e um litro de uísque
nacional.
De acordo com o processo, as mercadorias foram avaliadas,
respectivamente, em R$ 54,24 e R$ 25,90. Como a mulher foi
detida pela polícia logo depois de aviso de um funcionário do
estabelecimento, as mercadorias foram recuperadas.
A bagatela havia sido rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo. Para a corte paulista, a pequena lesão patrimonial não
pode ser tomada em termos absolutos para a aplicação do
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princípio da insignificância, sob pena de “se criar salvo-conduto
para a prática de ilícitos nessas condições”.
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Embora o princípio já citado seja cheio de subjetivismo, e por várias vezes
discutido na Suprema corte, entendeu-se por um uma questão de política criminal
resolveu se posicionar e estabelecer critérios.
É importante esclarecer que a tipicidade penal e compreendida como a
junção do tipo penal, aquilo descrito na lei penal abstrato e tipo material ou seja a
conduta do agente no caso concreto, que causa lesão ou perigo ao bem jurídico
previsto na norma penal.
Ainda, ressalta-se que este instituto deve incidir somente no que diz respeito
a tipicidade material, que por consequência acarretaria a atipicidade do crime, tendo
em vista não lesão ou perigo de relevância ao direito tutelado pela norma penal.
Nesse mesmo contexto, firma (BITTENCOURT, 2011.p.51) que:
A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos
bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a
esses bens ou interesse é suficiente para configurar o injusto
típico, que Klaus Tiedemann chamou de princípio da bagatela,
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre gravidade da
conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção
estatal.
3. O DELEGADO DE POLÍCIA E OS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
A respeito do delegado de polícia, ele é uma autoridade pública, que
desenvolve um trabalho na seara do direito, cuja sua função, além de essencial é
somente exercida pelo Estado. Este sendo encarregado das investigações da
autoridade policial, sendo elas o inquérito policial e o termo circunstanciado.
Nesse sentido, de acordo com a lei nº 12.830, de 20 de junho de
2013, prevê, as atribuições dessa importante profissão desemprenhada pelo
delegado. Vejamos:
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza
jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade
policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de
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inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que
tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da
materialidade e da autoria das infrações penais.
A respeito do procedimento utilizado pelo delegado de polícia e sua
conceituação, (ROGÉRIO SANCHES, 2013) compreende que é:
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O instrumento comumente utilizado na investigação
preliminar
é
o
inquérito
policial,
procedimento administrativo[2] informativo, composto por
um conjunto de diligências policiais, destinado a reunir os
elementos necessários à apuração da infração penal, às suas
circunstâncias e os indícios da autoria. Importa, assim, em
investigar e recolher provas de tudo quanto possa servir para
instruir e fundamentar futura ação penal (de iniciativa pública
ou privada).
Cabe, em regra, à autoridade policial delegado de polícia, a
iniciativa de proceder às investigações para a apuração de um
fato com características de infração penal, procurando,
inclusive, determinar a respectiva autoria[3]. Sua atuação
pressupõe inquérito policial (mas pode atuar por meio de
outros procedimentos, como o termo circunstanciado no caso
de infração penal de menor potencial ofensivo).
Nesse viés, e possível perceber que o inquérito de polícia feito, é um
procedimento utilizado tanto pela polícia civil, quanto federal, contendo investigação
com o escopo de desvendar a autoria e prova da materialidade de ilícito penal.
Ressalta-se que este procedimento é comandado por delegado de polícia,
sendo este o responsável para presidir o inquérito policial. Assim, instaurando, dando
ordem a diligencia necessária que os cercam e todos os tramites que o cercam. Deste
modo, na mesma lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, em seu paragrafo 2-,
dispõe a respeito:
§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de
polícia a requisição de perícia, informações, documentos e
dados que interessem à apuração dos fatos.
Ainda em sede de inquérito policial presidido pelo delegado de polícia, o
Código de Processo Penal, os caminhos da condução deste importante
procedimento e afirma que:
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Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá
por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração
penal, a autoridade policial deverá:
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II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após
liberados pelos peritos criminais
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento
do fato e suas circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do
disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe
tenham ouvido a leitura;
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a
acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo
de delito e a quaisquer outras perícias;
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de
antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de
vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua
atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante
ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a
apreciação do seu temperamento e caráter.
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato
de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado
pela pessoa presa. (...).
Já outro procedimento incumbido ao delegado de polícia é o chamado TCO
( termo circunstanciado de ocorrência), no qual trata-se de um procedimento mais
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simples, tendo como escopo substituir o inquérito em diferente infração penal, que
é o caso de crimes de menor potencial ofensivo.
A lei 9.099/95, instituiu o JEC ( juizados especiais criminais ), tratando do
chamado crime de menor potencial ofensivo. Nos termos da referida lei, em seu
art.61, conceitua que tal crime:
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Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2
(dois) anos, cumulada ou não com multa.
Ainda, mais a diante na mesma lei, no artigo, 69-, aduzindo sobre o assunto,
ressalta que:
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará
imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima,
providenciando-se as requisições dos exames periciais
necessários.
Portanto, analisando os artigos acima da citada lei de juizados especiais
criminais, que o delegado de polícia e incumbido de presidir o TCO, nos crimes de
menor potencial ofensivo, devendo aplica-lo no caso de crimes de no máximo dois
anos.
Por ser um processo mais simplificado em relação ao inquérito, em sua
formalidade o termo circunstanciado de ocorrência aduz o fato ocorrido, sua
qualificação e testemunhas. Adiante seguindo os tramites legais, onde se analisa a
questão jurídica indicando autoria, materialidade e circunstância e por conseguinte
aplicando o TCO.
4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE
POLÍCIA
Acerca do princípio da insignificância e sua aplicabilidade pelo delegado de
polícia, há divergência na doutrina entre aplicar ou não, ao passo que não existe
jurisprudência consolidando o assunto.
Salienta-se que esse instituto tem a natureza jurídica de uma causa de
atipicidade do fato. Deste modo, não podendo resultar em ilícito penal, uma vez que
a ausência da lesão ou perigo ao bem jurídico respaldado pela lei.
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Ribeiro Lopes (2002) entende que a autoridade policial, investido na
profissão de delegado de policial, um função pública, ter formação jurídica no curso
de direito e sido aprovado em concurso público, a nosso ver teria todas as condições
técnicas e qualificação para análise do princípio da insignificância e sua aplicação,
logo em fase inicial ao tomar conhecimento. Haja vista que aplicação por esse
importante profissional, desse instituto, até mesmo contribuiria para ajudar a
desafogar o judiciário, no sentido de que cuidaria de crimes mais relevantes e
robusto deixando a cargo deste profissional, sua análise e aplicação logo de plano e
evitando uma sobrecarga ao judiciário.
Para tanto, nesse contexto, se para o magistrado e ministério público o fato
e atípico, para o delegado de polícia não seria diferente também, já que a atipicidade
material desse fato estará presente.
Ainda em face dessa celeuma é importante uma pergunta a se fazer. O
delegado mediante uma situação fática de lavratura do auto de prisão em flagrante,
este deve aplicar tal princípio já discutido e deixar de aplicar o respectivo auto?
Entende-se que sim, já que está presente os requisitos do princípio da insignificância,
já que trata-se de um fato atípico, no recomenda-se que deveria não lavrar o auto
de prisão em flagrante.
Nessas circunstancias perante um crime de bagatela, não e que deve o
delegado se escusar mais, devendo registrar tal fato, remeter ao magistrado, porem
entendendo pela não lavratura deste procedimento, pois incide tal princípio.
Algumas doutrinas não são a favor da aplicabilidade, pelo delegado de
polícia, e a respeito (BITENCOURT, 2011.p.327) ressalta que:
Por razoes como essa, parece inadequado afastar a priori, a
admissibilidade do reconhecimento da insignificância tão
somente em razão da natureza do bem jurídico tutelado, como
sustentam algumas situações sugerimos, até por equidade e
política criminal que o exame a toda conjuntura nunca deve ser
desprezado. (...) essa insignificância só pode ser valorada
através da consideração global da ordem jurídica.
Fazendo um contraponto, Capez (2015) contextualiza que auto de prisão em
flagrante não deve ser lavrado em caso de fato atípico, ou caso haja de maneira
inequívoca causa de excludente de antijuridicidade, no qual deve ser observado se
nessa analise há o princípio do in dubio pro societate, caso sim o delegado, não
deve aplicar, pois trata de alta questão doutrinaria jurídica e indagação, caso faça,
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estará antecipando a fase judicial da verificação da prova, pois deixando dúvida ou
fato supostamente criminoso, devendo formalizar a prisão em flagrante.
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Nessa mesma linha de raciocínio entendi Masson (2017) se o fato for atípico
para o ministério público e também para o magistrado, do mesmo modo deveria ser
para o delegado. Onde dar exemplo que a obrigação da prisão em flagrante em caso
de que o suspeito tenha subtraído um único pão, de uma panificadora, onde tem
valor simbólico e inexpressivo, nesse sentido estaria banalizando o direito penal e
não levando em conta outros princípios que o cercam.
Para Brentano (2018, apud KHALED e ROSA), avalia que os profissionais
como o delegado de polícia, podem aplicar e avaliar a questão fática de acordo e em
consonância com o principio da insignificância. Ainda tendo o mérito de serem
aplaudidos e incentivados, já que é sua função verificar e investigar preliminarmente,
sendo isso como filtragem de contenção para evitar uma potencial prisão.
Brentano ainda, (2018) entende ainda que deve o delegado de polícia
desenvolver este papel que condiz com a sua típica função investido do poder
estatal punitivo, porem nesse contexto, também tem a incumbência de investigação
preliminar, fazendo o juízo de acordo com o direito, sendo que se o fato é atípico,
não podendo ensejar a persecução e nem pretendendo manter a pessoa presa, uma
vez estando sob o viés da insignificância. Que portanto não bastando ser
formalmente típico, como sendo preciso ser materialmente típico.
Deste modo ressalta-se que o trabalho desenvolvido pelo delegado de
polícia e sua contextualização não e somente um ato administrativo, mais nos
mostra com claridade sua função pre processual, uma vez que tal profissional faz a
verificação prévia de maneira técnico jurídico do caso fático em consonância da lei,
devendo valer-se do arcabouço jurídico e entendendo pelo preservação dos direitos
fundamentais do individuo, valendo-se ainda da teoria do direito penal como fato
típico, ilícito e culpável.
Tendo em vista o posicionamento divergente na doutrina, uns acolhendo e
outros não a possibilidade da aplicação deste princípio pelo delegado de polícia e
também a jurisprudência se mantem silente. Nesse contexto vejamos que ainda não
um consenso e nem jurisprudência sobre a questão.
No caso do TCO (termo circunstanciado de ocorrência) a mesma ideia deve
ser levado em conta, tendo vista de tratar-se de crimes menos complexo, menor
potencial ofensivo. Portanto deve ser aplicado o princípio da insignificância pela
autoridade policial.
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5. CONCLUSÃO
Este artigo cientifico, teve o intuito de abordar um assunto relevante que
acontece todos os dias e se faz presente no cotidiano do delegado de polícia.
Gerando duvidas entre sua aplicabilidade ou não do crime de bagatela. O tema
abordado foi a aplicabilidade do princípio da insignificância pelo delegado de polícia.
Ao longo do trabalho, foi discorrido sobre o princípio da insignificância e sua
conceituação, entendendo que para a configuração deste instituto é necessário uma
efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a
drasticidade da intervenção estatal. Condutas que se amoldam a determinado tipo
penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material,
por não produzirem uma ofensa ao bem jurídico tutelado.
Adiante fora discorrido sobre o delegado de polícia sua função e seu amparo
legal, onde desenvolve sua atividade no inquérito policial e o termo circunstanciado
de ocorrência, ambos através das respectivas leis nº 12.830, de 20 de junho de
2013, e lei 9.099/95. Ao passo que o inquérito policial é um procedimento
administrativo, com uma series de requisitos que deve ser seguido, e mais robusto.
O termo circunstanciado de ocorrência, já é um processo administrativo mais simples,
aplicáveis no caso de crimes de menor potencial ofensivo.
Em seguida fora discutido o título do assunto, da aplicação do já citado
instituto pelo delegado de polícia. Nesse sentido, percebeu-se que a discussão
doutrinaria a respeito não e pacifica, pois vários autores divergem entre a aplicação
logo já de plano por esse profissional fazendo uma análise detida do assunto, já
outros dizem não ser possível, por se tratar de algo global onde exige uma filtragem
mais apurada do caso onde deve ser visto pelo próprio judiciário, pois caso seja
verificado de início pelo delegado e sem observação de alguns critérios, estariam
estes profissionais, usurpando uma competência que e do próprio judiciário. Ainda
ressalta-se que a jurisprudência ainda não se manifestou sobre o caso, restando
ainda silente, que desse modo causando essa celeuma, entre a possibilidade da
aplicação ou não.
A nosso ver entendemos ser cabível, por dois motivos, o primeiro, e que o
delegado de polícia passa pelo crivo do concurso público, de provas e titulo, onde
concorre com milhares, cuja a exigência e enorme, assim fazendo parte dos quadro
de delegados, representantes do Estado, exercendo uma função pública. Anterior a
isso é sabido que este profissional para torna-se delegado de polícia além de ser
aprovado neste certame, se faz necessário ser graduado no curso de direito, um curso
pesado e maçante, onde passa cinco anos da sua vida ou mais estudando na sala de
aula lendo e se atualizando ao longo desse tempo, no qual se aborda do mais
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diversos temas, além das leis, jurisprudência e costumes. Assim entendendo por
cabível, pelas circunstancia citadas.
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O segundo ponto por entender perfeitamente cabível, e que olhando para o
judiciário atualmente e já alguns, encontra-se a beira de um colapso, no qual não
atende à demanda que e bastante volumosa e muitos processos chegam
diariamente, sobrecarregando o mesmo, ao ponto de um processo na justiça
demorar vários anos, nesse contexto caso esse instituto tivesse a possiblidade de ser
analisado logo de plano pelo delegado de polícia já ajudaria nesse sentido, tendo
em vista esse profissional tem conhecimento jurídico o suficiente para fazer essa
avaliação e aplicabilidade se for o caso, do mesmo modo que tem o Ministério
Público, Magistrado ou Advogado. Assim, conclui-se que aqui não se quer usurpar
ou invadir a competência de outras áreas de atuação dentro do contexto, mais
apenas refletir, contribuir e dar alternativas na solução de possíveis litígios.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise dos crimes de
perigo abstrato na modalidade tentada, sob a ótica do princípio da lesividade. Para
tal propósito foram utilizados conceitos de tais crimes, relacionando de maneira
adequada e apontando os fundamentos para a impossibilidade desse crime. O tema
é abordado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, incluindo um estudo
sobre a natureza do perigo, do perigo abstrato, da modalidade tentada e sobre o
princípio lesividade. Para melhor compreensão do tema, iremos analisar determinado
crime de perigo abstrato, a fim de exemplificar tal perigo. Este tema é de grande
relevância, tendo em vista que muitos confundem perigo abstrato e perigo concreto.
Palavras-chave: Crimes de perigo abstrato. Tentativa. Princípio da lesividade.
Impossibilidade.
ABSTRACT: This article aims to analyze crimes of abstract danger in the attempted
modality, from the perspective of the principle of injury. For this purpose, concepts
of such crimes were used, relating them in an appropriate manner and pointing out
the grounds for the impossibility of this crime. The theme is approached in
accordance with the Brazilian legal system, including a study on the nature of danger,
abstract danger, attempted modality and on the principle of injury. For a better
understanding of the theme, we will analyze a certain abstract danger crime, in order
to exemplify such danger. This theme is of great relevance, given that many confuse
abstract danger and concrete danger.
KEYWORDS: Abstract danger crimes. Attempt. Principle of injury. Impossibility.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2. PRINCIPIO DA LESIVIDADE. 2.1 Culpabilidade.3
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.3.1 Conceito de Crime de Perigo Abstrato.3.2 Diferença
entre crime de perigo abstrato, crimes formais e de mera conduta.4 Crime de perigo
Abstrato e o Princípio de Lesividade.5 Crime de Perigo Abstrato e a Posição do STF.6
CONCLUSÃO.7 REFERENCIAS.
1 INTRODUÇÃO
58

www.conteudojuridico.com.br

A criação de tipos de crimes de perigo abstrato, como queriam os
vinculados a um pensamento voltado principalmente para a repressão, dependeu,
não de uma conduta efetivamente perigosa para a vida social, mas de um
comportamento simplesmente contrário a uma lei formal.
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Entretanto, vale analisar que, os crimes de perigo abstrato são
caracterizados por conterem a simples presunção de que o bem jurídico foi exposto
a lesão ou perigo de lesão indo contra o princípio da lesividade ou ofensividade. De
acordo com esse princípio, não poderia existir crimes sem a lesão ou exposição de
lesão do bem jurídico no caso concreto. Além disso, cabe ressaltar que, esse princípio
possui hierarquia constitucional, trazendo assim a necessidade de entender o crime
de perigo abstrato na modalidade tentada e sua inconstitucionalidade de acordo
com o princípio da lesividade.
Os crimes de perigo abstrato são aqueles no qual não exigem a lesão de
um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto. Estes crimes
descrevem apenas um comportamento ou uma conduta na qual não se aponta um
resultado específico. Estes crimes estão sendo questionados quanto sua lesividade,
e pode-se usar como exemplo um motorista que dirige alcoolizado, que pode causar
um acidente ou não. Neste contexto, deve-se analisar os princípios da lesividade e
da adequação social.
Para Luiz Flávio Gomes, entende-se que não basta a conduta e seu
desvalor para a existência do crime. Fundamental é a existência do resultado.
(GOMES, 2002, p. 62). Tendo em vista que nos crimes de perigo abstrato seu
resultado não vem causar danos ao bem jurídico, tem-se uma situação na qual ocorre
a violação aos princípios fundamentais, tais como os princípios da lesividade e da
adequação social, fazendo com que exista uma incoerência desta modalidade de
crime para com o ordenamento jurídico brasileiro.
O estudo do tema se dá pela importância de se entender no que consiste
um crime de perigo abstrato e na compreensão de uma ligação deste crime ao
princípio da lesividade. Somado a isso, frisa-se o princípio da adequação social,
analisando suas duas funções, e tendo como base que a sociedade tem um papel
importante neste âmbito.
Além disso, é de fundamental importância acadêmica e pessoal a
realização dessa pesquisa já que ela possibilita ampliar os conhecimentos a respeito
do que consiste um crime de perigo abstrato e também contribuir para que outros
estudantes e pesquisadores tenham esta pesquisa como fundamento a respeito da
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polêmica gerada por essa temática. Nesse sentido, esse trabalho também pode servir
de base para futuras monografias e dissertações no final do curso.
A pesquisa deste trabalho foi realizada com base em artigos científicos,
publicações e livros que visavam temas relacionados a consiste um crime de perigo
abstrato, modalidade tentada e princípio da lesividade. Ademais, o trabalho se deu
através de um processo exploratório e foi utilizado o método hipotético-dedutivo
como metodologia, pois nesse trabalho foi utilizado conceitos e fenômenos já
estudados e formados dos quais foram medidas as consequências em relação a
aplicação ao tema escolhido. (GIL, 2010)
2 Princípio da lesividade
2.1 Culpabilidade
Nesse ponto cabe comentar também brevemente sobre o princípio da
culpabilidade. O conceito que recai sobra a culpabilidade é tanto social como
jurídico, pelo fato de que para sua elaboração se leva em consideração os requisitos
da vida social, das mínimas exigências sociais de cada época. Com as transformações
decorrentes do tempo, o conteúdo da culpabilidade também sofre alterações,
denominando-se “a medida do juízo de culpabilidade”. (BAUMANN; 1981. p. 70-71).
Esse princípio, levando em consideração os fundamentos do Direito Penal,
não admiti penas as quais não sejam consideradas merecidas, não permitindo que
burlem a prevenção geral nem a especial. Somente o princípio da culpabilidade pode
ser aplicado como princípio de medição das penas que, visem à correção do agente,
lhe imputando culpavelmente a violação da norma, se o mesmo agente, através da
pena aplicada, puder ser corrigido. (KLAUS; 2017. p. 03-05)
De acordo com Roxin (2008; p. 08) “a pena serve aos fins de prevenção
especial e geral. Limita-se em sua magnitude pela medida da culpabilidade, mas
pode ficar abaixo deste limite desde que o tornem necessário exigências preventivoespeciais e a isso não se oponham as exigências mínimas preventivo-gerais”
O Estado Democrático de Direito que foi consagrado em nossa Carta
magna, possui como base a ideia de que o homem como pessoa, como ser
responsável, como um ser capaz de autodeterminação conforme critérios
normativos. Assim, o conceito de culpabilidade possui coerência e ligação e com o
conceito de ser humano que é usado como base na Constituição Federal.
“O Estado democrático, voltado à proteção da dignidade
humana e orientado no sentido da proteção ao pluralismo
político, deve ser entendido juridicamente como um Estado
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garantidor e incrementador tanto das liberdades individuais e
das características diversificadas de cada um de seus cidadãos,
quanto da realização integral das potencialidades humanas e
de sua concreta execução dentro de uma política de integração
e de participação”. (TAVARES; 1998, p. 151)
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Vale ressaltar que o Código Penal Brasileiro menciona o termo
“culpabilidade” em variados pontos com significados diversos. Desse modo, de
acordo com o Luiz Flávio Gomes, pode-se dizer que a culpabilidade cumpre três
funções: a) um dos fundamentos da pena; b) limite da pena e c) fator de graduação.
Em uma maneira mais sintética, Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos
de Molina explicam que:
A palavra culpabilidade, contida no CP, art. 59, expressa a
posição do agente frente ao bem jurídico violado. Essa posição
do agente pode ser: a) de total menosprezo (que deriva do
dolo direto de primeiro grau); b) de indiferença (decorre do
dolo direto de segundo grau ou dolo eventual) e c) de descuido
(emana do crime culposo). As duas primeiras retratam o que a
doutrina ou teoria complexa da culpabilidade chama de
“culpabilidade dolosa”; a terceira espelha a “culpabilidade
culposa
Guilherme de Souza Nucci sustenta que a culpabilidade prevista no artigo
59 é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do delito, consequências
do crime e comportamento da vítima, que será maior ou menor, conforme o caso.
Com tudo que fora exposto nesse ponto, se percebe que a pena que será
fixada de acordo com a reprovação social ao crime praticado naquele caso específico
e não à gravidade do delito de forma abstrata.
Sendo assim, se afirma que o princípio da culpabilidade pode ser
compreendido como a ausência a possibilidade de responsabilidade objetiva pelo
resultado.
3 Crime de Perigo Abstrato
3.1 Conceito de Crime de Perigo Abstrato e suas espécies
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Na construção do conceito de crime de perigo abstrato, Silva Sánches
(2011) analisa a legitimidade do direito penal de acordo um contexto histórico,
político e social, pois este condiciona qualquer construção a respeito da missão do
direito penal em sociedade, e quais fins deveria cumprir para suas atribuições serem
compatíveis com direito positivo. De acordo com o seu entendimento, Direito Penal
alcança sua finalidade mediante as normas primárias e secundárias que o integram.
As primárias se entendem por ser mandatos ou proibições, enquanto os preceitos
secundários cominam a pena pelo descumprimento do dever legal.
Antes de se chegar à definição de um crime de perigo abstrato, é
necessário que ocorra a definição do que é um crime de perigo. Os crimes de perigo
são descritos como aqueles que é elementar do tipo cuida da possibilidade de um
dano, de uma possível ameaça à segurança de bens e interesses jurídicos (CORREA;
2015). Eles são classificados em concreto e abstrato.
Para Ângelo Roberto Ilha da Silva (2003), o conceito de crime de perigo
foi criado da perspectiva do bem jurídico tutelado pela norma. Explica-se essa
espécie de delito é classificada como de perigo em razão da situação a que a conduta
tipificada expõe o bem interesse protegido. Os crimes de dano, da mesma forma,
podem ser entendidos por causar um dano aquele bem ou interesse abrigado pela
norma.
Cabe entender aqui que o risco é elemento integrante da tipicidade penal
nos crimes de perigo abstrato. De acordo com a teoria tradicional a tipicidade penal,
entenderia a mera subsunção do fato a norma. Porém, esse conceito restou superado
diante da teoria moderna, in litteris:
Para a doutrina moderna, entretanto, a tipicidade penal
engloba tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade
penal deixou de ser mera subsunção do fato à norma,
abrigando também juízo de valor, consistente na relevância da
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. (CUNHA;
2016)
O crime de perigo concreto é aquele no qual o tipo exige uma constatação
efetiva do perigo, o qual será elemento do próprio tipo. Neles é necessário que, para
se configurar o crime, a conduta do agente exponha outrem a um perigo real,
concreto e que pode e precisa ser comprovado.
De acordo com Rogério Greco (aput Camila Navarro, 2015) os crimes de
perigo “não exigem a produção efetiva de dano, mas sim, a prática de um
comportamento típico que produza um perigo de lesão ao bem juridicamente
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protegido, vale dizer, uma probabilidade de dano. O perigo seria, assim, entendido
como probabilidade de lesão a um bem jurídico-penal. ” Ou seja, entende-se que
perigo é uma possibilidade de dano ou probabilidade de lesão.
De fato, a característica que tradicionalmente define os crimes perigo
abstrato reside na ausência de perigo como elementar do tipo, o qual se restringe a
definir uma ação perigosa. O legislador elegeu determinadas condutas como
intrinsecamente perigosas, não restando margem interpretativa ao juiz.
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Para Bitencourt (2012), “a punibilidade da tentativa fundamenta-se no
perigo a que é exposto o bem jurídico, e a repressão se justifica uma vez iniciada a
execução do crime. Não se equipara o dano ou perigo ocorrido na tentativa com o
que resultaria do crime consumado. Esta é a teoria adotada pelo nosso CP”
(BITENCOURT, 2012, p. 127)
Seguindo o pensamento do autor Nelson Hungria (1958), o perigo para a
legislação brasileira, é apresentado como uma categoria de resultado do crime,
juntamente com o dano, mesmo que não coincida, cronologicamente, com a ação
ou omissão, isto é, o perigo é entendido como um trecho da realidade.
Segundo Reale Júnior (1971), o tratamento do tema “perigo” no direito
penal, baseava-se em um conceito objetivo, que nada mais é que um dano possível,
o qual, pelas circunstâncias supervenientes, não se concretiza.
O crime de perigo abstrato não causa lesão afetiva. Sendo assim,
Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“[...] perigo abstrato, quando a probabilidade de ocorrência de
dano está presumida no tipo penal, independendo de prova
(ex.: porte ilegal de substância entorpecente – arts. 28 e 33, Lei
11.343/06 -, em que se presumi o perigo para a saúde pública);
perigo concreto, quando a probabilidade de ocorrência de
dano precisa ser investigada e provada (ex.: expor a vida ou
saúde de alguém a perigo – art. 132, CP). ” (NUCCI, 2007, p.172).
O crime de perigo abstrato, em que a situação de perigo é tão-somente
presumida, bastando a prática do comportamento previsto pelo tipo penal (GRECO,
p.7, 2006), infringe o princípio da legalidade, uma vez que para a execução desse
delito não há um tipo penal que descreva a conduta a ser punida. Tal situação
permite julgamentos arbitrários, o que é motivo de preocupação para os cidadãos.
3.2 Diferença entre crime de Perigo e os crimes formais e de mera conduta
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Os crimes formais são descritos pela doutrina de maneira diversificada.
Paulo José da Costa Junior, Antonio José Miguel Rosa e Magalhães Noronha
consideram os crimes formais e crimes de simples atividade equivalentes. Entretanto,
João José Leal, discorre sobre o tema afirmando que os crimes formais podem ser
chamados de crimes de mera conduta. Outro doutrinador que pode ser enfatizado
aqui é Alvaro Mayrink o qual relata que os crimes formais e de mera conduta, quando
fala da consumação, acrescentando a denominação de tipos de empreendimento.
Ainda seguindo Alvaro Mayrink, pode-se entender que os crimes formais
por excelência são aqueles em que não há resultado definido e exigido no tipo penal,
o que é o oposto do que ocorre nos crimes materiais.
Assim, com efeito, os crimes formais encontram sua consumação sem
depender da existência de um resultado, ainda que este venha a acontecer. Como
exemplos desse modelo de crime são os a extorsão (art. 158) e a extorsão mediante
sequestro (art. 159).
Já os crimes de perigo podem ser entendidos como aqueles que causam
um perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado. Essa espécie de crime se subdivide
em Crime de perigo real ou concreto e em crime de perigo abstrato ou presumido.
ROMERO (2004) afirma que o “crime de perigo, é, pois, aquele, que sem destruir ou
diminuir o bem jurídico tutelado pelo direito penal, representa uma ponderável
ameaça ou turbação à existência ou segurança de ditos valores tutelados, uma vez
existir relevante probabilidade de danos a estes interesses”
De acordo com Rogério Greco os crimes de perigo se entendem por:

não exigem a produção efetiva de dano, mas sim, a pratica de
um comportamento típico que produza um perigo de lesão ao
bem juridicamente protegido, vale dizer, uma probabilidade de
dano. O perigo seria, assim, entendido como probabilidade de
lesão a um bem jurídico-penal. (GRECO; 2011, p.108)
Desse modo, se entende que perigo é a possibilidade de dano ou a
probabilidade de lesão. Crime de Perigo é a espécie de crime de injusto penal que se
satisfaz ou se consuma com a mero perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Quando falamos do crime de mera conduta cabe entender que o seu
resultado naturalístico se dá não só não precisa ocorrer para a consumação do
delito, como ele é mesmo impossível. Aqui podemos colocar o entendimento do
STF sobre o crime de porte ilegal de arma de fogo como um exemplo, sobre ser um
crime de mera conduta:
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O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é
de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a
sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico
tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública
e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo
municiada ou não. HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 26/08/2010
Quando estudamos esse tipo de crime, ou seja, de mera conduta, se
entende que eles não provocam resultados concretos e por esse motivo não há como
o resultado ser a causa da punição, mas sim a conduta. Outrossim, são delitos que
exigem apenas a conduta, sem qualquer resultado naturalístico
4 Crime de Perigo abstrato e o Princípio da Lesividade.
O Direito Penal contempla vários princípios, entre eles, o princípio da
lesividade que, em síntese, estabelece que o direito penal deverá punir o crime se
a conduta lesionar ou expor a lesão um bem jurídico penalmente tutelado,
considerando-se, não ser função do direito penal moderno condenar e punir um
comportamento visto pela sociedade como imoral ou impuro (GOMES; 2011). A
conduta lesiva, deve ainda afetar interesses de outrem, desse modo, não haverá
sanção quando os atos praticados pelo agente e seus efeitos permanecerem na
esfera de interesse do próprio agente (GOMES; 2011).
Delito de perigo abstrato é, nas palavras de Claus Roxin (2006), “aqueles
em que se castiga a conduta tipicamente perigosa como tal, sem que no caso
concreto tenha de ocorrer um resultado de exposição a perigo”
Gunther Jakobs (2003), partindo do entendimento de que se pune ainda
que não ocorra o dano efetivo do bem jurídico, ou, ao menos, sua possibilidade
concreta. Assim, se pune a pura violação normativa, o mesmo diz que as condutas
punidas através dos delitos de perigo abstrato são aquelas que perturbam não
apenas a ordem pública, mas lesionam um direito à segurança no sentido normativo.
Silva Sánchez (2011) diz que o bem jurídico penal é como aquele objeto
que merece a proteção e em que ocorra não apenas a referida danosidade social,
porém que sirva para atender a considerações utilitaristas e a considerações
axiológicas ou de princípio. De acordo com a primeira, o bem jurídico precisa ser
protegido penalmente somente quando for útil conforme o princípio da intervenção
mínima. Enquanto a segunda entende que a proteção penal depende de
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informar que aqui o merecimento não se confunde com necessidade.
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O princípio da lesividade, também conhecido como princípio da
ofensividade, é extraído da máxima latina “nullum crimen sine iniuria”, isso é, não há
crime sem ofensa a um bem jurídico digno de tutela penal. Em outras palavras, é
preciso que haja uma lesão efetiva ou um perigo concreto de lesão a um bem jurídico
para que a conduta possa ser considerada crime.
Dessa maneira, percebe-se que, o crime de perigo abstrato não preenche
as exigências do princípio da legalidade, pelo fato de não lesionar ou expor a lesão
um bem jurídico. Esse princípio seque a linha de que apenas configura crime uma
conduta que ofenda a um bem jurídico, através da criação de um dano, ou pela
possibilidade de configuração de dano. Desse modo, a conduta deve ser punida
apenas quando ficar comprovado dano ou provável perigo ao bem juridicamente
tutelado. (BATISTA, p.92, 2001)
É com base nesse princípio que há hoje corrente doutrinária defendendo
a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. O fundamento dessa linha de
pensamento consiste em que a Constituição da República só permitiria a existência
de tipos penais que incriminem condutas que colocam em efetiva e concreta situação
de perigo determinado bem jurídico. Ou seja, os crimes de perigo abstrato seriam
puramente inconstitucionais e sua sobrevivência dependeria de uma reinterpretação
dos tipos de forma a torná-los condizentes com o princípio da lesividade,
convertendo-os em tipos de perigo concreto.
O princípio da lesividade, basicamente, possui duas funções. A primeira
que se caracteriza por limitar o legislador, de maneira que só poderia ele exercer sua
tarefa criminalizadora com observância desse princípio. A segunda, de servir de
garantia ao réu, significando que um crime só pode existir se, em uma avaliação
posterior ao fato analisado, se verifique uma lesão ou perigo concreto de lesão a um
bem jurídico penalmente protegido (GOMES, 2008)
Acerca do tema discorre Bitencourt:
Por essa razão, são inconstitucionais todos os chamados
crimes de perigo abstrato, pois, no âmbito do Direito Penal de
um Estado Democrático de Direito, somente se admite a
existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto
perigo de lesão a um bem jurídico determinado. Em outros
termos, o legislador deve abster-se de tipificar como crime
ações incapazes de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo
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concreto o bem jurídico
penal. (Bitencourt:; 2015)

protegido

pela

normal

Luigi Ferrajoli, chama tais crimes de “delitos de suspeita” ou “fraudes de
etiqueta”, descrevendo que eles são apenas um meio que ocupam o lugar de outros
delitos mais concretos os quais não são levados a juízo por falta de provas. Por conta
disso, seria como uma representação a uma violação às garantias processuais do
autor (2000, p. 482).
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Seguindo ainda a linha de raciocínio do autor citado, de acordo com a sua
ideia o que se castiga é uma ação inócua, ou seja, que não provoca prejuízo ou danos,
por mera desobediência da lei. Sendo assim, esse tipo de delito deveria ser
reestruturado de acordo com o princípio da lesividade, tornando-se crimes de lesão
ou de perigo concreto. Relata também que, para aqueles cuja transformação seja
impossível, oportuna a sua supressão, porque implicam duplicar a responsabilidade
por crimes comuns (FERRAJOLI, 2000, p. 482).
O crime tentado ocorre quando o agente inicia a execução do delito, mas
este não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade (NUCCI; 2006). De
acordo com o parágrafo único do art. 14, do Código Penal, "salvo disposição em
contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado,
diminuída de um a dois terços". A tentativa é punida com a pena correspondente ao
crime consumado, diminuída de um a dois terços, a diminuição de uma a dois terços
não decorre da culpabilidade do agente, mas da própria gravidade do fato
constitutivo da tentativa.
Nesse contexto, se entende que o perigo abstrato seria um contra-senso:
ou o perigo existe em concreto ou não. Por tanto, tal categoria, não cabe ser aceita,
em virtude de sua incompatibilidade com o próprio conceito de perigo, ou seja, a
probabilidade de um resultado antijurídico.
5 Crime de perigo abstrato e a posição do STF
Para o melhor entendimento desse ponto, cabe entender sobre o que a
espécie de perigo abstrato buscar proteger. Olhando pelo entendimento de Pontes
de Miranda (2013; p.36), bem jurídico se entende por ser aquele que, por ser
relevante para o direito, entrou para o mundo jurídico, por ser essencial, tornou-se
portador de tutela jurídica.
Já no conceito de bem jurídico de Vonz Liszt (2003; p. 37), entendemos
que ele estabelece um conceito a partir do respaldo nas relações sociais, enfatizando
que o bem jurídico não era criado pelo legislador, mas por este reconhecido.
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A vontade de proteger o bem jurídico, e possuir o desejo de remediar a
tragédia antes que a mesma venha ocorrer levou o legislador a estabelecer como
penalmente relevante o mero comportamento, independentemente de seu resultado
de perigo ou de lesão. Por conta disso a atual legislativa penal possui uma espécie
tipo de perigo abstrato (Lei n. 11.705/2008 – Lei Seca, Lei n. 11.343/2006 – Lei
Antidrogas, Lei n. 11.105/2005 – Lei de Biossegurança, Lei n. 10.826/2003 – Estatuto
do Desarmamento).
Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal enfrenta a legitimidade da
aplicação destes pelo fato do mesmo sempre despertar controvérsias. Atualmente a
discussão que está muito em questão diz respeito aos requisitos para reconhecer a
relevância penal do porte de arma desmuniciada (RHC 89.889) ou do simples porte
de munição (HC 90.075) e embriaguez ao volante (CTB, art. 306).
Nos delitos abstratos que abrangem o transito, Roxin (1997; p.408-b)
reconhece que há imputação mesmo quando, na situação fática e concreta, estiver
totalmente excluída a possibilidade de lesão ou de colocação em perigo de bens
jurídicos efetivos4.
O Supremo Tribunal Federal não tem posição consolidada sobre o tema.
Em alguns momentos exige a demonstração da capacidade lesiva da arma, quando
se trata dos crimes de porte7, ora a dispensa8. Quando se diz respeito ao tráfico de
entorpecentes, é comum se desvendar usando o princípio da insignificância como
recurso, que nada mais é do que a constatação da falta de materialidade do crime
de perigo abstrato previsto na Lei n. 11.343/2006.
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao
volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo
abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro –
delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação
de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de
perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento
da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de
álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao
volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano
potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização
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do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC
110.258, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
24.5.2012)
6 CONCLUSÃO
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O presente trabalho ao longo das referidas pesquisas feitas buscou
explicar o crime de perigo abstrato e sua conexão com o princípio da lesividade, além
da modalidade tentada. Principal ponto de análise e discussão deste estudo consiste
na descrição dos crimes de perigo abstrato que se posicionam contra os princípios
constitucionais, principalmente ao da lesividade.
Como já mencionado, este princípio determina que as condutas somente
podem ser tratadas pelo Direito Penal quando atentarem ou oferecerem perigo real
aos bens tutelados juridicamente. Demasiados doutrinadores, mencionados neste
trabalho e que ajudaram na compreensão do tema, resguardam a ideia de que ao
tipificar condutas como crimes sem que ofereçam perigo concreto, o legislador
atenta diretamente ao princípio da ofensividade.
Desse modo, entende-se que, a justificativa do Estado de estar
preservando e protegendo os bens jurídicos dos cidadãos criminalizando
antecipadamente condutas que não oferecem real perigo, não é suficiente. O mesmo
acaba indo contra princípios superiores, ou seja, os que se encontram na constituição
federal, e podendo ainda cometer o erro de limitar a liberdade dos indivíduos.
7 REFERENCIAS
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Revan, 2001.
BORBA,
Maurício. A
inconstitucionalidade
dos
crimes
de
perigo
abstrato. Disponível
em< www.facsbr/revistajuridica/ediçao_agosto2005/discente/disc_02.doc-.>
BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível
em: . Acesso em: 05 de maio de 2020.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 127.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 12. ed., rev. e atual. São Paulo, Saraiva,
2008.
69

www.conteudojuridico.com.br

BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal – Volume 1. 21ª edição. São
Paulo: Saraiva, 2015.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

CUNHA. Augusto. Críticas ao crime de embriaguez ao volante: uma análise à luz de
princípios
penais
tradicionais. Disponível
em
<
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,criticas-ao-crime-de-embriaguezao-volante-uma-analise-a-luz-de-principios-penais-tradicionais,588672.html>
Acesso em 02 de maio de 2020.
CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para Concursos. 9ª edição. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 245.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. 4ª Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014.
GOMES, Luis. No que consiste o princípio da lesividade?. Disponível em
<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2106131/no-que-consiste-o-principioda-lesividade-leandro-vilela-brambilla> Acesso em 03 de maio de 2020.
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002.
GOMES, Luiz Flávio; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Direito Penal: parte
geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 545.
GOMES, Luiz Flávio. A Constituição Federal e os crimes de perigo
abstrato. Disponível
em: http://www.lfg.com.br/
public_
html
/article.php?story=20070214091633277 > Acesso em: 05 de maio de 2020.
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.
GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito
Penal. 4ª ed. Niterói-RJ: Impetus, 2009.
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Volume 2. 5ª ed. Niterói,
RJ: Impetus, 2008. p. 108.
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, volume I. Rio de Janeiro: Forense,
1958, p. 13-14.
JOKOBS, Gunther. Sociedade, norma e pessoa: teoria do direito penal funcional.
Barueri: Manole, 200

70

www.conteudojuridico.com.br

KAZMIERCZAK, Luis Fernando. Princípio da ofensividade como pressuposto do jus
puniendi.Disponível
em: http://www.advogado.adv.br/
artigos/2007/luizfernandokazmierczak /principioda ofensividade.htm. Acesso
em: 03 de maio de 2020.
LEAL, João José . Direito penal geral, 3ª ed. Florianópolis: OAB/SC, 2004.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

LISZT, Franz von. Tratado de direito penal. In: SILVA, Ângelo Roberto Ilha da.
Dos Crimes de Perigo Abstrato. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 37.
MAYRINK DA COSTA, Álvaro, Direito Penal: volume I – parte geral. Rio de Janeiro:
Forense, 2009. P. 270.
MIRANDA, Pontes. In: SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo
Abstrato em Face da Constituição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 36
NAVARRO,
Camila. Crime
de
perigo.
2015.
Disponível
em
<https:jus.com.br/artigos/44876/crime-de-perigo> Acesso em 05 de setembro de
2017
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 37 ed. cit. São Paulo: Saraiva, 2003,
P. 226.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 2ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006.
REALE JÚNIOR, Miguel. Dos estados de necessidade. São Paulo: José Bushatsky, p.
59.
ROMERO, Diego. Reflexões sobre os crimes de perigo abstrato. Jus Navigandi,
Teresina, ano 8, n. 439, 19 set. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.
com.br/doutrina/ texto.asp? id=5722> .
Rosa, Antonio Jose Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995, p. 301 e 303.
ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General, Tomo I, p. 407.
ROXIN, Claus. Derecho penal parte 2. ed. Madrid Civitas, 1997, p. 408-b.

71

www.conteudojuridico.com.br

SILVA, Ângelo Roberto. Dos crimes de perigo abstrato em
Constituição. São Paulo: Revista dos tribunais, 2003. P. 56.

face

da

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximação ao direito penal contemporâneo Col. direito e ciências afins - Vol. 7. Trad. Roberto Barbosa Alves. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011. p. 301
TAVARES, Juarez. Culpabilidade: A Incongruência dos Métodos. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, ano 6, nº 24. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, out-dez
1998, p. 151.

72

www.conteudojuridico.com.br

INEFICÁCIA DAS NORMAS JURÍDICAS NO COMBATE AOS CRIMES DE MAUS
TRATOS CONTRA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL
GÉSSICA NAYARA COELHO CRISPIM:
Graduanda em Direito pelo Centro
Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA - Manaus/AM.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

RESUMO: A pesquisa objetiva analisar as normas jurídicas no combate ao crime de
maus tratos contra os animais domésticos no Brasil. Como metodologia, utilizou-se
a pesquisa bibliográfica, tornando-se possível reunir diversos livros, monografias e
artigos com seus respectivos referente ao assunto mencionado. A pesquisa é
justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direito, por tratar-se especificamente sobre um tema que merece cada vez mais
visibilidade, em virtude do aumento significativo no número de animais domésticos
abandonados e maltratados no país. No desenvolvimento, dividiu-se a pesquisa em
três itens: conceito de animais domésticos e maus tratos; animais domésticos no
Brasil; proteção jurídica dos animais domésticos e sua ineficácia. Por fim,
demonstrou-se que a pesquisa alcançou seu objetivo.
Palavras-Chave: Animais domésticos no Brasil; Normas Jurídicas; Ineficácia.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2 METODOLOGIA - 3 REFERENCIAL TEÓRICO - 3.1
CONCEITO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E MAUS TRATOS: - 3.2 ANIMAIS DOMÉSTICOS
NO BRASIL - 3.3 NORMAS JURÍDICAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E
SUA INEFICÁCIA. - 4. CONCLUSÃO - 5. REFERENCIAS
1. INTRODUÇÃO
Uma quantidade significativa de pessoas convive cotidianamente com animais
domésticos, tendo uma relação não só patrimonial, mas também de vínculo afetivo.
No entanto, observa-se que muitos não recebem o tratamento adequado, apesar de
existir uma relação de companheirismo. Daí, a incidência de frequentes casos de
maus tratos aos animais domésticos, e, dados alarmantes sobre o abandono.
A problemática que originou o interesse sobre o tema, surge do
questionamento: sabendo-se que o ser humano deve conviver de forma harmoniosa
com os animais domésticos, observa-se a prática frequente de maus-tratos a estes.
Desse modo, como diminuir significativamente tais atos criminosos através da
legislação que discute sobre a penalização de crueldade aos animais domésticos?
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Os animais não possuem meios para se defenderem, logo, não são capazes
de reivindicarem seus direitos. Portanto, se faz necessário que a sociedade como um
todo se mobilize, buscando impedir que tais crimes de tamanha barbárie possam vir
a acontecer, sendo indispensável o registro de provas e a realização de denúncias.
Considerando que estes crimes ocorrem com absoluta frequência, tem-se
uma sensação de impunidade, tendo em vista as penas tornarem-se insignificantes
quando comparada a sua gravidade. Assim, fica demonstrada a necessidade de
aperfeiçoamento das leis em vigor no ordenamento jurídico brasileiro acerca da
tutela de proteção aos animais domésticos, com o intuito de se pôr fim à impunidade
nos crimes de maus-tratos, uma vez que tais punições são consideradas brandas,
logo, ineficazes.
Dessa forma, fica demonstrado a dependência exclusiva dos animais
domésticos com seres humanos no que tange ao amparo e cuidado, para que
tenham um tratamento digno e garantia de segurança, sendo notório a relevância
do tema em questão.
Como explica Medeiros (2013) ‘’ O homem não sabe mais como se comportar
frente ao outro ser que tudo lhe oferece: afago, amor, calor, alimento, remédio,
transporte, etc. Há aqui uma necessária mudança de paradigma ético’’. Para melhor
compreensão sobre os animais domésticos e os maus tratos sofridos por estes, é
necessário aprofundar sobre a questão do abandono e comercialização, sendo
entendidos como dois problemas que agravam a situação.
2 METODOLOGIA
O estudo pretende, por modo de pesquisa bibliográfica, ressaltar grandes
informações sobre a proteção dos animais domésticos, aludindo especificamente a
penalização dos maus-tratos, usando bases disponíveis nas fontes de dados
bibliográficas. Em seguida com o propósito de servir ao objetivo de discussão serão
explanados conceitos, histórico e etc, com intuito de melhorar o entendimento sobre
o assunto.
Segundo Gil (2002) o pesquisador se utiliza da investigação para aprimorar
seus conhecimentos referentes a um determinado assunto, e dessa forma consegue
fazer seus questionamentos críticos através de um trabalho pronto. Para que
pudéssemos, de fato, compreender o assunto por meio da coleta de dados, tivemos,
no decorrer da pesquisa, que ler e interpretar obras que perfazem o assunto, e com
isso, trouxe-nos como forma de servir a discussão, a realização de análises,
resultando no registro de conhecimentos.
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Quanto aos procedimentos utilizou-se a pesquisa bibliográfica que segundo
Gil (2002, p.102) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Esse tipo de pesquisa também auxilia na escolha de um método mais
apropriado e também ao conhecimento aprofundado do assunto, levando em busca
de obras sobre o assunto, querer saber se já se tem algo publicado, levando o
pesquisado a busca mais profunda do fenômeno.
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O método que fundamenta a pesquisa é o crítico dialético, pautado no
aporte teórico e metodológico, levantamento bibliográfico em trabalhos de
conclusão de curso, revistas eletrônicas, Leis, documental através de estatísticas,
tabulações, gráficos, tabelas, abordagem qualitativa e quantitativa, coleta de
jurisprudência, conteúdos jurisprudenciais.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 CONCEITO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E MAUS TRATOS:
Sobre o conceito dos animais domésticos, entende-se como aqueles que se
desenvolveram com a companhia dos donos, ou seja, necessitam de um cuidado dos
seres humanos, no que diz respeito a alimentação para crescerem de forma saudável.
Na jurisprudência, sobre o conceito de maus tratos, temos:
“TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 9929 PR 2006.70.00.009929-0 (TRF-4)
Data de publicação: 03/11/2009
Ementa: ANIMAIS DE CIRCO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPLEMENTAÇÃO DE OPÇÕES DO LEGISLADOR QUANTO AO
TRATO E MANTENÇA DE ANIMAIS. PROIBIÇÃO DE QUALQUER
FORMA DE MAUS TRATOS A QUALQUER ANIMAL. ILEGÍTIMA
INADEQUAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS. A análise do sistema jurídico
e a evolução da compreensão científica para o trato da fauna em
geral, permitem concluir pela vedação de qualquer mau trato aos
animais, não importando se são silvestres, exóticos ou domésticos.
Por maus tratos não se entende apenas a imposição de ferimentos,
crueldades, afrontas físicas, ao arrancar de garras, cerrilhar de dentes
ou enjaular em cubículos. Maus tratos é sinônimo de tratamento
inadequado do animal, segundo as necessidades específicas de cada
espécie. "A condenação dos atos cruéis não possui origem na
necessidade de equilíbrio ambiental, mas sim no reconhecimento de
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que são dotados de estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir
dor".(STJ, Resp 1.115.916, Rel. Ministro Humberto Martins)
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Nesse liame, tem-se o conceito de Custódio(1997):
Crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa
(ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante matança cruel
pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por
poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas
(didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas,
dentre outras), amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais,
populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao alvo, de trabalhos
excessivos ou forçados além dos limites normais, de prisões, cativeiros
ou transportes em condições desumanas, de abandono em
condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, cegas ou
extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre animais até a
exaustão ou morte, touradas, farra de boi, ou similares), abates
atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e
instrumentos torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para
exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes em
maus tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e
inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros atrozes
sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de
excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da indefesa
vítima animal.
3.2 ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL
No cenário atual, o Brasil já é apontado como o segundo maior país na
quantidade de animais de estimação, com base em dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números de 2018 indicam a presença
de 139,3 milhões desses animais, sendo 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves,
23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de outras espécies
(répteis, anfíbios e pequenos mamíferos). O Brasil já tem mais cães e gatos do que
crianças em seus lares, segundo o IBGE.
A cadeia produtiva brasileira ligada à área também já é a segunda maior do
mundo no ranking de faturamento com produtos e serviços nos segmentos de Pet
Food, Pet Care, Pet Vet, comércio, serviços técnicos e criatórios. Levantamentos
mostram que, até o final de 2018, gerou aproximadamente 2 milhões de empregos
diretos. No ano passado, novos investimentos alcançaram R$ 420 milhões, que
deverão ser de R$ 2,1 bilhões em 2025, segundo as projeções do próprio setor.
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Desse modo, demonstra-se a conjuntura atual acerca da convivência dos
animais domésticos no seio das famílias brasileiras, tendente a crescer cada vez mais.
No tocante à esta estatística, importa destacar o crescente aumento no índice
de práticas de maus-tratos e atos cruéis contra os animais domésticos no país nos
últimos anos. Como muitos dos casos ocorrem no interior da residência, a diretora
da ONG ProAnima, Mara Moscoso, destaca a importância de a população fazer as
denúncias.
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Partindo dessa premissa, o Autor Frasch Tannenbaum, destaca que:
“A dificuldade em abordar a crueldade perpetrada
pelos seres humanos aos animais deve-se a
inúmeros fatores. Entre eles a insuficiência de
recursos técnicos para identificar situações de
crueldade, a limitação na formação humana do
médico veterinário para avaliar o envolvimento
humano como fator determinante dos quadros
clínicos de crueldade, a inexistência de um sistema
público de investigação e notificação dos casos, a
pressão social na direção de outros crimes
considerados, no senso comum, de maior relevância
e a resistência em considerar a crueldade com
animais como um crime violento.”
Conforme o exposto, evidencia-se a importância da sociedade em denunciar
a prática do crime, uma vez que os animais não possuem capacidade de falar, se
expressar e muito menos de se defender. Por essas razões cabe ao Estado o dever
de garantir-lhes o direito de viver com dignidade e com o tratamento adequado, já
que se tratam de são seres tão vulneráveis.
Vale frisar, que na maior parte das vezes os crimes contra animais nem se
quer chegam ao conhecimento das autoridades, seja devido ao medo de denunciar,
ou por ignorância da população que considera tal fato normal, e até mesmo porque
desconhecem os procedimentos.
A denúncia por crimes de maus tratos contra animais poderá ser feita por
qualquer pessoa, não sendo necessária a intervenção de ONGs ou associação, através
de evidências e testemunhos que comprovem suas suspeitas (fotografias, filmagens,
o maior número de informações possíveis para identificar o agressor, etc.). Em caso
de abandono ou atropelamento, deve-se anotar a placa do carro para levantar a
identificação no Detran.
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Todos têm o dever legal e moral de delatar qualquer caso de violência ou
agressão contra um animal, até mesmo ameaças podem ser comunicadas à polícia,
pois ficar em silêncio ao presenciar a ocorrência de tais fatos acarretará em omissão.
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De acordo com o portal de notícias do Amazonas, Manaus registrou 320
casos de maus-tratos a animais em 2019, conforme dados da Secretaria de Segurança
Pública (SSP-AM).
Segundo a delegada Carla Biaggi, responsável pela Delegacia Especializada
em crimes contra o Meio Ambiente (Dema), dentre os casos de maus-tratos
registrados, consta a agressão, deixar de dar água e alimento diariamente, deixar o
animal preso em correntes ou em espaço pequeno por muito tempo, deixar de dar
assistência veterinária quando o animal estiver doente, abandono, envenenamento e
casos de abuso e de estupros praticados contra eles, o que configura crime de
zoofilia.
3.3 NORMAS JURÍDICAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SUA
INEFICÁCIA.
No que diz respeito à proteção brasileira em relação aos direitos dos animais,
o surgimento teve início com o Decreto 16.590/1924, onde regulamentou-se as
famosas casas de diversões públicas, que passou a impedir brigas de galo, canários,
corrida de touros e entre outros, os quais eram maltratados. Durante o governo de
Getulio Vargas, promulgou-se no ano de 1934 o decreto nº 24.645, tornando
contravenção penal, os maus tratos contra os animais. Em 1941, incluiu-se na Lei
Federal 3.688, esse impedimento, porém fora revogada no decreto nº 11 de 1991.
No ano de 1988, o Poder Público passou ter a função de proteger os animais.
Houve também, por parte do Poder Legislativo, a preocupação com a saúde dos
animais, tendo modificado dois artigos do decreto 5.197/67, os crimes contra os
animais silvestres, tornaram-se inafiançáveis, proporcionando-lhes uma maior
segurança no que tange ao cometimento destes crimes. No entanto, denota-se que,
a redação do supra decreto, não inseriu os maus tratos contra os animais domésticos.
Freitas (1998), entende que, antes da lei 9.605/98 vigorar no Brasil, os crimes
ambientais se consideram na maioria das vezes, como crime de dano, e com isso, se
consuma diante do bem jurídico lesionado. Portanto, as práticas restringiam-se tais
crimes de forma culposa, o que gerava impunidade quando era cometido de forma
negligente, imprudente e/ou imperícia. Conquanto, necessitava-se revisar a lei,
fazendo-lhe tornar eficiente no que tange ao meio ambiente.
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Sendo assim, editou-se a lei 9.605/98, que passou a ser chamada “Lei dos
Crimes Ambientais’’. E de acordo com Freitas(1998):
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’Deixando de lado algumas incorreções e equívocos que
poderão ser corrigidos com o tempo, é verdade que dispomos
de uma lei penal ambiental com indiscutíveis avanços, como a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, que, certamente, em
muito concorrerá para uma maior eficácia na repressão às
violações ao meio ambiente, no combate à poluição.’’
Dentre os tipos penais que tutelam a fauna, destaca-se o tipo penal do art. 32
da Lei de Crimes Ambientais, o único passível de aplicação contra aqueles que
praticarem crimes contra animais domésticos e domesticados, uma vez que todas os
demais tipos penais que tutelam a fauna preocupam-se em tipificar condutas
envolvendo caça, pesca, tráfico ou lesão a animais nativos, silvestres e exóticos, visto
que estes possuem função ecológica relevante ao meio ambiente e,
consequentemente, à preservação da sadia qualidade de vida humana.
O referido artigo, traz a seguinte redação:
“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. § 2º A
pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do
animal”.
Ademais, tem-se também, um comentário sobre o supra tema, do autor do
Projeto de Lei 2833/2011 que elaborou comentários a respeito do assunto, aludindo
especificamente o cão, sendo este, Ricardo Tripoli:
“A criminalização de atos de crueldade contra animais se
justifica pelo fato de que o início da prática criminosa e o
desprezo pela vida do outro se inicia com a agressão contra
indefesos. Cães e gatos são dotados de sistema neurosensitivo,
o que os torna receptivos a estímulos externos e ambientais e
os sujeita à condição de vítima em casos de maus-tratos”.
Portanto, é imprescindível que haja uma mudança radical no comportamento
daqueles que praticam atos de crueldade, meramente pelo desprezo a vida alheia,
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uma vez que os animais domésticos são seres vulneráveis e indefesos. Ressalta-se
também, que com o avanço da tecnologia, consequentemente das redes sociais, é
notório notícias frequentes sobre os maus tratos contra estes, fazendo-se crescer
ainda mais, a pressão da opinião pública, no que tange a pena aplicada ao autor do
crime.
Observa-se que, os animais domésticos, sequer dão motivos para serem
tratados com tanta crueldade e desprezo, e mesmo assim, milhões são maltratados
pelo ser humano no mundo inteiro. Além disso, percebe-se que o homem, desde os
tempos mais remotos, convive com “animais não humanos”, olhando-os com
superioridade, visando somente seus interesses individuais e escravizando-lhes das
mais variadas formas.
Dito isso, é importante que esta visão ultrapassada seja dissipada, para que só
assim, tenham uma vida digna e saudável, sendo reconhecidos por todo carinho e
amor que estes seres tão “sensíveis” dedicam-se a nos oferecer.
Cumpre salientar que o abandono também se torna um problema, já que leva
às ruas milhares de animais, na qual observa-se segundo estatísticas recentes que há
mais 30 milhões, sendo 20 milhões destes, cães. Importante mencionar também que,
apesar de haver uma regulamentação no ordenamento jurídico contra estes
abandonos, percebe-se que a pena é muito branda, tratando-se então, de uma
legislação pouco utilizada.
Como consequência desse entendimento, ressalta-se ainda que, o abandono
em propriedade de terceiros configura-se como crime, tipificado no art. 164 do
Código Penal Brasileira, que dispõe: “Introduzir ou deixar animais em propriedade
alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.”
Portanto, denota-se que, apesar de já existirem normas vigentes que
regulamentam a tutela dos animais domésticos no Brasil, constata-se a ineficácia em
suas aplicações, pois não houveram resultados positivos no que tange à diminuição
do abandono e dos maus tratos. Isso ocorre em virtude de dois fatores, onde o
primeiro resulta do abrandamento das penas, o que consequentemente não gera
temor algum para àqueles que cometem o ato ilícito. Em se tratando do segundo
fator, é necessário que haja iniciativas de conscientização a respeito da proteção
animal no âmbito social, por meio de palestras e conferências acerca do respeito a
estes seres; e dentre inúmeras outras atitudes que possam ser eficazes no combate
aos maus-tratos dos animais domésticos, tornando-se necessária a reflexão no que
tange a esta problemática atual que vivenciamos.
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Por fim, é de extrema relevância ressaltar que, recentemente foi sancionada a
Lei 14.064/2020, considerada até o presente momento, como o maior avanço na
legislação de proteção aos Animais no Brasil. A norma altera a Lei dos Crimes
Ambientais nº 9.605/2018, que antes tipificava a pena como detenção de três meses
a um ano, mais multa. Com a nova alteração, um item específico para os cães e gatos
foi inserido no texto legal, o qual aumenta a pena de quem maltratar ou praticar
abusos contra cães e gatos. A norma determina que a prática de abuso, maus-tratos,
ferimento ou mutilação destes, será punida com pena de reclusão, de dois a cinco
anos, além de multa e proibição de guarda.
A nova norma em questão foi batizada de Lei Sansão em homenagem ao
cachorro que foi vitima de agressões no estado de Minas Gerais, tendo patas
decepadas por um homem.
4. CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados sobre as normas jurídicas já existentes
contra o crime de maus tratos dos animais domésticos no país, fica constatado, que
embora haja no Brasil uma legislação vigente no que tange a proteção destes, tais
mandamentos se mostram ineficazes, em virtude das penalizações serem
extremamente brandas, o que resulta na falta de importância que as pessoas dão
sobre o respectivo tema e consequentemente na problemática atual que isso
ocasiona.
Por outro lado, este trabalho surge como uma forma de estimular os
operadores do Direito e a sociedade civil em geral a dialogar ainda mais sobre o
tema, tendo como objetivo principal de fazer com que os legisladores tragam
inovações jurídicas, no sentido pôr fim à impunidade dos infratores e garantir a
proteção e o tratamento digno aos animais domésticos, uma vez que estes, estando
na condição de “propriedade particular”, estão mais passíveis de sofrerem
tratamentos abusivos.
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RESUMO: O presente trabalho tem a finalidade de discutir sobre a possibilidade de
responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, demonstrando-se as controvérsias
existentes no ordenamento jurídico pátrio, os posicionamentos dos renomados
doutrinadores, bem como das decisões dos tribunais diante do panorama atual dos
crimes envolvendo pessoas jurídicas, ente este, fictício, no entanto, apto para
produzir atos no mundo jurídico. Tem-se como problemática a seguinte proposição:
seria possível punir penalmente uma pessoa jurídica por condutas tipificadas como
crime? Para responder tal questionamento, adotou-se como metodologia, a pesquisa
bibliográfica, onde selecionou-se diversos autores, leis, jurisprudências e etc, para
que fosse possível delinear sistematicamente o objetivo principal deste estudo. A
pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os
operados do Direito, justamente por tratar sobre a pessoas jurídica e a possibilidade
de ser responsabilizada penalmente, haja vista, um novo ambiente de criminalidade
voltado para o âmbito econômico, atentando diretamente contra os direitos difusos
e coletivos, como a ordem econômica e financeira, e contra a economia popular.
Tendo em vista, a observância dessa possibilidade, analisou-se no desenvolvimento,
a lei que rege sobre os crimes ambientais, e ao final, nas considerações, notadamente
respondeu-se a problemática, afirmando sobre a existência de formas de punir
pessoas jurídicas que cometem crimes ora tipificados.
Palavras-chaves: Pessoa Jurídica; Responsabilidade Penal; Lei de Crimes Ambientais
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. PESSOA JURÍDICA - 2.1 CONCEITOS - 2.2
REQUISITOS PARA A EXISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - 2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS - 3. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA - 3.1
ORIGEM - 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E A LEI Nº
9.605/1998 - 4.1 PENAS APLICÁVEIS À PESSOA JURÍDICA - 5. CONSIDERAÇÕES
FINAIS - 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa demonstrar a controvérsia existente no
ordenamento jurídico pátrio, em relação a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Demonstrando o posicionamento dos renomados doutrinadores, bem como das
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decisões dos tribunais diante do panorama atual dos crimes envolvendo pessoas
jurídicas, ente este, fictício, no entanto, apto para produzir atos no mundo jurídico.
Permitindo por vezes que pessoas físicas se tornem impunes dado o manto de
proteção e a complexidade das organizações privadas.
O ordenamento jurídico atual proíbe a punição de forma objetiva, por várias
vezes crimes acabam ficando impunes dada a difícil obrigação do Estado de
individualizar a responsabilidade de cada indivíduo pertencente às grandes
Instituições Privadas, pessoas estas que tenham agido de forma dolosa ou que
tenham participado se mantendo de forma inerte frente às situações em que teriam
o dever de agir.
Esse atual panorama em conjunto com o altíssimo poder aquisitivo das
grandes corporações tem criado um ambiente de criminalidade voltado para o
âmbito econômico, atentando diretamente contra os direitos difusos e coletivos,
como a ordem econômica e financeira, e contra a economia popular.
Diante disso, diversos juristas de vários países viram a necessidade da busca
pela inibição das práticas delituosas por parte das entidades privadas, por meio da
responsabilização das pessoas jurídicas, dado os graves problemas significativos
gerados por aquelas.
No âmbito nacional, o direito criminal é totalmente voltado à punição
individual dos indivíduos, claro uma atitude cautelar e que tem uma enorme evolução
histórica para chegar onde se encontra hoje, no entanto, vem se tornando pouco
eficiente frente às novas práticas delituosas. Diante disso, a Constituição Federal de
1988 buscou abrir os olhos para este problema ao criar ordens constitucionais,
presentes nos artigos 173,§5° e 225, §3°, os quais citam que:
Artigo 173,§5° A lei, sem prejuízo da responsabilidade
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis
com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem
econômica e financeira e contra a economia popular.”
Artigo 225, §3°,“As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,
a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.” (BRASIL, 2018)
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Ainda assim, boa parte da doutrina brasileira se manteve contrária à ideia de
se punir penalmente este ente fictício. Frente a isso, foi editada a lei 9.605 de 1998
que trata das leis dos crimes Ambientais, confirmando e regulamentando os
mandamentos constitucionais.
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A supracitada lei traz em seu artigo 3º que as pessoas jurídicas responderam
criminalmente pelos delitos praticados por seus representantes. Apesar de criada a
regulamentação infraconstitucional, bem como estipulando sanções penais, com o
intuito de punir os crimes praticados pela pessoa jurídica, o legislador parece não ter
tido muita preocupação com os conceitos básicos de teoria do crime, os conceitos
de ação, individualização, da pena entre outros, daí o porquê de o tema causar
enorme controvérsia no mundo doutrinário do direito.
É diante disso que nosso trabalho pretende buscar os posicionamentos
doutrinários e entendimentos dos tribunais, bem como quais as soluções jurídicas
que deverão ser tomadas para que o direito penal não se torne obsoleto, frente a
evolução das práticas delituosas, mas sem inovar de maneira a ferir os direitos
fundamentais já garantidos durante toda a história.
Como objetivo principal, buscou-se demonstrar as controvérsias existentes
no ordenamento jurídico em relação à responsabilização da pessoa jurídica, bem
como demonstrar a necessidade de se criar procedimentos que tornem os
mandamentos constitucionais dos artigos 225, § 3º, e 173 § 5º aplicáveis e eficazes,
bem como demonstrar a necessidade de se criar modelos de sansões penais
compatíveis com a pessoa jurídica.
2. PESSOA JURÍDICA
Nesse item, discutiremos brevemente sobre a pessoa jurídica, aludindo as
conceituações, requisitos para a existência e as classificações.
2.1 CONCEITOS
Na visão de Carlos R. Gonçalves (2014) a Pessoa Jurídica: “consiste num
conjunto de pessoas ou bens, dotado de personalidade jurídica própria e constituído
na forma da lei para a consecução de fins comuns”.
Assim, a pessoa jurídica é um ente abstrato dotado de personalidade
conferida por lei, dando-lhe capacidade para ser sujeito de direitos e deveres criado
na forma da lei para atingir determinada finalidade e sendo composta por pessoas
físicas ou bens. Por ser um Ente dotado de capacidade própria para ser sujeito ativo

85

www.conteudojuridico.com.br

de direitos e deveres, seria possível imaginar, que tal ente mesmo sendo um ser
fictício poderia praticar uma conduta delituosa.
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Stolze e Pamplona (2002) em seus ensinamentos, traz o conceito de pessoa
jurídica como um grupo de indivíduos, criado sob ótica da legislação, com o objetivo
de realizar fins considerados comuns. Assim, fazendo uma alusão sobre o que os
autores supracitados afirmam, entende-se que não se trata apenas da vontade de
determinadas pessoas se unirem, é necessário que se cumpra diversos requisitos
legais.
2.2 REQUISITOS PARA A EXISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA
De acordo com Gangliano e Filho (2002) a existência da pessoa jurídica temse como exigência, o devido registro. Sendo assim, diferente do que ocorre no
registro de nascimento da pessoa natural, na qual é meramente declaratório, o
registro da pessoa jurídica possui natureza constitutiva.
Há de se observar três requisitos para a efetivação da existência da pessoa
jurídica, quais sejam, vontade daquele/daqueles que o querem, o atendimento das
condições legais e, por óbvio, a licitude das suas futuras atividades.
Em relação ao primeiro requisito, Santos (2014) afirma que:
A vontade humana traduz o elemento anímico para a formação
de uma pessoa jurídica. Quer se trate de uma associação ou
sociedade, resultante da reunião de pessoas, quer se trate de
uma fundação, fruto da dotação patrimonial afetada a uma
finalidade, a manifestação de vontade é imprescindível. Não se
pode conceber, no campo do direito privado, a formação de
uma pessoa jurídica por simples imposição estatal, em prejuízo
da autonomia negocial e da livre iniciativa. A unidade orgânica
do ente coletivo decorre exatamente desse elemento imaterial.
(apud STOLZE, 2002, p.196).
Tendo por consequência, a efetividade do pressuposto acima aludido, ocorre
a formação da chamada unidade orgânica, ou seja, o objetivo passa a ser comum a
todos. É evidente que a vontade se torna imprescindível, pois, é a partir desta que se
constroem os objetivos que serão estabelecidos no ato da criação da pessoa jurídica.
O segundo requisito está relacionado com as condições legais que devem
ser atendidas, por àqueles que possuem a vontade de criar. Nesse diapasão,
necessariamente ocorre a construção do contrato social ou os estatutos, validandose, portanto, a possibilidade de gozar todos os seus direitos.
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Segundo Stolze (2002), o fato dos indivíduos manifestarem sua vontade em
criar a pessoa jurídica, não valida automaticamente o contrato social e os estatutos,
sendo imprescindível que o Estado reconheça, para então, consequentemente se ter
a existência juridicamente falando. Importante ressaltar que, não necessariamente
tem de se ter o aval estatal para que seja criado uma pessoa jurídica, desde que sejam
atendidos e respeitados os pressupostos legais.
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Como último requisito a ser respeitado tem-se a licitude de seu objeto, onde
é determinado que todos as atividades estejam em conformidade com o Direito,
sendo inadmissíveis, atos de caráter ilícito. Nesse sentido, Santos (2014):
o principio da autonomia da vontade significa que as pessoas
podem dispor sobre os seus interesses através de transações
com as outras pessoas envolvidas. Estas transações, contudo,
geram efeitos jurídicos vinculantes, se a ordem positiva assim
o estabelecer. A autonomia da vontade, assim, é limitada pela
lei. (apud COELHO, 2012, p.129)
É imprescindível que todos os requisitos supramencionados sejam
atendidos, pois, caso contrário, evidentemente não haverá a possibilidade da
validação e do reconhecimento de sua existência na forma legal.
2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
Nesse item, será discutido brevemente sobre as classificações da pessoa
jurídica, quais sejam, de direito publico (interno e externo) e de direito privado. Suas
diferenças estão estritamente ligadas ao regime jurídico.
De acordo com Coelho (2012) as pessoas jurídicas de direito publico
possuem determinadas prerrogativas que as de direito privado não possuem. Ou
seja, nas de direito publico certamente sua atividade está intrínseca com a
coletividade, indo além dos interesses particulares. No que diz respeito a pessoa
jurídica de direito publico interno, tem-se sua constituição pelo Estado, tendo,
portanto, uma representação política, sendo expressamente observada por meio do
artigo 41 do Código Civil,
Art. 41 São pessoas jurídicas de direito público interno:
I—a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os municípios;
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IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
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Por outro lado, conforme o Art. 42 do Código Civil brasileiro de 2002, são
pessoas jurídicas de direito público externo, os Estados estrangeiros e todas as
pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Como exemplos, temse as nações estrangeiras, Santa Sé e organismos internacionais (ONU, OEA, União
Europeia, Mercosul, UNESCO, FAO etc).
Em relação as pessoas jurídicas de Direito Privado, o Art. 44 do Código Civil
brasileiro de 2002, destaca as associações, as sociedades, as fundações, as
organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de
responsabilidade limitada. Desse modo, compreende-se que estas só podem ser
instituídas por iniciativa dos indivíduos.
Importante mencionar que, para a existência legal de uma pessoa jurídica
não há a obrigatoriedade de se ter patrimônio material, mas sim, a possibilidade de
se constituir futuramente.
3. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
3.1 ORIGEM
É evidente, a importância de se compreender historicamente a origem da
possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica. Sabe-se que,
atualmente, existem muitas controvérsias a respeito, porém é notório sobre essa
aplicabilidade em alguns casos. Desse modo, a fim de entender melhor toda essa
discussão, faz-se necessário fazer uma análise através dos tempos.
No direito romano, de acordo com Rocha (2003), não se admitia a
responsabilização coletivamente falando, haja vista, o princípio consagrado à época,
qual seja, societas delinquere not potest. Para tanto, Gomes (2015) afirma que
durante esse período, houve uma significativa contribuição para o surgimento do
instituto, pois observou-se a diferença entre as obrigações e os direitos da
organização e de seus indivíduos (membros).
Nesse liame, verificou-se a diferenciação sobre a responsabilidade do
individual e sobre o coletivo, durante esse período. Menciona-se ainda, que o direito
romano, em algumas situações, até admitia parcialmente a responsabilização de uma
organização (pessoa jurídica à época), tendo como exemplo, o próprio Município.
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Gomes (2013) ainda faz um destacamento sobre à fase da idade média,
afirmando que nesse tempo, as organizações vieram a ter reconhecimento
importante no campo política e econômico, tendo inclusive, entrado já em discussão,
a respeito da possibilidade de responsabilizar penalmente. O supra autor pondera
ainda que, os Estados, no caso de cometerem excessos contra a ordem social, como
consequência, começavam a responder através de punições.
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De acordo com Diogenes Junior (2012) à época, sem que houvesse, sequer
uma definição sobre pessoa jurídica, os glosadores afirmavam sobre a existência da
figura das organizações, na qual podia-se atribuir a estas o delito, nos casos em que
os seus membros por meio de ação conjunta, praticavam ato penalmente relevante.
Trazendo novamente os estudos de Gomes (2015) como jurista, este
observou que os canonistas foram os primeiros a iniciarem a distinção do conceito
tanto jurídico quanto real da pessoa. Além disso, estes discutiram sobre a
organização (empresa) e os membros, fazendo uma distinção, o que
consequentemente, tornou-se um marco para que a pessoa jurídica viesse a ser
reconhecida como pessoa ficta.
Semelhantemente tem-se posteriormente, o entendimento de Savigny no
século XIX, através da teoria da ficção. Desse modo, é compreensível que para os
canonistas, os crimes não podiam ser cometidos por entes figurados como pessoa
jurídica.
No entanto, Diogenes Junior (2012) afirma que, os pós-glosadores
entendiam de forma semelhante sobre a conceituação que os canonistas deram as
corporações, sendo consideradas pessoas fictas. Porém, de forma contrária àquilo
que os canonistas denotavam, os glosadores entendiam que os crimes poderiam ser
praticados pelas pessoas jurídicas.
O autor supra segue afirmando ainda, que no século XVIII, através das ideias
do Direito Natural e do Iluminismo, afastaram-se as discussões em relação a
possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, o que naturalmente,
passou-se a considerar apenas a forma individual de se penalizar. Sendo assim, a
ideologia ora apresentada, notoriamente surgiu com o objetivo principal de extinguir
as punições às organizações, e tudo aquilo que associava-se à algum ente coletivo,
que de certa forma, pudesse colocar em risco a liberdade individual.
Passando-se mais de 200 anos, após essas ideias serem debatidas, sendo,
inclusive, um entendimento à época consolidado, colocou-se novamente em
discussão, fazendo-se com que àqueles que defendiam rigorosamente a
responsabilização penal da pessoa jurídica ganhassem peso. Isso ocorre, pelo fato de
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haver, durante o passar dos anos, mudanças estruturais na sociedade, que tiveram
um crescimento de forma linear até se ter panorama mundial atual.
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Nesse diapasão, Rocha (2003) diferentemente do que acredita àqueles que
defendem a responsabilização penal das corporações, observou que após a
Revolução Industrial, com o fortalecimento das ideias consideradas liberais, e
princípios notadamente individualistas, o domínio da não possibilidade de penalizar
a pessoa jurídica passou a ser mais consolidado.
Porém, Prado (2003) em seus ensinamentos, acredita que o instituto da
responsabilidade penal das pessoas jurídicas, funda-se principalmente no sistema
jurídico, no qual o país passou a adotar. Ou seja, tratando-se do sistema commom
law, sendo adotado por determinado país, observa-se claramente a aplicação desse
instituto sem que haja maiores discussões, diferente do que ocorre com os países
que adotam o sistema romano-germânico que é regido pelo principio societas
delinquere non potest, sendo poucas as excepcionalidades da possibilidade de se
aplicar o instituto ora mencionado, ocorrendo ainda, resistência forte, tanto
doutrinariamente quanto jurisprudencialmente.
O mesmo autor destaca, que atualmente, tem-se um consenso na doutrina
sobre a responsabilização penal das pessoas jurídicas, sobre a forma como ela é
desenhada, teve-se a origem no século XIX, na Inglaterra, onde à época a penalização
era considerada uma excepcionalidade ao princípio da irresponsabilidade, nos casos
dos delitos comissivos dolosos e delitos omissivos culposos. Cumpre mencionar, que
inicialmente a sua aplicação não era amparada legalmente, sendo, nada mais que
uma criação jurisprudencialista.
Prado (2012) destaca também, que no ano de 1889 ocorreu a edição do
Interpretation Act, sendo reconhecidamente possível a responsabilização penal da
corporação, tendo, portanto, previsão legal, onde passou-se a observar que “pessoa”,
se aplicava às pessoas jurídicas. Porém, no que diz a essa aplicabilidade de punição
frente a um ente coletivo, ocorria apenas nos casos em que as sanções eram
consideradas leves, com forma objetivo, sem ter necessariamente a culpa.
Na década de 40, que se iniciou a aplicabilidade de forma ampliada do
instituto ora estudado, possibilitando alcançar sanções penais de várias naturezas,
sendo necessário que estas sejam, evidentemente compatíveis com natureza de um
ente coletivo. Assim, já adentrando a uma interpretação mais incisiva, sabe-se que
tal responsabilização, em regra, está adstrito aos delitos relacionados a segurança do
trabalho, economia, meio ambiente e proteção ao consumidor.
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No sistema inglês, em 1915 surgiu a teoria da identificação, onde se imputava
a punição a pessoa jurídica nos casos em que houve uma ação ou omissão do
indivíduo. Mas, somente no ano de 1944 que surgiu o instituto na esfera criminal no
referido sistema.
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Já no sistema francês, apenas em 1994 houve previsão legal na esfera penal,
sendo, contudo, um marco histórico para que fosse possível desenvolver o instituto
no referido ordenamento, que tradicionalmente tinha como sistema predominante o
romano-germânico.
Prado (2012) explica que, a origem da possibilidade de responsabilizar
penalmente uma pessoa jurídica na França, deu-se por meio do texto
infraconstitucional, sem que tivesse tanta resistência, pois o princípio da
culpabilidade não regia na Carta Magna francês, o que se diferencia, da Espanha,
Brasil e etc. Além disso, o mesmo autor destaca que na França, já era uma realidade
juridicamente falando há tempos, isso porque já se entendia que a pessoa jurídica
era dotada de vontade coletiva.
Cumpre ressaltar que, é evidente a importância que se deu a partir da
previsão no Código Penal Francês, pois como se discutiu anteriormente o sistema
romano-germânico tinha um viés consolidado sobre a não responsabilização penal
da pessoa jurídica, porém, no momento em que a França, prever legalmente essa
possibilidade de aplicar tal instituto, fica notória a influencia na formação do Direito
Moderno.
Ressalte-se também que no ordenamento jurídico francês, respeitando o
principio da igualdade, era perfeitamente possível responsabilizar a pessoa jurídica.
Como praticamente todas as regras, se tem exceções, nesse caso em específico, tanto
as coletividades territoriais quanto o Estado não podiam ser punidas. Observando a
teoria da responsabilidade por ricochete, em regra, a penalização podia ser imputada
a uma pessoa jurídica, porém havia a necessidade que pudesse também ser aplicada
a pessoa física.
Pradel (1998) afirma que o sistema francês só aceitou a possibilidade de se
responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica, por conta da doutrina ter um
posicionamento majoritário a favor. Isso, de certo, foi um elemento fundamental que
teve um grande peso na decisão daqueles que tiveram a autoria da redação do
Código Penal do referido ordenamento jurídico.
Portanto, tanto sistema inglês quanto o francês foram fundamentais para
que hoje, o instituto da responsabilização penal da pessoa jurídica pudesse ser
possível. O sistema inglês porque fez renascer a discussão depois de pouco mais de
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200 anos, já o sistema francês, mesmo tendo tradicionalmente a matriz românicagermânica, passou a adotar esse instituto do texto infraconstitucional.
4. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E A LEI Nº 9.605/1998
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Após dez anos da promulgação da Constituição da República, o legislador
ordinário regulamentou a matéria referente aos crimes ambientais, através da Lei nº
9.605/1998.
Em referência ao preceituado no artigo 225, parágrafo 3º da Carta Magna,
pela primeira vez houve a previsão, em lei ordinária10 pátria, da responsabilização
da pessoa jurídica em função da prática de ilícito penal. Referido dispositivo
confirmou a preocupação legislativa em se estancar as ações lesivas ao meio
ambiente praticadas pelas grandes corporações.
Há que se frisar, também, que nos termos do artigo 2º11 e do parágrafo
único12 do artigo 3º da Lei nº 9.605/1998, a responsabilidade pela prática de crime
ambiental atinge não somente a própria pessoa jurídica, como também todo aquele
que de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos naquela lei, de
modo que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade das
pessoas físicas.
Assim, sócios, gerentes, administradores, membros de conselho e órgãos
técnicos podem ser responsabilizados penalmente quando utilizarem a estrutura
organizacional da empresa para a prática de crime ambiental.
Este é o chamado “sistema de dupla imputação”, segundo o qual a
responsabilidade penal da pessoa jurídica não importa prejuízo à responsabilidade
pessoal das pessoas físicas que contribuíram para a prática do ato. Desta feita, a
punição do ente moral não afasta a necessária persecução penal em relação à pessoa
física co-autora ou partícipe.
Por outro lado, entende-se que qualquer pessoa física ao ser incriminada por
determinada infração penal, é necessariamente fundamental que seja observado a
questão subjetiva, não podendo, desse modo, aplicar a regra da responsabilidade
objetiva. Ou seja, caso haja uma denuncia do Ministério Público, estritamente
relacionado à uma conduta delituosa frente ao meio ambiente, por uma pessoa
jurídica junto a uma pessoa física, é fundamentalmente aceito, desde que, a segunda
seja tecnicamente analisada a questão da individualização da pena. Caso contrário,
não havendo essa análise, se tem efetivamente, uma conduta tal qual inepta.
Shecaira (2010) aduz:
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Note-se, outrossim, que a responsabilidade penal será sempre
subjetiva (só pode ter por fundamento a vontade humana,
baseada na culpa e no dolo) e individual, sendo inadmissível
qualquer hipótese de responsabilidade objetiva ou solidária. É
comum termos, especialmente em empresas menores – uma
Limitada, por exemplo – dois sócios. Um que efetivamente está
à testa da administração. Outra, não raro, esposa daquele, é
uma simples “dona de casa”, não sabendo de quaisquer atos
praticados pela empresa e que apenas contribui com seu nome
para a formação da Sociedade Limitada. Denunciá-la como
responsável pelos atos delituosos eventualmente praticados
constitui responsabilidade objetiva, veementemente coibida
pelo ordenamento e por iterativa jurisprudência de nossos
Tribunais, o que não seria aceito em matéria penal. O mesmo
se pode dizer de grandes empresas em que as distintas
diretorias têm autonomia para certas decisões. Não há que se
responsabilizar um diretor de uma área específica pelo ato
praticado por diretor de outra área, única e exclusivamente por
haver no documento constitutivo da empresa uma
responsabilidade compartilhada entre todos os diretores.
É possível verificar que a Lei nº 9.605/1998, no seu artigo 4º, demonstra
claramente a possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica, nos casos em que a
personalidade for obstáculo para que haja o ressarcimento dos prejuízos causados
ao meio ambiente. Assim, nota-se, um mecanismo razoável para que seja ressarcido
os danos efetivamente causados. Além disso, sabe-se que hoje, é bem conhecido no
meio jurídico por sua efetividade.
Nesse sentido, Otsuka (2012) observa que:
O instituto da desconsideração da pessoa jurídica, previsto
ainda no artigo 28 do Código do Consumidor, oriundo do
sistema da common law, tem especial importância para os
casos em que as atividades da pessoa jurídica afastam-se de
sua finalidade precípua. Assim, objetiva-se a responsabilidade
patrimonial dos sócios, quando o patrimônio do ente coletivo
não for suficiente para arcar com o dano ambiental causado,
bem como quando os sócios utilizarem a estrutura da pessoa
jurídica, com abuso de direito ou excesso de poder para causar
lesão ao meio ambiente, constituindo o instituto em questão,
importante exceção à regra concernente à autonomia
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patrimonial da empresa, cujo acervo e personalidade são
distintos dos seus sócios.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Ressalta-se que a previsão vertida no artigo 4º da Lei nº 9.605/1998 não tem
o condão de extinguir a pessoa jurídica, mas sim de desconsiderá-la no caso
concreto, a fim de se viabilizar o pagamento dos danos decorrentes de crimes
praticados contra o meio ambiente, atingindo-se o patrimônio privado dos sócios
quando estes utilizam-se do ente moral, de forma fraudulenta, como escudo para
isentarem-se da responsabilidade pelos ilícitos praticados.
Portanto, a Lei nº 9.605/1998 além de ter previsto expressamente a
possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, não deixou de lado a
previsão de responsabilização daqueles que a utilizam para a prática de ilícitos contra
o meio ambiente, tendo, ainda, sido eficiente na previsão de ferramenta
indispensável para o ressarcimento dos danos decorrentes dos crimes ambientais.
A Lei nº 9.605/1998, em seu quinto capítulo, subclassificou os crimes contra
o o meio ambiente em crimes contra a fauna (Seção I), crimes contra a flora (Seção
II), poluição e outros crimes ambientais (Seção III), crimes contra o ordenamento
urbano e o patrimônio cultural (Seção IV) e crimes contra a administração ambiental
(Seção V), sendo que no preceito secundário de cada tipo penal, houve a cominação
de penas à pessoa física.
No entanto, os artigos 21 a 23 da lei em análise, viabilizando a opção política
de responsabilizar criminalmente os entes coletivos, preveem exclusivamente as
penas aplicáveis à pessoa jurídica, sendo que o artigo 24 versa sobre o efeito da
condenação consistente na liquidação forçada da empresa.
Sistematicamente, a Lei que dispõe sobre os crimes ambientais, mais
especificamente o artigo oito, destina-se a suspensão de atividades, que, e estão
relacionadas tão somente a pessoa jurídica, por questões obvias, haja vista ser eles
os desenvolvedores de atividades, já as pessoas físicas praticam meramente
condutas. Outros incisos do referido artigo destinam-se tão somente a questão as
penas restritivas de direito.
Menciona-se ainda que, as penas privativas de liberdade, previstas no artigo
33 e seguintes do Código Penal, não se aplicam aos entes coletivos. Neste ponto,
reside um dos argumentos dos críticos da possibilidade de se apenar a pessoa
jurídica, haja vista que a pena privativa de liberdade, inaplicável à pessoa jurídica,
seria justamente o diferenciador entre a sanção penal e a sanção previstas por outros
ramos do Direito, como por exemplo, o Direito Administrativo.
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Nos termos do artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais, tem-se que as penas
aplicáveis às pessoas jurídicas classificam-se em pena de multa, restritivas de direito
e prestação de serviços á comunidade.
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Em relação a penalização mediante multa, insta esclarecer que há natureza
de indenização por decorrência dos dados do delito. A própria lei dos Crimes
Ambientais tipifica que o valor da multa está adstrita ao que prevê a legislação penal,
para que seja aplicada, de forma efetiva. Além disso, observa-se ainda que, tem-se a
possibilidade de aumentar até no máximo três vezes, sobre o valor que vier ser
considerada vantagem sobre o dano causado.
Conforme observa Galvão (2002), tem-se a possibilidade acumular tanto a
multa relacionada a dia-multa quanto a causa de aumento de pena,
No caso, poder-se-ia pensar que só tem aplicação a causa de
aumento de pena prevista na lei de crimes ambientais. Mas, a
correta interpretação do artigo 18 da lei ambiental conduz à
conclusão de que se aplicam as duas regras. O novo critério
estabelecido pela lei ambiental pode ser utilizado
simultaneamente com o previsto pelo CP para orientar a causa
de aumento nela prevista. A vantagem econômica auferida não
se confunde com a situação econômica e, no caso de pelos dois
critérios poder-se fundamentar o aumento do valor, devese
aplicar a regra do parágrafo único do artigo 68 do CP. Como os
dois critérios são estabelecidos em normas gerais, aplicam-se
ambos, operacionalizando-se os aumentos segundo o método
de incidência isolada.
Lado outro, Luiz Regis Prado (2010) defende que “preferível seria a mantença
do critério único – situação econômica do réu -, com a elevação do fator de
multiplicação”.
Em relação a multa como penalização para a pessoa jurídica, é
inevitavelmente importante que o juiz ao fixar o valor, verifique a solvência do
condenado, ou seja, verifique primeiro, que o apenado seja capaz de pagar a multa
e ainda seja possível quitar suas obrigações, como divida, salario do funcionário e
outros encargos. Isso, é justificadamente igual a da pessoa física, a qual tem-se que
observar, se com a multa lhe direcionada, não afetaria a subsistência de sua familia,
com utilidades imprescindíveis para a manutenção da vida saudável.
O próprio artigo 22 da Lei dos Crimes Ambientais, apresenta todos as penas
que restringem os direitos, ora direcionadas ao ente coletivo, como: suspensão
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parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou
atividade e proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações.
Por certo, as penas restritivas de direito constituem-se em alternativas à
aplicação das penas privativas de liberdade, quando se fala em sancionamento da
pessoa física. Todavia, haja vista a impossibilidade de aplicação de penas privativas
de liberdade às pessoas jurídicas, as penas restritivas de direito constituem o
instrumento principal para sua responsabilização no que diz respeito ao Direito
Penal.
Quando a pessoa jurídica, não tiver obedecendo àquilo que se propõe
através das regulamentações, fica evidente, que tal ação refletirá suspensão,
podendo ser tanto parcial quanto total no que diz respeito às suas atividades.
Lembrando que, estas disposições estão atreladas a questão ambiental e sua devida
proteção, tendo como fundamento jurídico, o artigo 22, §1º da Lei 9.605 de 1998.
Insta salientar ainda, sobre o que ocorre fundamentalmente, caso haja essa
inobservância, tipificada através do artigo 45, onde observa que,
“(...) cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais,
energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou
não, em desacordo com as determinações legais”.
Como o próprio nome sugere, a suspensão de atividades é sanção
temporária e será total ou parcial a considerar se a atividade desatende total ou
parcialmente a norma protetiva do meio ambiente.
Por seu turno, a pena restritiva de direito concernente à interdição
temporária de estabelecimento, obra ou atividade será aplicada quando o
estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização,
ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou
regulamentar, conforme previsão vertida no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei dos
Crimes Ambientais.
Considerando-se que a pena de interdição temporária de estabelecimento,
obra ou atividade consiste na vedação temporária para o exercício de direitos, para
que seja aplicada a reprimenda, necessário que a pessoa jurídica tenha praticado
conduta típica que preveja como elemento normativo a ausência de autorização ou
que a atividade esteja sendo desenvolvida em desacordo com a concedida, ou com
violação de disposição legal ou regulamentar.
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Admitindo-se, questões relacionadas a um interpretação mais extensiva e
analógica, partindo do pressuposto, que pode-se suplementar através de principio
gerais de direito, sobre a legislação processual penal. Mesmo que já exista,
pertinentemente medidas cautelares conferidas no artigo 3º do CPP, e o juiz,
podendo utilizar-se de mecanismos devidamente apontados pela própria legislação,
é possível que seja aplicado também, sanções de cunho civil, sem que haja
impedimento nesse sentido. Então de forma subsidiária, o magistrado pode
suspender parcialmente suas atividades, ou até mesmo interditar de forma
preventiva, caso efetivamente se observe atitudes de caráter ilícito contra o meio
ambiente.
Questão interessante é levantada no que diz respeito à crítica no sentido da
perda da finalidade de ressocialização das penas de suspensão parcial ou total de
atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, sob o
fundamento de que tais penas inviabilizam a atividade do condenado, fazendo com
a que a pessoa jurídica fique à margem do processo produtivo da sociedade.
Galvão (2002) sustenta:
O argumento induz a um falso problema. É certo que a
aplicação da suspensão de atividade e a interdição temporária
de direitos pode produzir os mesmos efeitos nocivos da pena
privativa de liberdade, mas a aplicação das referidas penas
restritivas de direito só ocorre quando se tratar de
estabelecimento, obras ou atividades ilícitas. Não se pode
tolerar o ilícito, sob pena de fazer ruir todo o sistema
normativo. Não se trata de excluir a pessoa jurídica condenada
do processo produtivo da sociedade, mas de obrigá-la a
participar de tal processo, como todas as demais, de forma
lícita. A ordem capitalista se desenvolve na licitude, sendo que
a produção e lucro só têm lugar no ambiente das relações
sociais lícitas.
A última pena restritiva de direitos, aplicável à pessoa jurídica, prevista no
artigo 22 da Lei nº 9.605/1998 consiste na proibição de contratar com o Poder
Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Nos termos do
disposto no parágrafo 3º do referido dispositivo legal, a proibição de contratar com
o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder
o prazo de 10 (dez) anos.
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Referida sanção tem caráter econômico e repercute na capacidade
operacional da empresa. Calha salientar que as hipóteses previstas no dispositivo não
são alternativas, mas sim cumulativas, de modo que aplicada a sanção, a pessoa
jurídica estará proibida de contratar com o Poder Público e dele não poderá obter ,
subvenções ou doações.
A pessoa jurídica, ao ser condenada com a pena relacionada ao direitos
restringidos, fica então, veada de receber através de suas atividades desenvolvidas,
quais auxílios de cunho especial. Dentre esses auxílios, tem-se os inventivos de
caráter fiscal, financiamento público. Além disso, tem-se também, as subvenções e
ou doações.
Quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, a Lei nº 9.605/1998
não a incluiu dentre as penas restritivas de direito, como fez o Código Penal em seu
artigo 43, inciso IV.
Assim, o artigo 23 da Lei dos Crimes Ambientais estabeleceu
autonomamente a pena de prestação de serviços à comunidade e a subdividiu em
custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação
de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades
ambientais ou culturais públicas.
A bem da verdade, somente a execução de obras de recuperação de áreas
degradadas e a manutenção de espaços públicos podem ser consideradas como
penas de prestação de serviços, haja vista que o custeio de programas e projetos
ambientais e a contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas têm caráter
evidentemente pecuniário.
O custeio de programas e de projetos ambientais constitui pena que fornece
ao magistrado grande discricionariedade para administrar soluções de questões
ambientais, haja vista que a condenação ao custeio de programas e projetos
ambientais não se refere à reparação do dano produzido pela entidade condenada,
já que a condenação à reparação dos danos causados pelo crime é obrigação que
decorre da condenação, conforme se extrai do artigo 91, inciso I do Código Penal, e
tendo a natureza de efeito automático da condenação, não se confunde com a pena.
Por outro lado, pode o juiz condenar a pessoa jurídica à executar diretamente
obras de recuperação de áreas degradadas (artigo 23, inciso II), o que, novamente,
não pode ser relacionado com o dano causado pela prática do crime, por não se
confundir com o efeito automático da condenação previsto no artigo 91, inciso I do
Código Penal.
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Quando condenado, para que haja a manutenção de espaços públicos, temse, evidentemente que, observar que estes bens, são uso comum do povo ou de uso
especial da administração. Assim, em relação as atividades executadas, deve o espaço
publico ser especifico.
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Além disso, o magistrado pode determinar que a empresa, forneça entregas
ou permita que seus bens sejam utilizados com intuito de ajudar alguma entidade
de âmbito ambiental, no sentido de contribuir sem necessário constituir pecúnia,
estas contribuições podem permitir que a entidade atinja devidamente seu objetivo.
Analisadas as penas aplicáveis à pessoa jurídica, em espécie, fundamental é
o estudo do artigo 24 da Lei dos Crimes Ambientais, cujo caput estabelece que “A 22
pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir,
facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação
forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido
em favor do Fundo Penitenciário Nacional”
Referida consequência jurídica visa atingir empresas que tenham sido
constituídas para servirem precipuamente como instrumentos de práticas delitiva. A
liquidação forçada da pessoa jurídica, ao nosso entender, não tem a natureza jurídica
de pena, mas de efeito da condenação penal similar ao previsto no artigo 91, inciso
II, alínea “a” do Código Penal Pátrio, em vista da previsão de que seu patrimônio será
considerado instrumento do crime e, assim, perdido em favor do Fundo Penitenciário
Nacional.
A previsão de liquidação da pessoa jurídica não revela-se como instituto
inédito no direito brasileiro. O Código Penal Pátrio de 1890 previa em seu artigo
10317, parágrafo único, a possibilidade de dissolução da pessoa jurídica quando da
prática do tipo penal previsto no dispositivo.
De acordo com Otsuka (2012),
Como primeiro requisito para a liquidação forçada da pessoa
jurídica, o artigo 24, em seu caput, prevê o reconhecimento da
“preponderância” da constituição ou utilização da empresa
para o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime
definido na lei ambiental. A preponderância da constituição ou
utilização do ente moral deve ser analisada sob o prisma das
finalidades das pessoas físicas que a controlam, de modo que
deve ser reconhecido, para a aplicação deste efeito da
condenação, que as pessoas que controlam a pessoa jurídica
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elegeram a prática de ilícito ambiental como a principal razão
para a constituição ou utilização da empresa.
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Posteriormente, o mesmo autor, destaca a respeito do segundo requisito que
se trata da liquidação forçada do ente coletivo é que os membros que instituíram-na
tenham a finalidade de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei
dos Crimes Ambientais. A permissão, facilitação e ocultação, por seu turno, são
critérios alternativos.
Acerca da previsão legal de liquidação forçada da pessoa jurídica, muitos
doutrinadores entendem que a medida tem a natureza jurídica de pena e que
constituiria verdadeira “pena de morte” imposta à empresa, o que acarretaria
problemas de ordem social.
Neste sentido, Luiz Regis Prado (2010) defende que: Destarte, importa
agregar que as penas de suspensão de atividade (art. 22, parágrafo 1.) e de dissolução
forçada (art. 24) – verdadeira pena de morte da empresa -, em geral, não afetam
única e exclusivamente aos autores do cr ime, sendo que a aplicação dessas sanções
pode ensejar sérios problemas sociais (v. g., desemprego).
Trata-se de uma penalização que dispõe estritamente como um questão
irracional. Infringindo-se, por questões óbvias, o próprio texto de cunho
constitucional, demarcando-se limites de pena através do teor do art. 5º, XLVI e XLVII:
“XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
… e) suspensão ou interdição de direitos; XLVII – Não haverá penas: … b) de caráter
perpétuo”.
Assim, os direitos, no máximo podem ser suspensos, sem que haja
possibilidade de perpetuar a perda de um direito. Não podendo, portanto, serem ser
cerceado por prazo indeterminado. Entendimento contrário negaria vigência à
finalidade principal da ressocialização.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo em questão, alcançou o objetivo proposto, no qual relacionava-se
estritamente em buscar informações consistentes sobre a possibilidade de
responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, através da teoria objetiva. Assim,
elencou-se que predominantemente tem-se o entendimento que é possível aplicar a
pena, nos casos de crimes ambientais elencadas em uma legislação específica, a qual
fora exaustivamente debatida no decorrer da pesquisa.
No decorrer da pesquisa, observou-se a questão dos conceitos, requisitos e
classificação da pessoa jurídica. Além disso, selecionou-se autores que discutiram
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sobre a origem da responsabilidade penal da pessoa jurídica, juntamente com as
teorias historicamente adotadas. Por conseguinte, discutiu-se estritamente sobre as
formas de punições existentes no ordenamento jurídico em relação as pessoas
jurídicas, elencando, nesse caso, a lei dos Crimes Ambientais.
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O estudo, de certo, contribuiu positivamente para o enriquecimento do
conhecimento na área jurídica, sendo justificadamente relevante, pelo fato de
abordar, um tema, no qual vem sendo debatido cotidianamente/corriqueiramente
pela doutrina e pela jurisprudência.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a evolução tecnológica, bem
como o aumento dos crimes virtuais, isto é, os delitos praticados através dos meios
eletrônicos, especialmente no que tange aos crimes contra a honra da pessoa, sendo
eles: Calúnia, Difamação e Injúria. Mostrar que o número de pessoas que utilizam
de códigos maliciosos para ofender digitalmente outros usuários só tem aumentado
e que muito embora a Constituição vigente garanta direitos e prescreva deveres aos
usuários de Internet no Brasil, este trabalho discute a grande necessidade de uma
maior atenção jurídica não só para punir, mas sim para impor limites aqueles que
utilizam o meio tecnológico de forma maldosa. É importante dizer, por fim, que já
houve grande avanço na criação de leis específicas para crimes virtuais, como é o
caso da Lei nº 12.737/12 que dispõe sobre como deve ser a tipificação dos crimes
no âmbito cibernético, mas que ainda não é suficiente para deixar os usuários tão
seguros, visto que a rede cibernética é muito dinâmica e as provas dos delitos
podem desaparecer com maior facilidade.
Palavras – chave: Crimes virtuais, crimes contra a honra, Constituição, tecnológica,
delitos.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2 AS REDES SOCIAIS E SUA EXTENSÃO - 3
IDENTIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HONRA - 4 OS CRIMES CONTRA HONRA
NAS REDES SOCIAIS - 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho examinou de forma concreta o desenvolvimento histórico do
uso da internet e das redes sociais como um todo. O estudo foi desde a criação até
os dias de hoje, com inúmeros sites e redes sociais criados a todo o momento.
A internet propiciou uma revolução no direito. Conforme a sociedade evolui,
o direito evolui em seguida, e a internet causou uma evolução na sociedade que
gerou repercussões para o direito. Hoje são criadas muitas leis para regular assuntos
relativos à internet e a necessidade de atualização do ordenamento
jurídico ainda não foi suprida. As doutrinas também precisam adaptar-se à internet,
pois muitas situações que a doutrina discutiu agora também estão acontecendo no
mundo virtual e a doutrina precisa suprir o vácuo formado pela criação na internet e
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começar a discutir como responder a relações que acontecem na internet, incluindo
os crimes contra a honra.
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O objetivo do trabalho é de mostrar que o mundo todo está vivendo uma
grande era tecnológica, onde todos tem o direito e grande parte tem condições de
arcar com os custos para se viver uma vida digital.
Com o passar do tempo, foram surgindo novas maneiras de se ofender a
honra alheia, seja com a invenção da imprensa, seja com a difusão dos aparelhos de
rádio e televisão. Agora, há um novo estágio na difusão dos crimes contra a honra,
que é a divulgação dos crimes contra a honra na internet.
É exatamente neste momento que existe o problema, quando os usuários das
redes acabam por utilizar de forma errada a internet e o fazem de modo que acabam
por cometer crimes. O objetivo maior do trabalho foi apresentar quais são os
problemas decorrentes das informações postadas nas redes sociais. A internet já é
um dos meios de comunicação mais influentes na sociedade e sua influência não
para de crescer. Além de a internet propiciar uma chance de melhor
divulgar informações ou notícias, a internet também permite a comunicação entre
pessoas através das redes sociais. Com a comunicação rápida permitida pela internet,
torna-se muito fácil espalhar boatos com uma velocidade sem precedentes,
possibilitando que crimes contra a honra encontrem um local propício para o seu
cometimento.
Essas informações podem ser dos mais variados tipos, porém o problema
existe quando sua divulgação acarreta em um crime contra a honra, seja ele injúria,
difamação ou a tão grave calúnia. O presente trabalho trata da temática dos crimes
contra a honra, com o foco dos crimes contra a honra cometidos na internet. O tema
em questão é de extrema importância social, visto que a cada dia que passa mais
pessoas tem acesso à Internet e consequentemente há uma maior veiculação de
conteúdo, sendo que dependendo da forma que ocorrer a publicação e do teor desse
assunto haverá violação de direito de alguém e, assim, mais processos chegarão à
justiça brasileira.
Para definir os crimes contra a honra serão utilizados os conceitos trazidos
na legislação brasileira e a interpretação dos crimes contra a honra se baseia na
leitura de doutrinadores clássicos do direito penal sobre o assunto, como Nélson
Hungria e Aníbal Bruno.
O objetivo geral é analisar as redes sociais e os crimes contra a honra,
mostrando que realmente o número de pessoas que utilizam a internet de má-fé
para gerar comentários maldosos a outros só tem crescido nos últimos anos
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Como objetivos específicos foram estabelecidos: Discutir as redes sociais e sua
extensão, Identificar os crimes contra a honra e discutir os crimes contra a honra nas
redes sociais;
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A pesquisa quanto a natureza consiste em resumo do assunto, a pesquisa
quanto aos objetivos é exploratória, a pesquisa quanto aos procedimentos é
bibliográfica e documental, a pesquisa quanto ao objeto é bibliográfica, o método
de abordagem é dedutivo e dialético, o meto quanto o procedimento é histórico e
comparativo e a técnica: documentação indireta.
A estrutura usada para se alcançar estes objetivos se fundou no método
dedutivo, uma vez que, o estudo partiu de uma formulação geral para buscar as
partes do fenômeno estudado, com o fim de sustentar e confirmar essa formulação.
A técnica de pesquisa usada foi a bibliográfica e documental, tendo em vista
que foram consultado livros e artigos publicados em documentos eletrônicos
pertinentes ao tema, bem como a legislação vigente que dispõe sobre a matéria em
estudo.
O presente estudo é constituído por três capítulos, sendo que se inicia com
a introdução, onde são apresentados: o tema a ser discutido, o problema de
pesquisa, além dos objetivos e a metodologia utilizada para se alcançar esses
objetivos.
O primeiro capítulo aborda a extensão da rede digital, mostrando o quanto a
internet tem se desenvolvido e junto com ela as redes sociais. O segundo capitulo é
para identificar os crimes contra a honra, mostrando quais são eles e porque atingem
a honra da pessoa. O terceiro capítulo direciona os crimes contra a honra para a
internet e mostra o crescimento absurdo de casos. No último tópico são apontadas
as considerações finais sobre o estudo.
2 AS REDES SOCIAIS E SUA EXTENSÃO
A internet, fomentadora das redes sociais, caracteriza-se por vários tópicos
principais. Primeiro é um amplo acúmulo de dados e informações abertos a muitas
escritas, serviços, obras, usos e apropriações. Segundo, é um campo ampliado para
a comunicação e urbanidade. Consequentemente, atua como base de serviços em
escala mundial, organizadas no âmbito de grupos abundantemente comunicativos
como o facebook, whatsApp, blogs, wikipedia e desenvolvedores de softwares, etc.
(CARDON, 2010)
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Por meio dessa “rede de redes”, estão interconectados diversos
computadores, que compartilham entre si diversos tipos de comunicação, sendo
uma das maiores fontes de comunicação da atualidade.
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A internet também está crescendo rapidamente no Brasil, em 2008 apenas
18% das casas brasileiras tinha acesso à internet, a partir de 2014 o número de
domicílios conectados com a internet havia saltado para 32,3 milhões, o que
corresponde a 50% dos lares do País
Assim, podemos perceber que a internet já ocupa um lugar importante na vida
de muitas pessoas, ela é usada para comunicações, como fonte de notícias, de
informação e até como fonte de lazer.
As redes digitais retratam hoje uma causa determinante para a compreensão
do crescimento de novas formas de redes sociais e das expansão do recurso social
de nossa sociedade. Pode-se testemunhar, por exemplo que a cooperação entre as
pessoas via internet, pode ser multiplicada com enorme sucesso, conforme o projeto
em que estejam incluídas.
Segundo Torres (2009) as mídias sociais são fundamentais para vida e o
desenvolvimento de uma sociedade:
Isso explica o grande sucesso das mídias sociais. Elas
simplesmente atendem ao desejo mais básico das pessoas e, ao
mesmo tempo as colocam no centro dos acontecimentos de
sua tribo ou comunidade (TORRES, 2009, p.113)
De acordo com Recuero redes sociais são aqueles sites que possuem recurso
de interação e troca de informações entre pessoas. As redes sociais são partes das
mídias sociais, uma vez que também produzem e compartilham conteúdo na
internet:
Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de
pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura,
a estrutura da rede social (Recuero, 2009, p.29)
Desse modo, o que se pode entender das redes sociais é que se trata de um
grupo de pessoas, organizações ou outros relacionamentos conectados por um
conjunto de relações sociais, como amizades, o trabalho em conjunto ou a simples
troca de informações. Nos dias atuais é impossível imaginar como seria o cotidiano
das pessoas ao redor do mundo sem internet ou redes sociais, pois já está inserida
na sociedade a constante necessidade de estar ‘’ online’’, sempre conectado com
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as notícias, amigos e facilidades que a rede permite a ponto de saber o que se
passa do outro lado do mundo com apenas um ‘’click’’.
3 IDENTIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HONRA
Honra, no âmbito objetivo é o respeito perante os outros, já no âmbito interno
é o sentimento que a pessoa associa a sua própria imagem ou dignidade. O direito a
honra é um direito individual fundamental, nas palavras de RAMOS:
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Os direitos fundamentais surgiram com o liberalismo, sendo
posteriormente transpostos para as constituições de alguns
países. Podem ser de dois tipos: direitos, liberdades e garantias
ou direitos econômicos, sociais e culturais. Estes últimos
necessitam da intervenção do estado para os concretizar dado
que depende das possibilidades financeiras de cada estado. Por
sua vez, os direitos fundamentais do primeiro tipo são inerentes
à existência do homem, protegendo o cidadão mesmo em
relação ao Estado. São normas de aplicação imediatas – é o
exemplo do direito à vida, à liberdade de expressão, de
informação e do direito a honra. (RAMOS, 2014, p.9)
Os crimes contra a honra são processados por Queixa-Crime, apresentada
diretamente pelo ofendido e dificilmente acabam em pena de prisão, uma vez que
são crimes de menor potencial ofensivo. A exceção é o crime praticado contra
funcionário público, quando este for ofendido em razão de suas funções. É caso de
ação penal que deverá ser movida pelo Ministério Público, mediante representação
da vítima.
O código penal atual cita os crimes contra a honra de uma forma bem
objetiva:
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato
definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação,
a propala ou divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
Exceção da verdade
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§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;
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II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº
I do art. 141;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido
foi absolvido por sentença irrecorrível.
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exceção da verdade
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício
de suas funções.
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a
raça, cor, etnia, religião ou origem: (Incluído pela Lei nº 9.459, de
1997)
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§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa
ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741,
de 2003)
Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº
9.459, de 1997)
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Disposições comuns.
Calúnia é a colocação falsa de um fato definido como crime, onde o agente
tenha consciência da falsidade desta imputação. De acordo com o professor Luiz
Régis Prado a respeito de calúnia:
A conduta típica consiste em imputar a alguém falsamente a
prática de fato definido como crime. (...) Frise-se, ainda, que
o fato imputado deve ser determinado. Tal não implica a
necessidade de descrição pormenorizada, isto é, não é
preciso que o agente narre em detalhes, sem omitir suas
mais específicas circunstâncias. Basta que na imputação se
individualize o delito que se atribui, mesmo que o relato não
seja minucioso. Os fatos genericamente enunciados, porém,
não configuram calúnia, mas injúria. (LUIZ PRADO, 2002)
Difamação é imputar intencionalmente um fato especifico, falso ou
verdadeiro, que possa diminuir a estima que a sociedade sente do ofendido.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt:
Ora, propalar ou divulgar a difamação produz uma danosidade
muito superior à simples imputação, sendo essa ação
igualmente muito mais desvaliosa. A nosso juízo, pune-se a
ação de propalar mesmo quando — e até com mais razão — se
desconhece quem é o autor da difamação original. E não se
diga que esse entendimento fere o princípio da reserva legal ou
da tipicidade, pois propalar difamação de alguém é igualmente
difamar e, quiçá, com mais eficiência, mais intensidade e maior
dimensão. (ROBERTO BITENCOURT)
Injúria é algo que ataca o sentimento que a pessoa tem de si, por isso é um
crime que ataca a honra subjetiva. Segundo E. Magalhães Noronha:
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Pode a injúria conter fatos, porém estes são enunciados de
modo vago e genérico. Se se diz que fulano não paga suas
dívidas, injuria-se; mas falar que ele não pagou a quantia de
tanto a beltrano, emprestada em condições angustiosas, é
difamar. (E. MAGALHÃES NORONHA)
Importante observar que em relação aos crimes contra a honra, a vítima tem
um prazo de seis meses para exercer o seu direito de processar criminalmente a
pessoa que o ofendeu. O prazo é contado a partir do momento em que a vítima toma
conhecimento de quem foi o autor dos fatos, ou seja, quando toma conhecimento
de quem a ofendeu.
Art. 142 – Não constituem injúria ou difamação punível:
I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte
ou por seu procurador;
II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou
científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou
difamar;
III– o conceito desaprovável emitido por funcionário público, em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever
do ofício.
Parágrafo único: Nos casos dos incisos I e III, responde pela
injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.
O código penal prevê, em seu artigo 143, que ficará isento de pena aquele
que se retratar da calúnia ou difamação. Retratação é retirar o que disse, é dizer que
o fato imputado é falso, Retratação não é simplesmente dizer que não queria ofender
ou dizer que não imputou o fato. Na retratação é necessário admitir que o fato que
foi imputado à vítima é falso
Art. 143 - O querelado que, antes da
sentença, se retrata cabalmente da calúnia
ou da difamação, fica isento de pena.
Parágrafo único. Nos casos em que o
querelado tenha praticado a calúnia ou a
difamação utilizando-se de meios de
comunicação, a retratação dar-se-á, se
assim desejar o ofendido, pelos mesmos
meios em que se praticou a ofensa.
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É necessário, portanto, proteger a honra de modo que, ao ser violada, haja a
devida punição estatal para demonstrar à sociedade que não somente os bens
particulares e a integridade física devem ser protegidos, mas também a moral do
indivíduo perante a sociedade em que vive, pois esta nada mais é do que um dos
grandes bens jurídicos do homem que deseja conviver em sociedade.
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4 OS CRIMES CONTRA HONRA NAS REDES SOCIAIS
Com o crescimento gigantesco da internet e assim também das redes sociais,
a mesma tem se tornado um local de prática de crimes contra a honra e de
divulgação de informação falsa, constante.
Na esfera criminal, os delitos mais recorrentes nas redes sociais são aqueles
que ofendem de forma direta ou indireta a honra de alguém.
Um simples compartilhamento de fotos de conteúdo abusivo ou que tenham
objetivo ofender a honra de alguém, mesmo que você não conheça diretamente esta
pessoa, poderá este ato ser enquadrado em algum dos crimes contra a honra,
previstos no Código Penal Brasileiro.
Aliás, você sabe quais são os crimes contra a honra mais comuns praticados nas redes
sociais?
Calúnia: Dizer falsamente, que alguém cometeu um crime.
Difamação: Atribuir fato ofensivo à reputação de alguém.
Injúria: Ofender a dignidade ou o decoro de alguém.
Estes crimes não admitem a forma culposa, então na prática quem atenta
contra a honra de alguém, não pode dizer que não sabia o que estava fazendo, uma
vez que o dolo é o elemento subjetivo do tipo penal.
Aníbal
Bruno, jurista brasileiro (1976),
ao
analisar
a universalização ou disseminação de crimes contra a honra declara: “O núcleo do
tipo consiste em levar, por qualquer meio, ao conhecimento de outrem a calúnia
que ouviu de alguém. Não é preciso que seja grande o número de pessoas a quem
se faça a comunicação. Basta uma só que não seja o sujeito passivo para constituir
a audiência necessária”. O que seria dito pelo escritor jurídico, ao se deparar com a
proporcionalidade de crimes contra a honra que acontecem mediante as redes
sociais?
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Crimes contra a honra são crimes de dano, pois há interesse em atacar a honra
alheia, A calúnia e a difamação são consumadas com a comunicação feita a terceiro,
enquanto a injúria se consuma com a comunicação ao sujeito passivo. Segundo
Mirabete a honra é: “A honra é conceituada como o conjunto de atributos morais e
intelectuais e físicos referentes a uma pessoa.” (MIRABETE, 2010 p.117).
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De modo a demonstrar a real falta de segurança na internet, é notório o
aumento de ações na justiça brasileira em decorrência de quaisquer crimes
Cometidos no meio cibernético, em especial os crimes contra a honra.
A Dra. Patrícia Peck Pinheiro, Advogada especialista em Direito Digital faz
uma clara observação acerca do tema “crimes contra a honra na era digital’’:
Antigamente, quando alguém era envolvido em uma situação
de ridicularizarão de sua imagem e honra, a solução era mudar
de cidade. Mas na era Digital, como fazer isso se o problema
para na internet, e é muito difícil tirar totalmente o conteúdo
da web? ( PECK PINHEIRO, 2018)
Portanto é fácil perceber que, diante de qualquer crime contra a honra, seja
na internet ou não, restará ao direito civil o dever de indenizar a vítima
por eventuais danos sejam morais ou materiais e restará ao direito penal investigar
e punir o autor do delito, de forma a cumprir o devido processo legal em todas as
suas vertentes.
Também se faz necessário tratar acerca da competência para julgar os crimes
contra a honra na internet.
Com um número elevado de demandas em território nacional e com um
número diverso de assuntos discutidos, é criada uma divisão de tarefas para que haja
uma prestação efetiva da jurisdição. Nas palavras de RODRIGUES E LAMY:
Pode-se então conceituar competência como o poder atribuído
a um órgão para exercer a atividade constitucional, nos limites
fixados em lei. Dentre as normas processuais há as
determinadas normas de competência, que são as que
estabelecem os limites dentro dos quais os órgãos do Poder
Judiciário exercem o seu poder. (RODRIGUES, Horácio
Wanderlei; LAMY, Eduardo de Avelar; Teoria Geral do Processo
3ª Edição, 2012)
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A competência penal da Justiça Eleitoral é prevista no artigo 121 da
Constituição Federal, tratando apenas dos crimes previstos na lei n.4737/65, o
Código Eleitoral. O código eleitoral prevê situações específicas de crimes contra a
honra em contexto de propaganda eleitoral em seus artigos 323 a 326
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Devido a essa grande utilização de redes sociais como fonte de informação, é
possível que uma mentira se espalhe com muita rapidez pelas redes sociais. Então,
como se apura a responsabilidade criminal de crimes contra a honra nas redes
sociais?
Quem publica uma informação que sabe ser falsa nas redes sociais comete
uma calúnia, uma pessoa que ajude a espalhar o boato também pratica o crime. No
Facebook, é possível compartilhar uma postagem em sua linha do tempo, no twitter,
é possível retweetar uma postagem, sabendo que é falsa, fazendo com que ela seja
encaminhada a seus seguidores. Alguém que use desses recursos para divulgar um
fato calunioso certamente está propalando ou divulgando tal fato, configurando a
conduta descrita no parágrafo primeiro do artigo 138 do Código Penal. Para que se
configure a propagação ou divulgação, basta uma só pessoa para constituir a
audiência, então até uma mensagem pessoal via whatsapp ou e-mail pode configurar
o crime.
A lei geral penal tratou de elencar a hipótese de ocorrer qualquer dos
crimes contra a honra em redes sociais ou sites, e nesse caso poderá ser aumentada
a pena segundo o previsto no artigo 141 do Código Penal:
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de
um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de
governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
IV - contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de
deficiência, exceto no caso de injúria.
Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga ou
promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.
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Como podemos ver, nessa parte em especial, existe a possibilidade de punir
de forma mais grave aqueles que se utilizam o meio virtual para propagar
informações que causem dano à imagem de alguém. Seja ao cometer o crime de
injúria, difamação ou calúnia, haverá uma punição mais gravosa por parte do Estado
exatamente porque pela internet essas informações desonrosas, e muitas vezes
inverídicas, são propagadas com uma facilidade imensamente maior. Como já
mencionado anteriormente neste trabalho, a pena para aqueles que propalam ou
divulgam calúnias só é aplicável àqueles que o fazem sabendo ser e imputação falsa,
não podendo haver sanção criminal àqueles que, embora irresponsáveis, repassaram
de boa-fé a informação, por acharem que eram verdadeiras.
Em 19/5/2015 foi apresentado à Câmara dos Deputados o projeto de lei nº
1589/2015 da Deputada Federal Soraya Santos (PMDB/RJ), que busca um
endurecimento das penas dos crimes contra a honra cometidos na internet,
conforme está disposto em seu artigo 1º:
Art. 1º Esta lei torna mais rigorosa a punição dos crimes contra
a honra cometidos mediantes disponibilização de conteúdo na
internet ou que ensejarem a prática de atos que causem a
morte da vítima. (projeto de lei nº 1589/2015 da Deputada
Federal Soraya Santos)
Na exposição de motivos do projeto de lei, alega-se que durante muito
tempo os crimes contra a honra só eram cometidos através dos meios tradicionais,
como rádio, televisão, jornais e revistas, os quais têm meios de controle interno para
impedir a divulgação de notícias caluniosas, enquanto a internet não possui tais
meios de controle e facilita a divulgação de crimes contra a honra com maior
velocidade, devendo haver um endurecimento na punição de tais crimes.
Ressalta-se que, mesmo naqueles casos em que não há identificação do
agressor pela vítima ou este utiliza-se de usuário falso, pode ser identificado pela
Autoridade Policial, com quebra de dados telemáticos autorizados pelo Juiz. Isso
porque todo equipamento eletrônico logado na internet deixa rastro do IP (Internet
Protocol) utilizado – espécie de identidade do usuário.
Assim, ninguém está a salvo de ser responsabilizado por seus atos pelo
simples fato de estar teclando em ambiente virtual. A internet é uma extensão do
espaço físico que exige comportamento de acordo com as regras que norteiam a
vida em sociedade.
5. CONCLUSÃO
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Este trabalho não tem a finalidade de tratar de todas as hipóteses em que
os crimes contra a honra na internet podem acontecer, mas sim apresentar o
conteúdo desses delitos e como se materializam nos dias atuais.
A necessidade de se fazer leis que consigam abranger os mais variados tipos
de crimes virtuais demonstra que o Brasil é um país em ascensão, pois a tecnologia
está cada vez mais acessível e seu acesso é cada vez mais igualitário.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Metodologicamente, foi analisada a legislação brasileira sobre os crimes
contra a honra e a sua história. A partir da análise da legislação, é possível deduzir
como se podem aplicar os princípios nela contidos para a prática de crimes contra
a honra no contexto da internet.
É preciso ressaltar que ainda existe um passo importante a ser dado, além
das leis abrangentes, é o simples fato de se ter educação. Por se tratarem de crimes
com maior facilidade de serem cometidos, é necessário que os usuários da internet
tenham a consciência de que devem fazer o bom uso sem que seja violado direito
alheio com informações, divulgações ou qualquer outra ação que atinja a honra
de terceiros.
Após a análise da legislação, analisamos os casos concretos discutidos
pela jurisprudência pátria sobre crimes contra a honra e a partir desses casos,
podemos inferir sobre como a jurisprudência pode agir sobre casos iguais.
Como referencial teórico, utilizamos as definições de calúnia, difamação e
injúria presentes no Código Penal de 1940, além de usarmos a obra de
doutrinadores como Nélson Hungria e Aníbal Bruno que tratam do assunto dos
crimes contra a honra.
Após apresentar as considerações presentes neste trabalho podem ser
apresentadas algumas conclusões. É possível concluir que crimes contra a honra não
são protegidos por liberdade de expressão, são condutas alheias a ela e que nunca
se abriu a hipótese de as incluir no seu âmbito de proteção.
Também se extrai do presente trabalho que a ascensão da internet e das
redes sociais permitiu que os crimes contra a honra passassem a ser cometidos
através de novos vetores, além de terem um alcance muito maior que os crimes
contra a honra tradicionalmente cometidos através de televisão jornais ou conversa
“de boca em boca”.
Também se deve notar que o assunto, embora recente, já foi discutido por
tribunais, o que mostra que a doutrina deve começar a discutir com maior afinco a
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questão dos crimes contra a honra, pois as implicações destes crimes afetam
individualmente um grande número de pessoas, sejam elas as pessoas que são
vítimas dos crimes, ou que acreditam em uma informação falsa ou até as que
propalam ou divulgam informações inverídicas acerca de terceiros sem ter ideia das
consequências legais de sua conduta.
Já jorraram rios de tinta acerca de assuntos ligados a internet e a informática,
como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a lei Carolina Dieckmann, que trata
do crime de invasão de dispositivo informático, o tráfico de drogas e a lavagem de
dinheiro via internet, as quadrilhas de pornografia infantil online, os crimes de
pirataria na internet e questões relativas a direitos autorais. Não há que se negar
que todos estes assuntos merecem ser tratados com a sua devida importância, mas
não nos podemos esquecer dos crimes contra honra. A doutrina tratou dos assuntos
supracitados com debates, com publicações de artigos, análise de jurisprudência,
não há que ser diferente com os crimes contra a honra na internet.
Por fim, somente com leis penais, um sistema persecutório penal eficaz e a
verdadeira educação é possível pensarmos em um ambiente virtual seguro. Essa
segurança, relacionada ao assunto do trabalho, desrespeita a que a educação
previna crimes deste tipo. Porém, se a educação não for suficiente, que ao menos
as leis e a persecução penal sejam eficazes a fim de punir o criminoso virtual.
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RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar a respeito da superlotação carcerária,
aludindo as questões sociais e humanas, além de fazer uma análise sobre a LEP nº
7210/84, e após, observar a possibilidade de privatizar o sistema prisional brasileiro.
Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde foi possível reunir
autores com suas respetivas obras que discutem especificamente sobre o tema em
questão. O motivo pelo qual este tema foi escolhido foi pela sua significância em
relação aos direitos humanos que são garantidos perante a lei. Ainda, é muito grande
a preocupação da situação em que se tem atualmente da realidade do sistema
prisional brasileiro, em especial, a sua superlotação nos presídios tornando-se uma
realidade hoje, que não podemos deixar passar, como um mero problema social, mas
sim, um assunto a ser explorado em suas mais minuciosas questões enfrentadas.
Desse modo, se verifica também a possibilidade de privatizar, como ponto
estratégica para combater`` estes problemas.
Palavras-chave: Superlotação; Privatização. Sistema Prisional.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. O SISTEMA PRISIONAL EM RANKING DE NÚMERO
DE PESSOAS ENCARCERADAS - 3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O SISTEMA
PENITENCIÁRIO - 4. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS CARCERÁRIOS 5 OS PRÓS E CONTRAS NA TERCEIRIZAÇÃO - 6. CONCLUSÃO - 7 REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
O benefício da LEP n.7210/84, pode ser uma das mais avançadas do mundo
que contribuem para a reintegração do sujeito ao convívio social é extremamente
significativo para o
O motivo pelo qual este tema foi escolhido foi pela sua significância em
relação aos direitos humanos que são garantidos perante a lei. Ainda, é muito grande
a preocupação da situação em que se tem atualmente da realidade do sistema
prisional brasileiro, em especial, a sua superlotação nos presídios tornando-se uma
realidade hoje, que não podemos deixar passar, como um mero problema social, mas
sim, um assunto a ser explorado em suas mais minuciosas questões enfrentadas.
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Existem atualmente, no Sistema Prisional Brasileiro, e em alguns em outros
locais no mundo a grande demanda em números de presos muito maior do que as
vagas, por isso, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, segundo
os dados do Monitor da Violência no Jornal do Globo – G1.
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Por outro lado, a importância da pesquisa se direciona a possibilidade de
privatizar o sistema penitenciário brasileiro, no sentido de ser possível que o
problema seja resolvido.
2. O SISTEMA PRISIONAL EM RANKING DE NÚMERO DE PESSOAS
ENCARCERADAS
O ranking mundial apontado pelo Canal Ciências Criminais com autoria de
Muraro (2016), divulgou que o Brasil, no ano de 2014, já atingiu o terceiro lugar na
condição do maior número de pessoas encarceradas:
(...) somam-se 715.592 pessoas sob custódia, considerando-se
que 567.655 estão presas no sistema prisional e 147.937 estão
submetidas à prisão domiciliar.
Além disso, o Brasil também conta com 20.532 jovens que
estão cumprindo medidas socioeducativas.
Não há o que se dizer que não são desumanas, o próprio ranking mundial já
demonstra que esse panorama não mudou até hoje. Diz o autor, a respeito disso são
condições do sistema prisional que não fornecem a mínima dignidade da pessoa
humana. Acrescenta que as pessoas são amontoadas em espaços muitos pequenos
e sem qualquer condição de higiene, alimentação, educação e trabalho humanizado.
Relata ainda, que o déficit de vagas mais de 220 mil, em que isso inadequado aos
presos.
Segundo dados estatísticos apresentados em artigo publicado, conforme Ávila
Et al apud SILVA (2015, p.1) que:
Estatísticas e pesquisas realizadas pelos mais variados órgãos e
instituições não informam com precisão a quantidade de vagas
necessárias para abrigar a população carcerária brasileira, já
que os dados são díspares. Fala-se da necessidade de mais de
50.000 (cinquenta mil) novas e que existem cerca de 2,5 presos
por vaga atualmente distribuídos em presídios, cadeias
públicas e estabelecimentos para menores infratores. Mas em
um dado as pesquisas convergem: o Brasil enfrenta a mais
séria crise de superlotação carcerária de sua história. A
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superlotação das cadeias, a precariedade e as condições
desumanas em que os presos vivem nos dias de hoje é a maior
agravante da falência do sistema. ” (Grifo autor).
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Veja, que os números confirmam que não existem “vagas”, atualmente a
distribuição é tão desorganizada e desesperadora aos olhos de quem tem acesso a
essas informações que essa falência do sistema piora a cada dia. Com isso, podemos
divulgar dados que ajudam as autoridades responsáveis a tomarem atitudes humana
a favor das pessoas que passam por esse sistema precário e falido.
3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O SISTEMA PENITENCIÁRIO
O importante papel dos Direitos Humanos atualmente, é minimizar a exclusão
e o encarceramento de forma desigual e desumana, segundo Oscar Vilhena (2008,
p.207), afirma que “São as desigualdades sociais “que causam a invisibilidade
daqueles submetidos à pobreza extrema, a demonização daqueles que desafiam o
sistema e a imunidade dos privilegiados”, minando assim o próprio Estado de Direito
e a observância das leis”.
É provável que a vinculação acerca da concepção de dignidade da pessoa
humana não ser conhecida como criminosos e bandidos “a hipótese é a de que a
própria concepção de dignidade está vinculada às práticas do indivíduo e não à sua
condição inerente de ser humano”. (BARCELLOS, p. 52).
Para Barata (2004, p.334-338) descreve que a “garantia dos direitos humanos”
é um dever ser, e que nem todos desfrutam desses direitos, impedida pela “violência
estrutural” que afasta essa realização.
A função dos direitos humanos não é limita e nem mesmo ampla, posto que
existem para atuar como ``limitação do poder de Estado punitivo, em outra, limitando
essas condições da punição. Enquanto que na Tutela penal esse direito é limitado
também, em sua criação da lei e na sua aplicação.
4. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS CARCERÁRIOS
Neste assunto, a Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/84, vem determinar
vários artigos que são dispostos efetivamente na sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições humanas e harmoniosas e integração social do condenado
e do internado (art.1º, desta lei).
Em disposições gerais, há uma determinação legal em que o Estado, tem a
responsabilidade de suprir, diariamente, com objetivo de prevenir o crime e orientar
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o retorno à convivência em sociedade, dando-lhe todas as assistências necessárias a
dignidade humana, a seguir:
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.
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Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I - Material;
II - À saúde;
III - Jurídica;
IV - Educacional;
V - Social;
VI - Religiosa.
Este dever é uma garantia que o preso tem em lei, mas, porém, nem sempre
há essa condição humanamente oferecida, há alguns problemas enfrentados,
atualmente, pelos presídios. As necessidades materiais são oferecidas, como a
assistência à saúde, Jurídica, Educacional, Social, Religiosa, Egresso, trabalho,
disciplinas, dentre outros muitos importantes neste contexto do sistema prisional
brasileiro.
5 OS PRÓS E CONTRAS NA TERCEIRIZAÇÃO
Bem como acontece em muitos países do mundo, o Brasil também tem-se
mostrado ineficaz em relação ao sistema prisional, sendo terceirização originada
como uma forma positiva para ocorra uma melhora adequadamente no ato executar
a pena dos condenados.
Evidentemente que a privatização está associada ao aprimoramento da
administração de um presídio, no qual tem como finalidade, ressocializar
eficientemente o condenado, quando preso. Porém, nota-se que um terceiro, ao
assumir um presídio, de certo, se atentará não só a eficiência de suas atividades, mas
também a lucratividade.
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Assim, Silva (2013) a escrever inteligentemente sua obra “A terceirização do
sistema prisional”, rediz que:
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Não se pode exigir que um empresário atue, seja em que tipo
de negócio for, sem que persiga o lucro, pois este dependerá
deste para sobreviver e esta é a sua mola impulsionadora.
Tendo vários custos, desde empregados, tributos, e despesas
com logística, logo precisa cobri-las e ainda tirar seu sustento.
Não dá para confundir o empresário com o Estado, que não
tem fins lucrativos e executa o trabalho com a verba de tributos
colhidos dos impostos pagos pela população. Na verdade, os
governos são nossos empregados, trabalham para nós.
Contudo, é razoavelmente aceito que um custo do preso para um terceiro,
seja maior que o custo, quando gerido pelo Estado, isso porque, no primeiro caso,
há o oferecimento de todas as condições condignas do preso, atentando-se
claramente a questão humana. Já no segundo caso, o que se ver atualmente, são
prisões superlotadas, precariedades, questões desumanas e etc.
Volta-se a citar aqui, como exemplo fundamental, para essa pesquisa, no
trabalho de Silva (2013), a qual informa tecnicamente que:
Um exemplo, acontece no estado do Ceará, que iniciou esta
experiência no ano 2000, por intermédio do Instituto Penal
Olavo Oliveira II, localizado em Itaitinga, região metropolitana
de Fortaleza, sendo administrado pela extinta Companhia
Nacional de Administração Prisional (CONAP). Esta mesma
empresa também foi contratada à época pelo Governo do
Estado do Ceará para administrar as penitenciárias industriais
regionais do Cariri e de Sobral, cada uma com capacidade para
500 presos.
Nesse caso especifico, o mesmo autor destaca que nesse presidio não havia
superlotação, já que contrato especificava incisivamente a sua não admissão, além
disso, os apenados tinham acesso a roupas adequadamente boas, uma alimentação
saudável, tendo ainda assistência tanto medica quanto odontológicas por um
determinado tempo por dia. Menciona-se ainda que os presos dos supracitados
presídios, podiam trabalhar, recebendo para tanto, e dependendo do
desenvolvimento de suas atividades, poderiam até sair da prisão já com o emprego
garantido.
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Todavia, mesmo que tivesse esse tratamento tal crucial e importante na vida
do preso, e em relação ao objetivo da Penitenciário, o Ministério Publico entrou com
uma ação, objetivando cancelar essas terceirizações, apontando que tal contratação
efetivou-se sem a prévia licitação. Além do mais, um única empresa administrava
mais de um único presidio, questionando-se, nesse caso, os valores direcionamento
a tal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Segundo Silva (2013),
Nas três unidades geridas pela CONAP abrigavam, no total,
1.500 condenados e recebiam por mês R$ 1,4 milhão.
Paralelamente, os outros dois presídios estaduais e as várias
cadeias públicas abrigavam (à época) 7.800 detentos, dentre
eles os mais perigosos, ao custo total de R$ 1,6 milhões. Na
média, um preso custava para a CONAP R$ 890,00, enquanto
numa penitenciária do Estado custava R$ 660,00. Além disso, o
Estado ainda custeava para as unidades da CONAP os remédios
e transporte dos presos, além da infraestrutura interna. Vale
dizer ainda que os presídios foram construídos pelo Estado e
entregues prontos à administradora.
Com a devida venia, não se pode comparar o tratamento dispensado ao
preso em uma penitenciária administrada por terceiro com àquele dado em um
presídio administrado pelo poder público. Não há que se comparar a estrutura física
e de pessoal do IPPS (Instituto Penal Paulo Sarasate), à época, com o IPPO II. Não há
que se comparar ainda, as condições de salubridade dos presídios terceirizados com
a dos administrados pelo Estado.
Nas penitenciárias terceirizadas o número de agentes é bem maior do que o
existente, por exemplo, no IPPS, haja vista, no terceirizado o número de presos é de
três para um agente, enquanto no IPPS é cerca de 15 para 1. É claro que, tudo isso
custa dinheiro. Todavia percebe-se que não é o presídio terceirizado que recebe
muito dinheiro, é o público que recebe pouco.
Segundo a defesa oferecida pela empresa e pelo Estado, a contratação fora
feita sem licitação porque a CONAP era, na época, uma das duas únicas empresas no
Brasil aptas a prestar este tipo de serviço, sendo que a outra empresa, a Humanitas,
já prestava este tipo de serviço há anos, com um sucesso reconhecido no Brasil
inteiro, na administração dos presídios industriais de Guarapuava e Cascavel (PR).
De acordo com Silva (2003),

124

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Assim, venceu a tese de que a empresa contratada pelo Estado
estava enriquecendo ilicitamente, de modo que os contratos
foram todos rescindidos ainda no final do ano de 2006. De lá
pra cá, quem conheceu o presídio Olavo Oliveira II ou uma das
penitenciarias industriais do Estado, a Cariri ou a de Sobral e
voltar a uma destas unidades, não os reconhecerá mais. A
estrutura física está castigada, as fugas são constantes, há
superlotação e o índice de reincidência aumentou
consideravelmente.
No estado que se encontram os estabelecimentos prisionais brasileiros, fica
inquestionável a precariedade das unidades prisionais e a falência do sistema
carcerário, pois o que se pode ver são os presos submetidos a condições precárias e
desumanas, violência interna e à superlotação, fatores estes diminuíram
significativamente quando a terceirização foi iniciada.
Este modelo se torna mais eficiente no que tange aos problemas
supracitados, além de serviços como fornecimento de vestuário e alimentação,
trabalho e a garantia de assistência médico-odontológica. Além disso, a higiene
melhorou muito com o sistema chamado cogestão, sendo reconhecidos por países
como a França.
Neste modelo estão demonstrados os argumentos favoráveis à terceirização,
de modo que existe hoje a certeza de que sem meios alternativos de gestão, como
o do Brasil, não se solucionará o problema da superlotação de presídios e, por
conseguinte, dos altos índices de reincidência. É necessário que a sociedade entenda
que o preso não pode simplesmente ficar esquecido em uma penitenciária e
maltratado por anos seguidos, porque um dia ele voltará para cobrar o preço de sua
fatura e quase sempre este preço é muito alto.
Pode-se afirmar que com a terceirização existe notoriamente a humanização
do sistema e juntamente com ela, torna-se mais fácil a obtenção de alguns dos
objetivos da prisão, que é a ressocialização do detento, inclusive através do trabalho,
pois o preso pode sair profissionalizado, reintegrando-se mais facilmente à
sociedade. Tem-se como fator positivo também, o exemplo de outros países que
adotaram este sistema: França (como já citado anteriormente), Espanha, dentre
outros.
Para Boller (2006), há fatores positivos da terceirização que são os que
proporcionam melhores condições humana para o detento, beneficiando a

125

www.conteudojuridico.com.br

sociedade, na medida em que viabiliza o processo de recuperação do detento, além
de desonerar o Estado dos altos custos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Com toda a melhoria do sistema, revelam as estatísticas que rebeliões e
motins são mínimos nestes estabelecimentos, já que as boas condições de
sobrevivência, assim como a ocupação laboral, geram uma realidade bem diversa da
vista nos estabelecimentos prisionais comandados pelo Estado. Ressalte-se que os
contratos celebrados pelo Estado não admitem a superlotação, pois é estabelecido
um número máximo de presos que não pode ser ultrapassado.
A respeito da corrupção, pode-se perceber que na terceirização é um lado
positivo, pois um terceirizado sendo pego na corrupção certamente será demitido,
ao contrário de um funcionário público que certamente será apenas transferido ou
submetido a sindicâncias e processos administrativos, que quase sempre terminam
em advertências ou suspensões.
Espelhando-se nos aspectos positivos deste tipo de gerenciamento é que
alguns estados da Federação se motivam e apresentam propostas para adotar o
sistema de cogestão no sistema penitenciário. Cita-se como exemplo o Maranhão e
o Amazonas.
Outra justificativa para este tipo de gestão é de serem indelegáveis os
serviços, pois a terceirização restringe-se apenas a serviços secundários, como os já
citados anteriormente, ou seja, somente a execução material da pena, permanecendo
com o Estado o direito e o dever de punir, tendo em vista este ser indelegável.
Outro não é o entendimento de Mirabete (1997), onde afirma que, não existe
óbice no gerenciamento das penitenciárias, desde que se limite ao exercício material
da pena. Já os que são contra a terceirização afirmam que, de nada barateia o custo
do preso ao Estado e, como o mesmo pode pagar este custo maior por detento, ele
poderia fazer isto sozinho, organizando-se em sua estrutura administrativa, ou seja,
afirma que o problema está na política do Estado, na má vontade da administração,
na falta de compromisso dos políticos com a coisa do povo, com o seu país.
De fato, o Estado não sabe administrar com a mesma eficiência de uma
empresa privada, justamente pela falta de comprometimento dos seus servidores,
que sabem que fazendo bem feito ou mal, ganharão exatamente a mesma quantia
no final do mês. Não é este o pensamento do empresário, e este notadamente é o
diferencial que o obriga a fazer bem feito, mostrando-se, portanto, bons resultados.
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Em determinadas atividades, é correto até mesmo afirmar que se o Estado
colocar a sua mão tenderá a destruir a coisa administrada pelos conchavos políticos.
É o que acontece com os presídios.
Conforme Rego (2004), nem as prisões escapam da onda de privatização,
tendo em vista que só na França em 2004, foi lançada uma série de licitações para a
construção de 30 estabelecimentos, sendo o projeto orçado em 14 bilhões de euros,
privatizando o setor também conhecido como de hotelaria.
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O deputado federal Jefferson Campos, em questionamento ao tema, fala que
o senso comum de todos é achar que a administração da iniciativa privada se sai
melhor com pessoas e processos; fala ainda do CPI do sistema carcerário em que
relatou os horrores das prisões em nosso país, desrespeitando a dignidade e a vida
humana.
Mas, para um tão sonhado sistema prisional de qualidade, bastaria que o
Estado buscasse a harmonia entre os poderes, a fiscalização correta por quem deveria
fazê-la e não faz, pois se a administração privada consegue gerenciar os
estabelecimentos, gerando um alto custo para o Estado, por que este não se
organizam e economizam os seus custos?
Segundo Coelho (2007) o custo de um preso pela CONAP sai por R$ 920,00
reais, já nos outros presídios este valor fica em R$ 650,00 reais. Conforme se percebeu
no decorrer do trabalho, o que existe é a maculação da privatização, pois o que
realmente se tem nestes presídios, ditos terceirizados, é a total transferência da
execução da pena para os particulares e não a transferência de alguns serviços como
deveria ser em tese.
Diante disso, o que se percebe, é que o Estado tem o dever de gerir o sistema,
por lhe ser uma atribuição própria, portanto, indelegável, não sendo a privatização a
maneira mais propícia para resolver a crise do sistema prisional brasileiro; para isto,
basta que o Estado trabalhe de forma correta e digna.
6. CONCLUSÃO
É fundamental que reflitamos sobre alguns aspectos a respeito de uma
unidade prisional, pois quem ali está cumprindo sua pena, paga, evidentemente,
pelos seus erros. No entanto, essas pessoas apesar destes erros, na vida merecem
uma segunda chance de voltar a viver harmoniosamente à sociedade, possibilitando
a encontrar novamente seu lugar ao sol e se reinventar.
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Porém, no que tange reeducação dessas pessoas, percebe-se que é
necessário fazer mais. O Estado já não consegue por si só, gerir essas unidades
prisionais, eficientemente. Visto que, muitos problemas surgem, como por exemplo:
a superlotação. Sendo possível que haja a delegação dessa responsabilidade às
empresas de confiança, para trazer melhores condições a essas pessoas.
O estudo focou-se justamente nessa questão, observar a questão da
superlotação, para então observar a possibilidade de terceirar o sistema prisional,
com o intuito de melhorar os serviços, e fazer com que, esse sistema cumpra com o
seu objetivo, que é punir, mas punir pensando na sua reeducação e ressocialização à
sociedade. Portanto, o tema ora escolhido foi relevantemente importante, tanto para
os operadores de Direito, quanto para a sociedade, pois permitiu-se nos debater
incisivamente sobre o sistema prisional e sua eficiência.
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RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar tecnicamente sobre o indulto, fazendo-se
uma crítica acerca das hipóteses de cabimento. Metodologicamente, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica, sendo possível reunir livros, artigos e monografias com seus
respectivos autores a fim de debater o tema em questão. A pesquisa é
justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direito, em virtude de debater sobre um instituto que é visto por muitos como uma
forma de lazer, onde muitas veem como uma forma dos criminosos praticar mais
crimes, porém seu objetivo é fundamentadamente a ressocialização. Dividiu-se a
pesquisa em: indulto e sua conceituação; os requisitos jurídicos para sua
aplicabilidade; a lei da execução penal; o decreto presidencial do ano de 2013 através
do decreto 8.172; e por fim, análise jurisprudencial.
Palavras-chave: indulto; cabimento; crítica.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO - 2. INDULTO: CONCEITOS - 3 OS REQUISITOS LEGAIS
DA CONCESSÃO DO INDULTO - 4 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84) - 5
O DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 8.172/2013 - 6 AS JURISPRUDÊNCIAS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 7. CONCLUSÃO - 8 REFERÊNCIAS
1 INTRODUÇÃO
O objetivo é descrever sobre os diversos tipos de cabimentos concedidos em
um indulto. O motivo pelo qual este tema foi escolhido é porque muito Indultos
divulgados nas Mídias e em outros meios nos deixam com muitas dúvidas. Assim,
conhecer e analisar como eles são concedidos de forma legal e fundamentada pela
clemencia do Poder Público.
Portanto, para muitas pessoas, acreditam que o Indulto é um “lazer” ou uma
forma de o apenado sair para praticar outros crimes, o que realmente em alguns
casos acontecem. Mas, porém, é um instrumento de política criminal que a
disposição do Estado com o objetivo de reinserção e ressocialização dos condenados
que a ele faça se cumprir dentro da Lei de Execução Penal.
Tem como função este projeto em apresentar informações, pesquisas já
publicadas, livros, teses, artigos científicos e demais fontes, em que servirão de
estudos para o acadêmico em suas mais variadas fundamentações que contribuições
para a pesquisa no campo Direito Penal, em exclusivo, na Lei de Execução Penal.
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A importância em descrever e criticar é nas considerações acerca de tantas
liberações injustas, que atualmente vemos nas mídias e jornais, enquanto, o mundo
passa por tanta violência que fazem da sociedade refém de sua insegurança, trazidas
pelas leis e que a justiça deveria se preocupar em minimizar essa condição.
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Ter conhecimentos sobre esse tema tão polêmico é uma das causas de
escolha do assunto, posto que a concessão do Indulto, tem sido uma forma injusta
de perdoa grandes criminosos, inclusive, políticos corruptos que todos os dias estão
se aproveitando dos cofres públicos.
Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde foi possível
reunir livros, monografias e artigos com seus respetivos autores, que discutem
incisivamente sobre o tema em questão.
2. INDULTO: CONCEITOS
O termo “indulto” deriva do latim indultus, proveniente de indulgere, que
significa concessão, permissão, perdão (ALVES, 2016). O instituto se insere entre as
prerrogativas do Presidente da República e, como regra, tem caráter coletivo – mas
pode, também, ser individual, como visto no tópico antecedente –, atingidos todos
os que cumprirem os requisitos elencados no decreto correspondente.
No artigo 193 da Lei de Execução penal, observa-se que este pode ser
declarado tanto de oficio quanto através de provocação, avaliando-se se está
cumprido os requisitos para que se estabeleça a sua efetiva concessão da
benesse. (BRASIL, 1984). Porém, em qualquer caso, apenas a pena se extingue, sem
deixarem de existir os demais efeitos da condenação – como o registro de
antecedente criminal.
O indulto coletivo como o próprio nome diz, vem atender uma gama de
condenados, que evidentemente são selecionados através de natureza em que o
crime foi cometido ou pena a ele aplicado. Assim, tem-se a possiblidade de fazer
com que seja comutado a pena, ou até mesmo, em alguns, ser extinguidos. Entendese como comutação, a indulto parcial, onde o condenado é beneficiado, mas não
tem a pena extinta, pois não cumpre todos os requisitos necessários à extinção da
punibilidade e, por isso, tem direito apenas à clemência com relação a uma
determinada parte.
É regulado pela Constituição da República no artigo 84, inciso XII, em que se
determina que deve ser concedido pelo chefe do executivo nacional ou autoridade
por ele delegada, mas não se é estipulado forma ou frequência na qual deve atuar.
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Tradicionalmente no período pós 1988 os decretos são expedidos próximos
ao fim do ano, o que faz com que sejam conhecidos como “indulto de Natal” e, por
vezes, confundidos com as saídas temporárias dos apenados que costumam ser
solicitadas na mesma data.
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Para a concessão da benesse, os decretos costumam, em regra mas não
obrigatoriamente, mencionar um requisito temporal, em que deve haver o
cumprimento da pena, até a data de expedição da normativa, de período vinculado
às respectivas hipóteses.
Além disso, há, na maioria das previsões, também critério subjetivo, em que é
necessário o bom comportamento carcerário da pessoa em cumprimento de pena,
ou seja, o não cometimento de faltas definidas como graves pela LEP nos 12 meses
anteriores ao decreto. O pedido é processado em apenso nos autos da execução
penal, pois trata-se de incidente de execução e deve ser realizado um pedido para
cada pessoa penalmente executada.
Em seguida, é submetido à manifestação do representante do Ministério
Público e, depois, fica concluso para a decisão – em que o magistrado deve apenas
analisar se houve preenchimento das exigências, justamente por esse motivo a
sentença de concessão desta benesse tem natureza meramente declaratória, em que
o direito já havia sido constituído pelo decreto, como preceituam os artigos 192 e
193 da Lei de Execução Penal.
A comutação da pena, ou indulto parcial, se desenvolve conforme o mesmo
procedimento, mas se diferencia pois ocorre quando são diminuídas as sanções
impostas, e não extintas, como ocorre com o indulto total. Como ressalva Rodrigo
Duque Estrada Roig, deve-se atentar ao fato de que, mesmo chamado de indulto
parcial, a comutação se difere pois não há “extinção parcial” da pena, o que ocorre é
a transformação (mutação) da pena privativa de liberdade em outra pena de menor
quantidade ou distinta qualidade, em razão do cumprimento de determinados
requisitos objetivos e subjetivos pela pessoa condenada (ROIG, 2014).
Ademais, a fim de se tornarem claras as qualificações feitas nos decretos a
serem analisados na seção seguintes desta pesquisa, salienta-se que é possível
classificar o indulto como comum (que costuma representar a regra geral que
determinado edito segue), etário (que, adentrando nas exceções, leva em conta a
faixa etária do indivíduo), por cumprimento ininterrupto de pena, assistencial
(quando pessoas externas ao estabelecimento prisional dependem da pessoa presa
para subsistência e assistência), humanitário (que se refere aos que sofrem de
moléstia grave), dentre outras classificações.
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3 OS REQUISITOS LEGAIS DA CONCESSÃO DO INDULTO
Primeiro, vamos explicar que o indulto “ é uma forma de extinção da pena,
conforme o Art.107, II do Código Penal, e ainda, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84)
em seus artigos 187 a 193, veja a seguir:
Art. 107.
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Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
1984)
I - Pela morte do agente;
II - Pela anistia, graça ou indulto;
III - Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato
como criminoso;
IV - Pela prescrição, decadência ou perempção;
V - Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito,
nos crimes de ação privada. (BRASIL, MyLEX, 2019).
Segundo, a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (2019, p.74-121) os
artigos 187 a 193 se define com o capítulo III da anistia e do Indulto, assim:
CAPÍTULO III
Da Anistia e do Indulto
Art. 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento
do interessado ou do Ministério Público, por proposta da
autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário,
declarará extinta a punibilidade.
Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição
do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do
Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa.
Lei de Execução Penal
Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos
que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para
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a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao
Ministério da Justiça.
Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do
processo e do prontuário, promoverá as diligências que
entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito
penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a
exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento
desde depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito
do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou
circunstâncias omitidas na petição.
Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos
e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será
submetida a despacho do presidente da República, a quem
serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer
de suas peças, se ele o determinar.
Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do
decreto, o juiz declara extinta a pena ou ajustará a execução
aos termos do decreto, no caso de comutação.
Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo,
o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério
Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da
autoridade administrativa, providenciará de acordo com o
disposto no artigo anterior.
A legislação acima citada, descreve passos a serem seguidos diante das
determinações legais, a provocação por petição pelo condenado, e ainda, todas as
documentações pertinentes aos critérios legais nos processos que permitem os
benefícios referentes a Anistia e do Indulto.
4 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84)
Neste contexto, podemos observar que essa LEP tem como objetivo claro “
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições
para a harmônica integração social do condenado e do internado”, todos no
processo de execução e do Código de Processo Penal, e ainda, aplicada igual ao
preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar. E que ao
condenado e ao internado terão direitos legais, mas não atingidos pela sentença ou
pela lei. (BRASIL, LEI N.7.210/1984).
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Para Castro (2105, p.1) nos diz em seu resumo que:
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A respeito da competência, alguns pontos importantes: a Lei
7.210/84 é aplicável aos condenados pelas Justiças Eleitoral e
Militar (jurisdição especial), como expressamente prevê o art.
2º, parágrafo único, e não somente aos condenados da Justiça
Comum. No entanto, em sua prova será questionado o
seguinte: e se um condenado pela Justiça Federal cumpre pena
em um presídio estadual, a quem competirá julgar pedidos
relacionados à execução Penal? Justiça Estadual? Justiça
Federal? A resposta está no Verbete n. 192 da Súmula do STJ:
“Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a Execução
das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar
ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a
Administração Estadual. ”. Ou seja, se o presídio é estadual, os
pedidos devem ser endereçados à Justiça Estadual, pouco
importando o fato de a sentença condenatória ser oriunda da
Justiça Federal, e vice-versa, na hipótese em que um
condenado pela Justiça Estadual cumpre pena em um presídio
federal.
Deixa claro, desta forma, que pouco importa que a sentença condenatória seja
da Justiça Federal ou de outra, a Estadual, o cumprimento será em presídio Federal.
E também, a súmula 192 do STJ explica com afinco que as competências advindas
desta súmula. Com isso, a LEP assim dispõe em seu art. 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. ”
(CASTRO, 2015, p.1).
5 O DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 8.172/2013
Como exemplo do progressivo acréscimo de perspectivas passíveis de serem
alcançadas pelo indulto, naquele editado em 2013 se pode verificar alteração
substancial quanto à retirada de previsão expressa da necessidade de oitiva do
Conselho Penitenciário, órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, como
previsto no artigo 69 da LEP.
A mudança foi de extrema importância pois se deu acentuada celeridade ao
processo de indulto, aliada, ainda, ao fato de que também se passou a prever a
preferência sobre a decisão de qualquer outro incidente no curso da execução penal.
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Manifestamente, portanto, objetivava-se que mais pessoas presas, e de forma mais
célere, tivessem penas indultadas.
É importante se faça uma descrição sobre esse Decreto acima, pois, o
entendimento sobre o assunto é fundamental no que tange a determinação legal do
Decreto em que o Art.84, caput, inciso XII, da CF/1988, traz:
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Art. 84, inc. XII da Constituição Federal de 88
Constituição Federal de 1988
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei. (JUSBRASIL, 2019,
p.1). (Grifo nosso).
Para que se tenha ideia do Decreto nº 8.172, de 24 de dezembro de 2013 o
que é determinado por lei que condenados (as) nas penas privativas de liberdade
não superior a oito anos e não superior a 12 anos, sem grave ameaça ou violência a
pessoa, até 25 dezembro de 2013”, veja a seguir um anexo adicionado a lei acima
que descreve quais os motivos para o indulto de natal:
O que nos informar é que o indulto somente será concedido pelo Presidente
da República, e ainda, também, a “ comutação da pena está incluída no Decreto de
Indulto. A comutação é a redução da pena, calculada sobre o que resta de pena a ser
cumprida. É concedida pelo Presidente da República”, segundo afirma CAPPELLARI
(2017, p.1), como também:
O indulto para além de ser uma causa de extinção da
punibilidade, nos termos do que dispõe o artigo 107 do Código
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Penal, é considerado como o perdão da pena. Para o apenado
ou a apenada ser beneficiada, deverá cumprir alguns requisitos
fixados por Decreto da Presidência da República.
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Por isso, todos os anos o Presidente da República conforme o Art.84, inciso
XII, da CF/88, concede indulto às pessoas condenadas ou submetidas à medida de
segurança e redução penas aos condenados. O que se tem visto é que o indulto não
serve apenas para a época natalina, mas sim, para que a política criminal reduza
danos causados pelas condições desumanas que estão os presídios, e também, pela
superlotação que eles estão em todos os Estados Brasileiros.
Dessa forma, explicar na íntegra o que o Decreto Presidencial 8.172/2013, nos
revela:
O Decreto Presidencial 8.172/2013, de 25 de dezembro de
2013, inovou ao permitir que o indulto já seja declarado pelo
juízo da condenação, antes mesmo da formação do processo
de execução penal. Porém, trata-se de peculiaridade que
merece um estudo específico na sequência.
Há também o instituto da comutação, costumeiramente
estudado em conjunto com o indulto. Comutação nada mais é
do que um indulto parcial, perdão estatal que não extingue
integralmente a pena, mas a reduz (comuta).
Assim, anualmente, quando o Presidente da República edita o
Decreto natalino de indulto, também traz requisitos para a
concessão da comutação da pena. Logicamente, por ser a
comutação de pena menos favorável ao apenado do que o
indulto, só faz sentido que os requisitos da comutação (perdão
parcial) sejam mais flexíveis que os do indulto (perdão total).
Logo, aquele que não atingiu os requisitos suficientes para a
obtenção de indulto, pode ser que tenha preenchido as
condições para a comutação, caso em que não terá a pena
extinta, mas sim reduzida.
Os operadores do Direito que trabalham com execução penal
sabem da importância do tema do indulto na prática forense.
Como os Decretos de indulto são habitualmente editados a
cada fim de ano, os processos de execução penal permanecem
em constante verificação de quais apenados preenchem os
requisitos para o indulto ou comutação. Além disso, muito
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frequente é a realização de mutirões de Defensores Públicos,
de Promotores de Justiça e de Magistrados para entrevista com
os presos e análise dos processos de execução penal, em busca
de identificar os sentenciados que incidem nas situações
ensejadoras de indulto. (JÚNIOR, 2014, p.1). (Grifo nosso).
Veja que a redução da pena em conjunto com o indulto existe uma confusão
de ideias, muitas vezes, injustas, uma vez preenchidos os requisitos legais para a
concessão do indulto o apenado tem direito, mas, porém, também tem direito a
comutação da pena, o que deveria serem diferenciadas obedecendo alguns
parâmetros legais mais rígidos.
6 AS JURISPRUDÊNCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Para Almeida (2017, p.33) nos descreve sua análise crítica sob a sua opinião
que “para atender às exigências de equidade em face das disposições genéricas e
rígidas do direito e deve servir para corrigir o erro judicial (real ou suposto) ou para
que a política triunfe à custa do direito”. Diz, ainda, que a Constituição Federal de
1988 brasileira, não se limitou como é realizado em outros países, deixando lacunas
abertas para a impunidade e a injustiça, quanto a concessão do Indulto aos apenados
nos Presídios Brasileiros.
Cita, também Azevedo (2004, p.4) que:
No Brasil, a emergência penal pode ser constatada com a
edição da Lei nº 8.072/90, conhecida como Lei dos Crimes
Hediondos, que regulamentou o que havia sido previsto na
Constituição de 1988, que no art. 5º, inciso XLIII, criou a figura
dos crimes hediondos, nos seguintes termos:
"XLIII — A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (…)."
Em seu art. 1º, a Lei nº 8.072/90 definiu como hediondos os
delitos de homicídio qualificado e homicídio praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, o latrocínio, a extorsão
qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro e na
forma qualificada, o estupro e o atentado violento ao pudor, a
epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção,
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adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais, consumados ou tentados. O
parágrafo único do art. 1º da mesma lei rotulou também como
hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da
Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado,
com redação dada pela Lei nº 8.930/94.
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Em seus Arts. 2º e 3º, a Lei nº 8.072/90 estabeleceu as regras
aplicáveis aos delitos hediondos e aos a eles equiparados, nos
seguintes termos:
"Art. 2º - Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são
insuscetíveis de:
I - anistia, graça E indulto;
II - fiança E liberdade provisória.
§ 1º - A pena por crime previsto neste artigo será cumprida
integralmente em regime fechado.
§ 2º - Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3º - A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960,
de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período
em caso de extrema e comprovada necessidade.
E continua descrevendo que:
Art. 3º - A União manterá estabelecimentos penais, de
segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas
impostas a condenados de alta periculosidade, cuja
permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem
ou incolumidade pública."
O art. 5º acrescentou inciso ao art. 83 do Código Penal,
determinando que, para que haja a concessão de livramento
condicional ao condenado a pena privativa de liberdade, nos
casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura,
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tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo,
deverão ter sido cumpridos mais de dois terços da pena.
O art. 6º da Lei dos Crimes Hediondos aumentou a pena dos
delitos rotulados como hediondos. Para exemplificar, o
latrocínio, que tinha pena mínima de quinze anos de reclusão,
passou ao mínimo de vinte anos; a extorsão mediante
sequestro, cuja pena mínima era de seis anos de reclusão,
passou a ter o mínimo no patamar de oito anos. O mesmo
crime, se praticado contra menor de dezoito anos ou por
quadrilha, ou se durar mais de 24 horas, que tinha pena mínima
de oito anos, passou para doze anos de reclusão. Se do
sequestro resultar a morte, a pena mínima, que era de vinte
anos, passou para 24 anos. O estupro, que tinha pena mínima
de três anos de reclusão e oito como máxima, passou ao
mínimo de seis anos e máximo de dez anos. O atentado
violento ao pudor passou de um apenamento mínimo de dois
anos e máximo de sete anos para seis e dez anos,
respectivamente. (AZEVEDO, 2004).
Todas essas mudanças foram vistas no Brasil e no mundo como uma afronta,
pois, não existe limitação de crimes a serem analisados, aumentou a pena dos crimes
hediondos, mas, porém, criou-se a pela primeira vez no ordenamento jurídico
brasileiro a norma da delação premiada, ou seja, prevendo assim, que o participante
ou associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, qual seja o nome,
é desmantelado, e assim, terão a pena reduzida de um terço a dois terços.
7. CONCLUSÃO
Observa-se que há inúmeras possibilidades de elaboração dos decretos de
indulto e comutação. Estes compõem uma política de redução dos danos
inevitavelmente causados pelo sistema prisional precário e, por isso, tal importância
deve ser considerada quando da publicação dos editos.
Não se ignora a construção história do instituto, mas é imperativo que se deve
atentar à situação atual do sistema penitenciário. Como encargo eleitoral, cabe aos
cidadãos que observem as políticas criminais adotas pelas pessoas que podem
ocupar o cargo da Presidência da República, pois, certamente, há influência nas
possibilidades de extinção da punibilidade pelo indulto ou redução da pena pela
comutação. E estas, embora não priorizadas no âmbito nacional, interferem
diretamente na vida de inúmeras pessoas encarceradas no Brasil.
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RESUMO: Este artigo propõe uma abordagem crítica, com o objetivo de analisar e
discutir as desigualdades sociais decorrentes dos sistemas de arrecadação tributária
e de distribuição de renda, com suas repercussões sobre o índice de desenvolvimento
humano do nosso país. Busca-se sopesar nossa realidade em confronto com a de
outros países sul-americanos, no período de 2009 a 2018, a partir de uma análise
sócio-econômico-humanística, que considere além dos indicadores econômicos
isoladamente, o resgate dos direitos inalienáveis de todo cidadão, com base nos
princípios da inclusão, integralidade e equidade. Utilizou-se um modelo baseado na
pesquisa exploratória e bibliográfica, buscando-se informações confiáveis e
atualizadas sobre o tema, para chegar-se a um estudo comparativo dos diversos
aspectos peculiares a cada país estudado, verificando-se semelhanças ou
divergências, ao longo da década pesquisada, quanto aos diversos estágios de
desenvolvimento, em relação ao Brasil e deste, em relação aos demais, no sentido de
encontrar dados concretos para tentar explicar o persistente grau de pobreza, de
exclusão e de subdesenvolvimento de parcela significativa da nossa população.
Palavras-Chave: Tributação; Cidadania; Distribuição de Renda; Índice de
Desenvolvimento Humano.
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1. INTRODUÇÃO
A busca por um mecanismo/processo, que ao mesmo tempo, compreenda,
explique e englobe as premissas de superação efetiva das desigualdades de
distribuição de renda e desenvolvimento econômico e social, continua sendo, na
prática, uma condição ainda em fase de construção, para o atingimento de metas, a
priori, estabelecidas por organismos internacionais, como a Organização das Nações
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Unidas (ONU), buscando a melhoria da qualidade de vida de certas porções da
população mundial, ainda em estágio considerado como em subdesenvolvimento.
Particularmente, em nosso país, esse tema sempre foi um tabu, permeado e mantido
por um grande nível de desigualdade, onde somente os poucos multimilionários, de
estratos sociais mais privilegiados, concentram o equivalente à soma dos 50% menos
favorecidos.
Acrescente-se à essa situação histórica, as mazelas trazidas pela chamada
globalização, transformando países menos desenvolvidos e, por isso mesmo,
dependentes das grandes potências econômicas, de uma certa maneira, em novas
colônias destes, proporcionando uma distribuição perversa da riqueza global,
impondo modelos de vida e comportamentos próprios de seus países, determinando
maior exclusão a porções significativas da nossa população, privando-as de uma
educação de qualidade, de melhores condições de trabalho, de renda e da
possibilidade de consumo, o que em última análise, empurra esses contingentes de
desamparados para um cenário de crescente limitação dos direitos sociais e
humanos.
Sabe-se que desde os tempos coloniais, a arrecadação de tributos no nosso
país, sempre se mostrou, em grande parte, penosa à sociedade, contribuindo
diretamente para descaracterizar o direito dos cidadãos contribuintes menos
favorecidos, à posse e ao usofruto de bens, tanto de consumo, como de bens
duráveis, limitando sua liberdade de escolha e de desenvolvimento pessoal, quando
o ente arrecadador exorbita de suas prerrogativas, esquecendo-se de utilizar essa
ferramenta para alcançar níveis mais adequados de distribuição de renda e,
consequentemente, um melhor índice de desenvolvimento humano de sua
população.
No que respeita a essa busca, no presente trabalho, foi eleito o método de
pesquisa bibliográfica para chegar a se conhecer os diversos estágios de
desenvolvimento de países desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivamente,
aqueles mais e estes menos, esforços para o fomento do crescimento econômico
duradouro e sustentável, visando alavancar o progresso comum e integração de
blocos de países associados, buscando alcançar as metas propostas pela ONU, que
desde o início da década de 1990, adotou e lançou como parâmetro do grau de
desenvolvimento de um determinado país, a utilização de alguns indicadores de
desempenho, como medida de desenvolvimento humano, conhecido como Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), para subsidiar os objetivos de Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que se autodefine, como uma
instituição multilateral e uma rede global que está presente hoje em 170 países,
colaborando com governos, instituições internacionais, iniciativa privada e com a
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sociedade civil , no combate à pobreza, no encorajamento à proteção dos direitos
humanos , a igualdade de gênero e raça, com vistas ao desenvolvimento humano. O
PNUD adota estratégia integrada sempre respeitando as especificidades de cada
país, pela governabilidade democrática, o apoio à implantação de políticas públicas
públicas e ao desenvolvimento local integrado, a prevenção de crises e a recuperação
de países devastados, a utilização sustentável da energia e do meio ambiente, a
disseminação da tecnologia da informação e comunicação em prol da inclusão
digital, e a luta contra o HIV/AIDS, entre outras.
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No que tange à nossa procura por um método de pesquisa já consagrado e
adotado mundialmente, constatamos que a construção desse indicador pela ONU
para aplicação pelo PNUD, deriva da observação da estreita relação com os
incansáveis debates em torno da mensuração da qualidade de vida, tendo-se, hoje
em dia, por muitos pesquisadores que se debruçaram sobre esse assunto, uma visão
clara e consolidada de que esta não se resume, exclusivamente, à esfera econômica
da experiência humana, devendo ser o progresso, ligado ao crescimento econômico,
visto não como um fim em si mesmo, mas como um meio, através do qual, se consiga
expandir, não só as possibilidades das liberdades individuais, mas tornar,
conjuntamente, maiores as opções à disposição do ser humano, utilizando-o de
forma adequada à promoção do desenvolvimento social e na melhoria da qualidade
de vida.
Em relação ao tema proposto para estudo, buscou-se pesquisar os fatores
explicativos da eficiência social de alguns países, notadamente, os mais
desenvolvidos, nesse aspecto, no nosso continente, mostrando que, nem sempre, o
crescimento econômico é efetivamente convertido em desenvolvimento humano e
qualidade de vida, procurando determinar quais são esses fatores.
A propósito desse aparente paradoxo, em termos de desenvolvimento
econômico global, temos que o Brasil ocupa o 9o. lugar, com seu Produto Interno
Bruto (PIB), sendo o primeiro da América Latina, nesse aspecto, segundo o Instituto
de Investigação de Relações Internacionais, mas está atrás da Argentina e Chile, no
ranking do índice de desenvolvimento humano (IDH), chegando a ser considerado,
nesse contexto, pelo PNUD, como estagnado.
Quanto à pesquisa propriamente dita, teve como ponto de partida a
observação de um velado descompasso entre a capacidade arrecadatória no nosso
país e a sua distribuição de renda à população total, sendo a manutenção de sua
posição nesse setor, o fato de que o combate ao subdesenvolvimento não está
relacionado apenas à capacidade industrial de um país, mas a vários fatores que
compõem essa posição de país subdesenvolvido, como a pouca atenção para as
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questões sociais, como os investimentos na educação, saúde, segurança, transportes,
nutrição e emprego.
A pesquisa é justificada pela relevância do tema, tanto para a sociedade
quanto para o meio acadêmico, pelo fato de tratar-se de um assunto que é de
interesse vital para todos e que, ao mesmo tempo, possa propiciar a explicação, de
forma razoável, do porquê de o nosso país, mesmo sendo umas das 10 (dez) maiores
potências econômicas mundiais, e o primeiro no nosso continente nesse quesito, é
apenas o 5º colocado entre os países com maior índice de Desenvolvimento Humano
na América do Sul, atrás de países como o Chile e a Argentina, segundo o PNUD.
2. CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL
No Brasil, os cidadãos-contribuintes, tanto pessoas quanto empresas, são
unânimes em questionar, por meio de suas entidades de classe, a respeito da elevada
carga tributária. Isso, evidentemente, está atrelada à observação da não
contrapartida esperada da distribuição eficaz dessa riqueza e do resultado da
aplicação desse quantum arrecadado, em termo de retorno para a satisfação das
necessidades básicas da população.
Tem-se que, conforme mencionado os artigos 193 ao 219 da Constituição
Federal de 1988, que deve ser, tal arrecadação, responsável pela maior parte dos
financiamentos de políticas públicas que visem, objetivamente, o desenvolvimento
social da população. Nesse sentido, um grande desafio que perpassa a gestão da
mesma, é, justamente, o efetivo implemento dessas políticas de forma eficiente, para
que seja possível o atingimento das metas propostas na nossa Carta Magna para
esse fim, conforme explicitam seus artigos 145 até o 162, sobre a cobrança dos
tributos, e que é regulamentada pelo CTN (Código Tributário Nacional).
Ainda, de acordo com o artigo 5º e com artigo 16 do referido Código “os
tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”, com a definição de que
tributo é “...obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”, haja vista incidir
independentemente da vontade do contribuinte, tendo-se como exemplos de
tributos, alguns mais importantes impostos: o ICMS (imposto sobre circulação de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação), o IPTU
(Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), o IR (Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza), entre outros.
Já no artigo 77º do referido Código, tem-se a definição de taxa, a qual é um
tributo “que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia, ou a
utilização efetiva e potencial, de serviço público específico e divisível”, sendo
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exemplos Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais),
para emissão de Carteira de Identidade, de CPF, as Taxas do Registro do Comércio
(Juntas Comerciais), como a Taxa cobrada para registro do Contrato Social de uma
empresa, por exemplo.
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A Contribuição de melhoria, por sua vez, encontra-se definida no artigo 81º
do CTN, “é um tributo cobrado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo
de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar
para cada imóvel beneficiado”. É tributo considerado pouco usual.
Além disso, é entendido também como tributos: as Contribuições e o
Empréstimos Compulsórios. Sendo que as primeiras, diferentemente dos acima
descritos acima, essas contribuições são um tributos com destinação específica,
como por exemplo: a CIP (Contribuição destinada à iluminação pública, tributo
cobrado diretamente na conta de energia elétrica). E os segundos, conforme
estabelece o artigo 148 da Constituição Federal:
somente podem ser criados diante de situações específicas
(guerra externa ou sua iminência e calamidade pública, ou
investimento público de caráter relevante), e a aplicação dos
recursos provenientes de sua arrecadação é vinculada à
despesa correspondente, que justificou sua instituição.
No tocante à legislação que trata, especificamente, da repartição dessas
receitas, temos os artigos 157 a 162 da Constituição, onde é estabelecido de que
forma acontece a divisão da arrecadação dos impostos do entes federativos, entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Além disso, a União fica responsável pela cobrança das contribuições sociais,
que estão atreladas ao financiamento da seguridade. No artigo 194 da Carta Magna,
observa-se que, “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
Como dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), organização pública responsável pelos levantamentos e gerenciamentos dos
dados e estatísticas brasileiros, tem-se no Brasil, o total de carga tributária apurada
pela União no ano de 2018 de 65,7% em relação ao PIB (Produto Interno Bruto),
mostrando um dado percentual relativo, reservado para investimentos em ações na
área da educação, saúde, esporte , lazer, etc.
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3. TRIBUTAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: INSTRUMENTO À
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS BRASILEIRAS
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De acordo com a visão de Dworkin (2005), a distribuição de riquezas de
determinado país está relacionada com o resultado que se tem de seu ordenamento
jurídico, como às leis que diz respeito a propriedade, bem como, as normas tanto
políticas quanto fiscais. Nesse passo, as regulamentações na legislação de cunho
tributário, teriam que, a priori, atender com eficiência a essas premissas, na busca da
redução dos níveis de desigualdades sociais.

Piketty (2015), ao escrever sua obra intitulada “A Economia de Igualdade”,
observa, de forma incisiva, que a tributação, certamente seria um mecanismo
eficiente para que seja redistribuída a riqueza de um país, o que ocasionaria, desse
modo, a redução das desigualdades sociais.
No Brasil, a tributação está baseada nos impostos indiretos, tendo efeitos de
forma regressiva, o que se resulta, nesse caso, prejuízos significativos aos
contribuintes que possuem poder aquisitivo mais baixo. Para que seja compreendido
melhor, os efeitos que a própria regressão e progressão podem causar no sistema
tributário, é fundamental observar os dois tipos de impostos, também chamados de
impostos indiretos, no primeiro caso, segundo Davi (2011),a carga tributária recai
sobre o consumo de bens, serviços e produção e os diretos, na renda e no
patrimônio, portanto, com efeito progressivo, ou seja, conforme aumenta o valor da
renda, maior será a sua contribuição.
Nesse sentido, sabe-se que no Brasil, mais de 50% dos tributos arrecadados
recaem sobre os bens de consumo, à qual segue, a tributação sobre a renda, e uma
ínfima quantia na tributação sobre o patrimônio. De acordo com Davi (2011), 60% da
população é formada por trabalhadores que são assalariados e pelas classes de baixa
renda.
Dito isso, fica evidente que a carga tributária atinge a população de poder
aquisitivo mais baixo, de forma proporcionalmente elevada, haja vista, a maior parte
da tributação recair justamente sobre o consumo.

Assim, quando são aplicados com maior incidência impostos de forma
regressiva, nota-se a violação clara do princípio da igualdade, visto que, não se
observa a capacidade econômica contributiva. Machado (2004), afirma que, quem
tem mais capacidade em contribuir, deveria, evidentemente, pagar um imposto
maior, para que assim, então, a tributação fosse mais igualitária.
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De acordo com Siqueira (2010), para que seja garantido efetivamente o
mínimo existencial, é fundamental que a tributação de maior carga seja nos bens que
não são essenciais. Sendo, portanto, alinhados conforme a capacidade econômica de
cada contribuinte, utilizando-se assim, o critério de caráter progressivo.
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A desigualdade no Brasil no que tange à renda, pode, na prática, ser reduzida
através da tributação, reformando-se, desse modo, a base tributária. A tributação é
vista como um meio para que seja reduzido as desigualdades sociais, bastando para
isso, atingir de dorma significativa o patrimônio e, em seguida, a renda, deixando por
último, os bens que são de serviço e de consumo.
Sendo o Brasil, um país que tem como base tradicional de cobrança em seu
sistema tributário, a regressividade, os tributos acabam por não respeitar a
capacidade que cada contribuinte tem economicamente. Isso deve-se ao fato, da
tributação ser maior nos bens tanto de serviço quanto de consumo, sem que haja
uma tributação maior no patrimônio.
Portanto, para que nosso país tenha uma base tributária equânime, é
necessário que seja respeitoada, primeiramente, a capacidade econômica do
contribuinte, sendo indispensável observar o princípio do mínimo existencial, que
está adstrito á proteção dos direitos fundamentais elencados no rol do artigo 7º, IV,
da Constituição Federal, quais sejam, moradia, educação, vestuário, saúde, transporte
e entre outros.
4. IDH E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
De acordo com o Programa das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) criado pelos economistas Mahbub Ul Haq e Amartya Sem, surgiu com
o objetivo principal de contrapor ao PIB per capita, haja vista, esse considerar apenas
a dimensão econômica.
Assim, o IDH objetiva medir o nível de desenvolvimento humano, observando
o grau de escolaridade, a expectativa de vida e renda per capita. Já o PIB per capita,
considera o quão cada indivíduo teria, caso o PIB fosse igualmente dividido por
todos.
Dispõe-se, então, nesta pesquisa, de uma correlação entre o que cada país
arrecada e o grau de desenvolvimento da população, permitindo-se fazer uma leitura
mais aprofundada dos tributos arrecadados, revelando a eficiência e eficácia da
aplicação destes recursos em políticas públicas implementadas pelo Governo.
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A arrecadação tributária permite que o Governo aplique em políticas públicas,
que sejam voltadas principalmente para a área da educação e da saúde, o que vai
impactar favoravelmente no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano.
Portanto, quando mais eficientemente forem utilizados esses recursos, melhores
serão os resultados nessa área.
É nesse sentido, que a pesquisa busca alcançar seu objetivo, demonstrando
de que forma o país poderá aplicar os recursos arrecadados, para que seja
eficientemente investido nos setores prioritários, reduzindo-se a desigualdade entre
classes sociais e melhorando a qualidade de vida, para que, subsequentemente, se
atinjam os resultados esperados no aumento do Índice de Desenvolvimento
Humano.
5. ATUAÇÃO DO ESTADO PARA A EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA, REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES E AUMENTO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Abaixo, será colocada uma situação real, para uma análise inicial a respeito do
comparativo de dados econômicos da Argentina e o do Chile, para então, fazermos
uma reflexão sobre a nossa realidade e de que forma, poderia nosso país, atuar para
que, além da eficiência tributária, já sobejamente conhecida, caminhasse na direção
de uma melhor distribuição de renda, que pudesse reduzir significadamente essas
desigualdades e, como isso, poderia influenciar positivamente no Índice de
Desenvolvimento Humano.
5.1 COMPARATIVO DE DADOS ECONÔMICOS COM A ARGENTINA E CHILE.
Com o objetivo de compreender melhor, de que forma, os tributos poderiam
melhor ser implementados, é fundamental abordar, uma comparação que vislumbre,
não só o mau uso dos recursos provenientes dos impostos aqui no Brasil, que são
notórios, mas, principalmente, os impactos advindos dessa má distribuição ao longo
dos últimos 10 (dez) anos, Para isso, tem-se abaixo um comparativo do Índice de
Desenvolvimento Humano de 2009 a 2018 entre os países: Argentina, Chile e Brasil.
Partindo dessa amostragem estatística, será possível delinear
sistematicamente o porquê, nosso país, mesmo sendo umas das maiores potências
econômicas mundiais, está atrás destes países, em praticamente todos os rankings
que apontam qualidade de ensino, saúde e distribuição de renda.
Tabela 1 – Argentina
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2018

0,825

2017

0,822

2016

0,822

2015

0,820

2014

0,820

2013

0,818

2012

0,819

2011

0,813

2010

0,799

2009

0,795
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Argentina – Índice de Desenvolvimento
Humano

Fonte: PNUD (2018)
Tabela 2 – Chile
Chile – Índice de Desenvolvimento Humano
2018

0,843
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2017

0,842

2016

0,840

2015

0,833

2014

0,828

2013

0,819

2012

0,814

2011

0,808

2010

0,804

2009

0,806
Fonte: PNUD (2018)
Tabela 3 – Brasil

Brasil – Índice de Desenvolvimento Humano
2018

0,759

2017

0,758

2016

0,757

2015

0,752
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2014

0,748

2013

0,736

2012

0,731

2011

0,727

2010

0,718

2009

0,716
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Fonte: PNUD (2018)
Nota-se, numa análise panorâmica, que houve uma clara ascensão dos três
países analisados nesse ranking, com todos crescendo de forma exponencial nos
últimos anos. Porém, cabe ressaltar que, no Brasil, mesmo com todo o crescimento
econômico, não houve tanto reflexo no Índice de Desenvolvimento Humano.
Neste diapasão, segue-se abaixo com outros dados que demonstram o
quanto cada país, investiu nessa última década, tanto em educação quanto em saúde,
que são, evidentemente, pontos essenciais para o cálculo do referido índice,
notadamente os dados que demonstram o quantitativo, em termos de porcentagem
no PIB (Produto Interno Bruto) de cada país.
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Comparação – Investimento em Saúde e Educação. Argentina, Chile e Brasil.

Ano

Educação
(%)

Argentina

Chile

Saúde (%)

Educação Saúde (%)
(%)

Brasil
Educação
(%)

Saúde
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(%)
2018

5,3

5,4

4,8

5,2

6,0

3,8

2017

5,5

5,2

5,4

5,4

5,5

3,7

2016

5,6

5,6

5,4

5,0

5,4

3,9

2015

5,8

6,8

4,9

5,0

6,2

3,8

2014

5,4

6,4

4,7

4,6

5,9

3,7

Tabela 4 - Comparação
2013
5,4
6,2

4,5

4,4

5,8

3,6

6,1Fonte: PNUD
4,0 (2018)4,2

5,9

3,4

2012

5,3

2011Durante os 5,3
4,2
4,0
5,7 tabela, não 3,5
últimos 105,6
anos, conforme
demonstrado
na
houve

tanta
diferença em5,0
relação ao5,5que foi investido
na
educação
entre esses 3,6
países,
2010
4,2
4,0
5,6
tendo-se uma média entre 4,5% a 6% do PIB, porém se for analisado de forma mais
2009
5,5
5,6
5,5 investido. O3,7
aprofundada,
observa-se
o quantum
do3,8
orçamento4,6público foi
Brasil
investiu cerca de 16%, já o Chile investiu cerca de 21%. Mas, quando se compara com
a Argentina, observa-se que no último ano, investiu cerca de 13%, ou seja, o Brasil
investiu bem mais que o seu país vizinho. (PNUD, 2018)
Porém, o Brasil está nas últimas posições em avaliações internacionais de
desempenho escolar, de acordo Aspectos Fiscais da Educação no Brasil, apresentado
pelo próprio Tesouro Nacional.
Em termos de saúde, a análise muda de forma considerável, enquanto a
Argentina e o Chile investiram cerca de 5.5%, o Brasil ficou na casa dos 3,8%, o que
denota, claramente, maior investimento entre os países acima citados. Esse
investimento do Brasil, o colocou no 64º percentil da distribuição mundial
(considerando 183 países), ligeiramente superior à média da América Latina e Caribe,
que é de 3,6%.
O problema no Brasil, não está estritamente relacionado com a questão do
volume dos gastos, mas sim, na forma em que devem ser aprimoradas as políticas
públicas e a gestão dos recursos ora alocados para os processos educacionais, pois
mesmo havendo uma tendência para uma forte pressão para a elevação sempre
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crescente dos gastos na educação e saúde, encontra-se evidências que sugerem que
a atual baixa na qualidade nesses setores, não se deve, exclusivamente, à insuficiência
de recursos financeiros.
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Os países como o Chile e Argentina, investem tanto quanto o Brasil. Na
verdade, como se pode observar na tabela 4, em alguns anos nota-se que esses
países chegam a investir até mesmo menos que o próprio Brasil, porém seus
indicadores quanto ao IDH são maiores, devendo-se essa constatação ao fato, de
que os países em questão, conseguiram investir eficientemente seus recursos em
cada área destinada.
Numa análise, mais acurada tem-se que nem sempre uma ação qualquer que
se mostre eficaz em determinado indicador, necessariamente, significa ser também
eficiente, assim como uma ação eficiente, não necessariamente, deva ser eficaz.
Dessa forma, é possível fazer comparações das políticas públicas dos países
supramencionados e aferir resultados demonstráveis, em termos de eficiência,
considerando-se na relação custo/resultado, os impostos arrecadado/aplicados em
relação ao IDH obtido.
De acordo com Braga et al (2017),

Importante esclarecer que não necessariamente a totalidade de
recursos arrecadados estão imediatamente disponíveis para os
executores das ações públicas. Esta disponibilidade depende
de outros fatores como, por exemplo, do quanto destes
recursos é destinado ao pagamento de juros das dívidas
públicas dos entes federados.
Para melhor associar, a questão da distribuição de renda, com a melhoria da
qualidade de vida e como que isso poderia influenciar no aumento do índice de
Desenvolvimento Humano, abaixo será demonstrado de que forma, no Brasil a
gestão desses recursos provindos da arrecadação, ,poderia resultar em melhores
resultados, eficientemente utilizados, para contribuir para a diminuição da
desigualdade social, e, consequentemente, para o aumento desse índice.
5.2 DE QUE FORMA ATUAR
De acordo com Costa Corrêa (2006) deve-se adotar a solidariedade fiscal, no
sentido de que seja respeitada, de fato, a capacidade econômica que cada indíviduo
tem de contribuir, impondo-se uma tributação de caráter progressivo. Devendo-se,
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desse modo, não tão somente observar a questão do custo do Estado, mas que toda
essa arrecadação tributária ande e concorra com a efetivação de políticas públicas
nos setores sociais.
Conforme bem preleciona Tipke e Yamashita (2002), no Estado Social e
Democrático de Direito, os tributos devem ser repartidos não para pagar apenas os
custos do Estado, mas sim, para custear eficientemente o bem-estar e a melhoria da
qualidade de vida da população, como um todo, através de políticas públicas efetivas
e responsáveis, pois o ordenamento tributário tem que estar atrelado a uma política
de justiça social.
Fischer (2014) dispõe que a tributação e o controle que se tem dessa
destinação são instrumentos fundamentais para que seja realizado, promovido e
financiado o Estado Social e Democrático de Direito.
Nesse sentido, Saccheto (2005) afirma que, quando o valor coletivo passa a
superar efetivamente o valor egoísta e individual do Estado arrecadador, passa então
a existir o valor da solidariedade fiscal e a obrigatoriedade fiscal.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Brasil nos últimos anos, tem tido notáveis progressos na área
social, tendo reduzido de forma considerável a pobreza, embora, evidentemente,
ainda persista de forma elevada, quando comparado aos outros países americanos.
As recomendações feitas por essa Organização, é de que o Brasil se empenhe ainda
mais na proteção do mínimo existencial, ou seja, a proteção do poder aquisitivo do
salário mínimo
6. CONCLUSÃO
Em plena vigência da Constituição de 1988, a chamada “Constituição
Cidadã”, ao abordarmos a distribuição de renda e desenvolvimento humano no
nosso pais, tem-se a intenção de propor uma reflexão a todos os interessados, que
em última análise , somos todos nós, sobre as garantias de direitos estabelecidos na
nossa Carta Magna, propondo uma nova visão e entendimento do que se costumou
chamar de cidadania, em relação às disparidades observadas em nossas estruturas
econômicas, que são perpetuadoras dessas desigualdades no aspecto social e na
distribuição da riqueza produzida neste país. Tendo, como ponto de partida a noção
de inclusão, integralidade e equidade, é que se coloca para reflexão os achados nesta
pesquisa, levando-se em consideração as variáveis de medidas de desenvolvimento
social e indicadores a ele ligados, como o Produto Interno Bruto ,(PIB), arrecadação
tributária, distribuição de renda e Índice de Desenvolvimento Humano, baseados em
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informações biblioráficas relacionadas ao tema e através de dados estatísticos do
IBGE e PNUD, durante a década de 2008 a 2018. .
Observou-se, no decorrer da pesquisa que, os tributos, em sua maioria, têm
caráter regressivo, e que a carga tributária no Brasil tem de fato má distribuição,
tendo ainda um baixo retorno nos setores sociais mais carentes, o que acarreta, como
consequência, a estagnação do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).
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Isso foi demonstrado estatisticamente, e torna-se evidente no comparativo
realizado neste estudo com outros países sul-americanos, como a Argentina e o
Chile, que investem tanto quanto o Brasil e atingem níveis melhores de IDH.
Tem-se, portanto, fragilidades e debilidades sociais, que se identificam nas
diferenças de destinação e gestão eficientes, no que diz respeito ao que é realmente
arrecadado e o que efetivamente é investido nas políticas públicas do nosso país.
Por outro lado, é importante destacar, que o Brasil, reconhecidamente pela
ODCDE, tem se empenhado na redução das desigualdades, sendo, inclusive, exaltado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no que diz
respeito ao combate à miséria e pobreza.
Mesmo que de forma tímida, na última década, observou-se que o Brasil tem
agido para que a carga tributária seja, na prática, menos onerosa às populações
carentes, porém o sistema tributário atual, tem dificuldades inerentes ao modelo de
arrecadação adotado, o que se torna um entrave quase intransponível, nesse aspecto,
para o desenvolvimento da justiça fiscal.
Num país que acumulou ao longo de sua colonização e manteve após sua
independência, condicionantes históricos que perpetuaram as causas de má
distribuição de renda, como tendo sido o último país das Américas a abolir a
escravatura, depois de 300 anos de escravidão e, quando a aboliu, o fez de forma
inadequada concentrando a riqueza nas mãos de poucos e excluindo os menos
afortunados. .

Assim, procurou-se enfocar o tema proposto, do ponto de vista sócioeconômico- humanista, enfatizando o resgate dos direitos inalienáveis de todo
cidadão, consubstanciados na referida Carta constitucional.
Portanto, é fundamental que haja um diálogo intenso entre o Estado e os
setores da sociedade civil organizada, sobre a Reforma Tributária, ora em discussão
no Congresso Nacional, para que venha, de fato, no sentido de não só atender
reclamos dos setores empresariais e da manutenção e custeio da nossa pesada
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máquina pública, mas que sejam contemplados, verdadeiramente, novos
mecanismos de distribuição mais equânime e para todos, da riqueza produzida no
país.
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RESUMO: O estudo apresentado, desenvolvido através de revisão integrativa, busca
conhecer a realidade da aplicação da lei penal brasileira ao condenado por crimes
seriais, diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, retratando o
conceito de Serial Killer, suas características e seu reconhecimento perante a lei,
verificando quanto à eficácia do tratamento penal e suas repercussões na garantia
dos direitos fundamentais desses indivíduos, visto que não há uma legislação
especifica, busca ainda diferenciar a sanção penal aplicada através da classificação
de imputabilidade, já que o transtorno de personalidade antissocial não é
considerado doença mental mas, no entanto, apresenta complexidade no
diagnostico representando verdadeiro desafio para psiquiatria forense.
Palavras-chave: Serial Killer. Aplicação Penal. Eficácia. Transtorno Mental.
Resumen: El estudio presentado, desarrollado a través de una revisión integradora,
busca comprender la realidad de la aplicación del derecho penal brasileño a los
condenados por delitos seriales, diagnosticados con trastorno de personalidad
antisocial, retratando el concepto de Serial Killer, sus características y su
reconocimiento ante la ley. , comprobando la ineficacia del tratamiento delictivo y
sus repercusiones en la garantía de los derechos fundamentales de estas personas,
ya que no existe una legislación específica, también busca diferenciar la sanción penal
aplicada mediante la clasificación de imputabilidad, ya que el trastorno de
personalidad antisocial no es considerado una enfermedad. mental, pero sin
embargo presenta complejidad en el diagnóstico, lo que representa un verdadero
desafío para la psiquiatría forense.
Palabras clave: Asesino en serie. Aplicación Penal. Ineficacia. Trastorno mental.
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O Presente estudo se mostra relevante e apresenta um tema complexo que,
embora estudado por várias áreas, massivamente retratado pela mídia, nosso
ordenamento jurídico ainda demonstra dificuldade em aplicar a sanção penal
adequada aos denominados Serial Killers.
A primeira dificuldade é percebida ante a complexidade em se traçar o perfil
criminal e consequentemente obter uma definição quanto a sua imputabilidade, visto
que essa definição só é possível mediante a multidisciplinaridade envolvendo as
áreas da criminologia, psiquiatria, psicologia, sociologia entre outras, surgindo então
divergências se tais assassinos são decorrentes de indivíduos com transtornos de
personalidade antissocial, psicóticos, com isso se são ou não capazes de responder
pelos seus crimes.
Criminosos com esse tipo de transtorno são um verdadeiro desafio para a
psiquiatria forense que após identificá-los precisa auxiliar nosso judiciário sobre qual
sanção a ser adotada, visto que eles precisam de atenção especial por quase sempre
apresentarem casos de reincidência criminal.
É percebido que não há uma legislação específica que trata desses indivíduos,
visto que nosso código penal é datado de 1940 e esse tipo de crime, embora sempre
tivesse ocorrido, só passou a ser tratado como um crime diferenciado na década de
70, quando os agentes do FBI, John E. Douglas e Robert K. Ressler, começaram a
estudá-los, atualmente encontra-se arquivado no congresso nacional um projeto de
lei nº 140/2010 que tinha como objetivo conceituar penalmente os Serial Killers,
prevendo ainda que para tanto seria necessário laudo pericial elaborado por junta
profissional.
Não resta dúvida que isso demonstra a necessidade de criação de uma
legislação específica capaz de determinar a penalidade a ser adotada de acordo com
sua imputabilidade, uma vez que não existe no Direito Penal Brasileiro uma definição
e tipificação que alcancem a complexidade de tais crimes.
Dessa forma o presente estudo traz conceitos e características dos assassinos
seriais, discutindo sua classificação e modus operandi para diferenciar de outros
criminosos e compreender até que ponto essas características influenciam e viram
justificativas para o cometimento de atos e comportamentos violentos.
163

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Busca ainda conhecer os métodos utilizados para definir seu diagnóstico,
verificando a possibilidade ou não de reintegração à vida social, revisando para tanto
conceitos de imputabilidade, semi-imputabilidade, inimputabilidade penal, penas e
medidas de segurança.
O estudo busca então trazer uma discussão sobre a aplicabilidade do
ordenamento jurídico brasileiro ao Serial Killer, sendo de suma importância para
sociedade que busca uma resposta efetiva do judiciário quanto as penas aplicadas a
esses indivíduos e sua retirada do convívio social, como também para o direito pois
ainda vive em atraso quanto as suas leis e métodos utilizados para julgar e punir
indivíduos com tamanha periculosidade e que não demonstram arrependimento dos
crimes que cometem.
2. Serial Killer: Conceito e Parâmetros Históricos
Relativamente nova, a expressão Serial Killer foi usada pela primeira vez em
1970 por Robert Ressler, agente aposentado do FBI[3] , órgão americano responsável
pelas investigações de crimes federais, que pertencia a uma unidade chamada
Behavioral Scienses Unit[4] , com base em Quântico, Virgínia.
Essa unidade montou uma biblioteca de entrevistas com Serial Killers
condenados nos EUA. Os investigadores se dirigiam às penitenciárias de diversos
estados americanos entrevistando os Serial Killers mais famosos do mundo.
Chamados de mindhunter[5], esses agentes buscavam, através de detalhes de crimes
enviados a essa unidade, pistas psicológicas do assassino que os ajudassem a traçar
um perfil do criminoso.
O Manual de Classificação de Crimes do FBI (1992), traz a definição de
assassinato serial como três ou mais eventos separados com um período de
resfriamento emocional entre os homicídios.
Para Ilana Casoy, (2017, P. 22) “ Serial Killers são indivíduos que cometem uma
série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias
de intervalo entre esses homicídios. O intervalo entre um crime e outro é o que os
diferencia dos assassinos em massa, indivíduos que matam várias pessoas em
questão de horas.”
Para tanto essa conceituação traz alguns entraves, já que para ser considerado
assim várias pessoas precisam ser mortas, alguns estudiosos acreditam que cometer
dois assassinatos já seria suficiente para ser considerado Serial Killer, outros, no
entanto, afirmam quer é preciso assassinar pelo menos quatro pessoas. Mas será que
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a diferença entre Serial Killer e assassino comum é apenas a quantidade de crimes
cometidos? ( CASOY, 2017, p. 22).
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Dessa forma, a conceituação que parece ser a mais acertada para o termo Serial
Killer foi proposta em 1998, pelo professor Egger[6], de Justiça criminal da
Universidade de Ilinois, em Springfild, nos Estados Unidos. Segundo Egger (1998),
para ser considerado um homicida serial, o criminoso deve cometer um segundo
assassinato em um diferente momento do primeiro e, geralmente, não há relação
entre o agressor e a vítima. Além disso os crimes subsequentes não apresentam
relação com os anteriores.
Outro aspecto importante, refere-se ao motivo do crime, já que os Serial Killers
cometem seus crimes sem motivo aparente, suas vítimas são escolhidas ao acaso ou
por algum estereótipo que tenha significado simbólico, e geralmente de forma
oportuna para o criminoso, é o estar no lugar errado, na hora errada. Ele mata sem
motivo ou razão aparente, mata pelo poder de controle sobre a vítima ou pelo prazer
que isso lhe proporciona.
2.1 Características e Classificação
Existem alguns aspectos psicológicos e comportamentais que os Serial Killers
apresentam em comum, quanto à sua ação e seu passado tais como falta de empatia,
má conduta durante a infância, dificuldade em respeitar autoridades, desobediência,
sentimentos superficiais, reações desproporcionais, comportamento introvertido,
isolamento social, além de possuírem inteligência acima do comum.
Muitas características são demonstradas durante a infância como devaneios
noturnos, rebeldia, fobias, segundo Ilana Casoy, 3 aspectos parecem estar presente
no histórico de todos os Serial Killers, a chamada “ terrível tríade”: enurese em idade
avançada, abuso sádico de animais ou outras crianças, destruição de propriedade
particular e piromania (CASOY, 2017 p. 27), o que não significa dizer que a criança
que apresente essas características será necessariamente um assassino em série. Ter
fantasias bizarras não é crime. Tomar a decisão consciente de realizá-las para o mal
dos outros certamente é. (DOUGLAS, 2017 p. 168)
Para a Psicologia esse comportamento é conhecido como Transtorno de
Personalidade Antissocial, não sendo possível afirmar se o indivíduo nasce com ele
ou se desenvolve durante a formação de sua personalidade. É necessário salientar
que transtornos de personalidade não são doenças mentais, são apenas anomalias
de desenvolvimento psíquico, sendo consideradas perturbações mentais. Sobre este
tema Ballone aduz (2020, on-line):
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“Os Transtornos de Personalidade são tipos de
comportamentos característicos que expressam maneiras da
pessoa viver e de estabelecer relações consigo mesma e com os
outros. São distúrbios da constituição e das tendências
comportamentais, não diretamente relacionados a alguma
doença, lesão, afecção cerebral ou a outro transtorno
psiquiátrico. Isso tudo quer dizer que a pessoa simplesmente é
desse jeito e será assim.”
No Transtorno de Personalidade Antissocial prevalece a indiferença pelos
sentimentos alheios, podendo o individuo adotar um comportamento cruel,
desprezo por normas e obrigações, baixa tolerância à frustração e baixo limiar para
descarga de atos violentos, nesse sentido esse comportamento dificilmente será
modificado por punições ou por vivencias rotineiras.
Na CID.10 F60.2 - 301.7 - DSM. V – “A característica essencial do Transtorno da
Personalidade Antissocial é um padrão invasivo de desrespeito e violação dos
direitos dos outros, que inicia na infância ou começo da adolescência e continua na
idade adulta, este padrão também é conhecido como psicopatia, sociopatia ou
transtorno da personalidade dissocial. Uma vez que o engodo e a manipulação são
aspectos centrais do Transtorno”.
O Serial Killer possui características que, sem sombra de dúvidas, se configura
como um risco a todos a sua volta, pois consegue enganar e seduzir facilmente por
ser dotado de inteligencia fora do comum, capaz de construir uma imagem
encantadora, não se achando responsável pelos seus atos, busca sempre justificá-los
como sendo culpa da vitima.
Didaticamente os Serial Killers são divididos em 4 tipos a seguir:
•

•

•

Visionários – aqueles indivíduos completamente insanos,
psicóticos, que ouvem vozes e cometem seus crimes para
obedecê-las, podem também sofrer de alucinações e
terem visões.
Missionários – são aqueles que socialmente não
demonstram ser psicóticos, mas em seu interior surge a
necessidade de “limpar” o mundo do que julgam ser
imoral, escolhem certos grupos para matar, como
prostitutas, homossexuais, mulheres, crianças.
Emotivo – são aqueles que realmente sentem prazer em
matar e se utilizam de requintes sádicos e cruéis, matam
por pura diversão.
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•

Sádicos – são os assassinos sexuais, matam por desejo,
seu prazer está diretamente ligado e proporcional ao
sofrimento da vítima, a ação de torturar, mutilar e matar
lhe traz prazer sexual.

Segundo Jonh Douglas[7], (2017) em seu livro Mindhunter, os Serial
Killer podem ser ainda classificados em organizados e desorganizados, descrevendo
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suas características pela sua vivencia em sociedade e pelo modo como cometem seus
crimes.
Os Serial Killers organizados são reservados, se achando as vezes soberanos.
Procuram manter um casamento para se encaixar no perfil social sem chamar atenção
para si. São capazes de manter um bom emprego por apresentarem um grau de
inteligência maior que a maioria. Podem voltar ao local do crime para acompanhar e
as vezes ajudar na investigação, para verificar se estão longe de serem descobertos,
são charmosos e carismáticos. Planejam o crime, portando com eles os instrumentos
que costuma utilizar na execução do crime, interagem com a vítima e se glorificam
com seu sofrimento. Deixam a cena do crime quase sem evidência, ocultam o corpo
da vítima, levando um pertence como troféu.
Enquanto que os Serial Killers desorganizados também são solitários, mas por
serem estranhos, esquisitos, desajustados socialmente. Sua desorganização é geral,
com a casa, trabalho, aparência e com o estilo de vida. São introvertidos e não tem
condição de planejar um crime com eficiência. De forma geral, agem por impulso,
usando as armas ou instrumentos encontrados no local do crime. É comum
manterem um diário com anotações sobre suas atividades e vítimas, trocam de
emprego frequentemente e tentam fazer carreira militar ou na polícia, mas acabam
dispensados .É raro manter qualquer contato com a vítima antes do crime, agem de
forma furiosa, gratificam-se com o estupro e a mutilação post mortem, nesse grupo,
é comum encontrarmos canibais e necrófilos. Tem um mínimo ou quase nenhum
interesse na investigação sobre seus crimes e deixam muitas evidencias no local em
que matam.
Outra característica marcante aos Serial Killers é quanto ao seu Modus
Operandi[8], que é o seu modo de agir, seu modo de operação e sua assinatura.
Segundo Casoy o modus operandi é estabelecido observando que arma foi utilizada
no crime, o tipo de vítima selecionada, o local utilizado, a forma de agir passo a passo.
(CASOY, 2017, p. 63), no entanto esse modus operandi é dinâmico e maleável, quanto
mais crimes ele comete mais ele ganha confiança e aprimora seu modus operandi.
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Enquanto o modus operandi é o comportamento prático do assassino, é aquilo
que ele faz de necessário para cometer o crime, a assinatura não muda, ela é sempre
a mesma, única, quase como uma digital deixada na cena do crime, sendo esse um
aspecto comportamental importante do assassino serial, ele sempre assina seus
crimes.
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Assim dispõe Casoy (2017, p. 630):
“[…] ele precisa expressar suas violentas fantasias e quando
atacar, cada crime terá sua expressão pessoal ou ritual particular
baseada em suas fantasias. Só matar não satisfaz a necessidade
do transgressor e ele fica compelido a proceder a um ritual
completamente individual.”
É possível verificar a existências de fases no ciclo de ação do assassino serial
seriam elas, segundo Norris apud Casoy (2017, p. 23):
•
•
•
•
•
•

Fase Áurea – Quando o assassino começa a perder a
compreensão da realidade;
Fase da Pesca – Quando o assassino procura sua vítima ideal;
Fase Galanteadora – Quando o assassino seduz ou engana sua
vítima;
Fase da Captura – Quando a vítima cai na armadilha;
Fase do Assassinato – É o auge da emoção para o assassino;
Fase da Depressão – Ocorre após o assassinato.

Quando o assassino entra em depressão, engatilha novamente o início do
processo.
3 Culpabilidade
A culpabilidade é um pressuposto para aplicação da pena que leva em
consideração 3 elementos essenciais, a imputabilidade do agente infrator, a sua
capacidade de compreensão da ilicitude de sua conduta e a possibilidade de exigir
atitudes conforme determina a lei, a ausência de algum destes elementos implica na
inexistência da culpabilidade.
Conforme Bitencout (2013, p.14)
“A culpabilidade, como fundamento da pena, refere-se ao fato
de ser possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de um
fato típico e antijurídico, isto é, proibido pela lei penal. Para isso,
exige-se a presença de uma série de requisitos – capacidade de
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culpabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta
– que constituem os elementos positivos específicos do conceito
dogmático de culpabilidade. A ausência de qualquer desses
elementos é suficiente para impedir a aplicação de uma sanção
penal.”
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Conceitualmente tem-se que culpabilidade é o juízo de censura, juízo de
reprovabilidade que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade por fato
típico e ilícito, com proposito de aferir a necessidade de imposição da pena.
(MASSON, 2011, p. 436), o juízo de culpabilidade recai sobre o autor do crime para
analisar se ele deve ou não suportar a pena em razão do ato cometido, ele é punido
em razão do comportamento que realizou ou deixou de realizar e não pela condição
de ser quem é.
Dispõe Masson que (2011, p.437):
“É a culpabilidade que diferencia a conduta do ser humano
normal e apto ao convívio social, dotado de conhecimento do
caráter ilícito do fato típico livremente cometido, do
comportamento realizado por portadores de doenças mentais,
bem como de pessoas com desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, e também dos atos de seres irracionais ou de
pessoas que não possuem consciência do caráter ilícito do fato
típico praticado ou não têm como agir de forma diversa. Aqueles
devem ser punidos, pois tinham a possibilidade de respeitar o
sistema jurídico e evitar resultados ilícitos; estes não.”
Sendo assim, a culpabilidade é a capacidade de se considerar alguém culpado
pela pratica de uma infração penal, diante de um Serial Killer a maior dificuldade é
determinar se ele é ou não responsável por seus atos.
4 Imputabilidade Penal
Para determinar a culpabilidade do agente diante de uma infração penal é
necessário definir quanto a sua imputabilidade, ela torna o agente responsável pela
prática do crime, sujeitando-o à imposição da pena, desde que presentes os demais
elementos da culpabilidade.
No Código Penal Brasileiro, o legislador optou por não definir a imputabilidade
penal, limitando-se apenas a apontar as hipóteses de ausência, ouseja indicando os
casos de inimputabilidade penal nos seus arts. 26, caput, 27 e 28 § 1º que dispõe in
verbis:
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Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
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Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na
legislação especial.
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
[…] § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
Contudo diante das características da inimputabilidade é possível formular um
conceito de imputabilidade como sendo a capacidade mental, inerente ao ser
humano de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito do fato e de
determinar-se de acordo com esse entendimento. (MASSON, 2011, p. 450)
Conforme Capez (2004, p. 289) imputabilidade é:
“A capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de
determinar-se de acordo com esse entendimento. O agente
deve ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais de
saber que está realizado um ilícito penal. Mas não é só. Além
dessa capacidade plena de entendimento, deve ter totais
condições de controle sobre sua vontade, de acordo com esse
entendimento.”
Diante desses conceitos a imputabilidade apresenta dois elementos sendo um
intelectivo que é a integridade biopsíquica, consistente na perfeita saúde mental que
permite ao indivíduo o entendimento do caráter ilícito do fato e na sua capacidade
de entendimento, e outro volitivo, que é o domínio da vontade, é dizer, o agente
controla e comanda seus impulsos relativos à compreensão do caráter ilícito do fato,
determinando-se de acordo com esse entendimento, é a faculdade de controlar e
comandar a própria vontade. Faltando um desses elementos, o agente não será
considerado responsável pelos seus atos.
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A imputabilidade é a capacidade psíquica do indivíduo de compreender o
caráter criminoso de sua conduta e de determinar-se de acordo com essa
compreensão. Essa capacidade resulta do somatório da maturidade do agente, da
sua sanidade mental e da possibilidade de determinar sua conduta de acordo com o
que impõe a norma jurídica ou seja, é Imputável o indivíduo mentalmente
desenvolvido e são, que possui a inteira capacidade de entender o caráter criminoso
do seu ato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
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Por conseguinte , se faz necessário esclarecer as causas de inimputabilidade,
que excluem a imputabilidade e fazem com que o indivíduo não seja capaz de
responder pelos seus atos, sendo elas: a doença mental; desenvolvimento mental
incompleto; o desenvolvimento mental retardado e a embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou força maior.
A doença mental é a perturbação mental e psíquica de qualquer ordem, capaz
de eliminar ou diminuir a capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de
dominar vontade.
Desenvolvimento mental incompleto é o desenvolvimento que ainda não se
concluiu, devido à tenra idade ou à sua falta de convívio social, ocasionando
imaturidade mental e emocional. Enquanto que desenvolvimento mental retardado
é aquele que não se desenvolverá acarretando um atraso na idade mental em relação
a idade cronológica, estando, portanto, abaixo do desenvolvimento normal
esperado.
Por fim, verifica-se a embriaguez, como excludente de imputabilidade, levando
à exclusão da capacidade de entendimento e vontade do agente, em razão de uma
intoxicação aguda e transitória causada por álcool ou qualquer substância de efeitos
psicotrópicos, sejam eles entorpecentes, estimulantes ou alucinógenos desde que
proveniente de caso fortuito ou força maior.
Para aferição da inimputabilidade existem 3 critérios, quais seja:
•

•

•

Biológico: é necessário para se configurar a inimputabilidade, a presença de
um problema mental, representado por uma doença mental, ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado;
Psicológico: para esse critério não é importante se o indivíduo apresenta ou
não alguma deficiência mental. Ele será inimputável se ao tempo do fato ele
era capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação e agir de acordo com
sua compreensão.
Biopsicológico: é uma combinação dos outros 2 critérios, não se leva em conta
somente a existência de algum problema mental, mas também que essa
171

www.conteudojuridico.com.br

doença tenha afetado a capacidade do agente de compreender o fato ilícito
e de se determinar conforme esse entendimento na época do fato.
O direito penal brasileiro adota, como regra geral, o sistema biopsicológico e traz
como exceção o critério biológico ao normatizar que todo menor de 18 anos será
considerado inimputável.
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Outrossim, o código penal brasileiro traz ainda a figura do semi – imputável também
conhecida como culpabilidade diminuída ou imputabilidade diminuída ou atenuada.
Conforme Dispõe o artigo 26, parágrafo único:
Artigo 26 [...] Parágrafo único: A pena pode ser reduzida de
1(um) a 2/3 (dois terços), se o agente. Em virtude de perturbação
de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou
retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Esses indivíduos classificados como semi-imputáveis apresentam a sua saúde
mental diminuída, contudo sem sua exclusão. Conforme o parágrafo único do artigo
26 do Código Penal, eles não possuem plena capacidade, ou seja, eles não são
“inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento”, apresentando assim, uma dificuldade em valorar e
censurar o fato, e devido a isso, a censura a sua conduta ilícita deve sofrer uma
diminuição.
Segundo Luís Regis Prado 2002:
“A semi-imputabilidade está situada entre a imputabilidade e a
inimputabilidade, constituindo uma área intermediária limítrofe,
a zona cinzenta situada entre a saúde mental e a insanidade. Ela
não elimina completamente a imputabilidade, o que ocorre é
uma redução dessa capacidade, não devendo ser tratada como
uma forma de exclusão da culpabilidade, uma vez que apenas a
diminui, reduzindo a pena a ser aplicada.”
Desta forma, o indivíduo semi-imputável é aquele que possui capacidade de
entendimento, no entanto, esta é incompleta em razão de distúrbio mental ou de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Ao entendermos o Serial Killer como um indivíduo portador de Transtorno de
Personalidade[9] e não uma doença mental, despontam questionamentos quanto a
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sua imputabilidade, seria ele considerado penalmente capaz de responder pelos seus
crimes? Nossa legislação quase sempre leva em consideração sua periculosidade e
não seu transtorno mental para aplicar as sanções previstas no ordenamento jurídico,
o que nos leva a outro viés não menos importante, sendo ele capaz de responder
por seus e cumprir a sanção aplicada, é também possível que ele seja ressocializado
e colocado novamente em convívio social?
4. Penas e Medidas de Segurança
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Diante do cometimento de crimes e infrações penais o Estado exerce, através
das sanções penais quais seja as penas e medidas de segurança, seu poder-dever de
punir, não como vingança pelo ato e sim como forma de retribuição pelo mal
provocado e mais ainda como forma de prevenção de novos atos infracionais, leciona
o Professor Fernando Capez que “o Estado é a única entidade dotada de poder
soberano, é o titular exclusivo do direito de punir.”
Afirma ainda, Masson (2011, p. 537) sobre o tema:
“Sanção penal é a resposta estatal, no exercício do poder/dever
de punir e após o devido processo legal, ao responsável pela
prática de um crime ou de uma contravenção penal. Divide-se
em duas espécies: penas e medidas de segurança.”
As penas apresentam como pressuposto a culpabilidade destinando-se aos
imputáveis e aos semi-imputáveis não perigosos. Já as medidas de segurança têm
como pressuposto a periculosidade, e dirigem-se aos inimputáveis e aos semiimputáveis dotados de periculosidade, pois necessitam, no lugar da punição, de
especial tratamento curativo.
“A pena consistente na privação ou restrição de determinados
bens jurídicos do condenado, aplicada pelo Estado em
decorrência do cometimento de uma infração penal, com as
finalidades de castigar seu responsável, readaptá-lo ao convívio
em comunidade e, mediante a intimidação endereçada à
sociedade, evitar a prática de novos crimes ou contravenções
penais.” (MASSON, 2011 p. 538).
Apresenta ainda os seguintes princípios:
•

Princípio da Reserva legal: previsto no art. 5.°, XXXIX, da
Constituição Federal, provém do brocardo nulla poena síne
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lege ou seja, não há pena sem lei, somente a lei pode
•

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

•

•

•

•

•

•

cominar a pena;
Princípio da Anterioridade: a lei que estabelece a pena
precisa ser anterior ao fato que se almeja punir;
Princípio da Personalidade: A pena não pode em nenhuma
hipótese passar da pessoa do condenado. Apenas este pode
dar cumprimento a pena imposta, não podendo ser
repassado a outro.
Princípio da Inderrogabilidade: Norteia que presentes os
princípios necessários para a condenação, a pena não pode
deixar de ser aplicada e integralmente cumprida.
Princípio da Intervenção Mínima: a pena será legitima apenas
nos casos estritamente necessários para a tutela de um bem
jurídico penalmente reconhecido.
Princípio da Humanidade: a pena precisa respeitar os direitos
fundamentais do condenado enquanto ser humano. Não
podendo, dessa forma, violar a sua integridade física ou
moral.
Princípio da Proporcionalidade: a sanção penal imposta deve
ser justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação do
ilícito, bem como para prevenir novas infrações.
Princípio da Individualização: busca constituir a justa e
adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos
efeitos pendentes sobre o condenado, tomando-a única e
distinta.

Esses princípios buscam proporcionar ao indivíduo condenado o cumprimento
digno de sua pena, garantindo-lhe que sejam mantidos seus direitos fundamentais.
A Medida de Segurança é a sanção penal imposta pelo Estado a um indivíduo
considerado inimputável ou semi-imputável que praticou uma conduta criminosa e
que, em razão da sua periculosidade, poderá voltar a delinquir. É justificada pois por
eles não terem inteira capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações,
precisando também de assistencial.
Assim conceitua Masson (2011, p. 810):
“Medida de segurança é a modalidade de sanção penal com
finalidade exclusivamente preventiva, e de caráter terapêutico,
destinada a tratar inimputáveis semi-imputáveis portadores de
periculosidade, com o escopo de evitar a prática de futuras
infrações penais.”
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Mostra – se como espécie de sanção penal, apesar de apresentar caráter,
curativo e assistencial, pois toda forma de privação e restrição de direitos é penoso
para aquele que a suporta. Destina-se a prevenção de novas infrações penais, sendo
aplicadas por períodos determinados quanto ao limite mínimo e completamente
indeterminado quanto a duração máxima, pois sua extinção está diretamente ligada
a cessação de periculosidade do apenado.
Nosso ordenamento jurídico prevê duas espécies de medida de segurança:
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Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico: chamada
também de medida detentiva, que na inexistência do hospital de custódia e
tratamento, pode ser cumprida em outro estabelecimento adequado. Essa medida
de segurança é aplicável aos inimputáveis e aos semi-imputáveis que precisem de
tratamento curativo.
Submissão a tratamento ambulatorial: funcionando como substituição a
internação, essa medida consiste na submissão a tratamento ambulatorial, através
do qual são oferecidos cuidados e acompanhamentos médicos, mas sem internação.
Para aplicação da medida de segurança é necessário atender 2 requisitos: a
prática de uma infração penal e a periculosidade do agente infrator, sendo a
periculosidade a probabilidade efetiva do agente voltar a cometer novas infrações.
5. Aplicação da Lei Penal
No Brasil verifica-se uma grande dificuldade no que tange ao tratamento penal
dado aos Serial Killers, visto que, mesmo sendo portadores de Transtorno de
Personalidade Antissocial são tratados como criminosos comuns, no entanto a
indiferença pelos sentimentos alheios e pelas normas, assim como o número de
reincidências, demonstra que o tratamento dispensado a eles é completamente
inadequado.
Considerá-los como doentes mentais também não se mostra adequado, uma
vez que dotados de extrema inteligência são capazes de manipular e ludibriar as
perícias médicas, fazendo parecer que depois de algum tempo estão arrependidos e
prontos a serem inseridos na sociedade novamente.
Como assevera Jonh Douglas (2017, p. 140)
“Um assassino em série é por natureza manipulador, narcisista e
completamente egocêntrico. Ele relatará a um oficial de
condicional ou a um psiquiatra prisional qualquer coisa que ele
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queira ouvir e o que for necessário para que seja solto e possa
continuar nas ruas.”
É preciso lembrar que esse transtorno não tem cura e que sua ausência de culpa
e impossibilidade de seguir as normas faz do Serial Killer um perigo a sociedade.
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Assim demonstra Bonfim (2004, p. 92):
“É praticamente consenso na Psiquiatria mundial que os serial
killers são irrecuperáveis. Faltando-lhes compaixão pelo “outro”
e qualquer sentimento de remorso, são movidos unicamente
por suas fantasias, que se tornam a cada passo mais fortes e às
quais eles não podem – ou não querem – resistir. Não existe
tratamento eficaz para tais tipos criminosos, uma vez que suas
personalidades assim estão formadas [...]. Quando presos, cada
vez que conseguem enganar os psiquiatras que os avaliam e,
assim, lograr obter a liberdade, tornam imediatamente a matar,
tal como faziam ou, ainda, de forma mais elaborada e cruel.”
A falta de uma legislação específica representa um entrave para o
reconhecimento do Serial Killer de maneira apropriada pelo nosso ordenamento
jurídico, em 2010 foi proposto pelo, hoje falecido, Senador Romeu Tuma[10] através
do projeto de lei nº 140, que fosse inserido ao código penal brasileiro a figura do
assassino em série, dando-lhe conceituação e prevendo estabelecimento de alguns
requisitos para sua caracterização tais como elaboração de laudo pericial, formulado
por junta profissional composta por psicólogos, psiquiatras e especialistas, todos
com comprovada experiencia no assunto, no entanto, o projeto foi arquivado sem
votação.
Evidencia-se que a aplicação da pena ao Serial Killer é algo extremamente
complexo, precisando ser analisado caso a caso, com estudo concreto e
envolvimento de vários profissionais, pois sabe-se que ele não é um criminoso
comum, mas tem plena consciência de suas ações.
3 CONCLUSÃO
Levando em consideração sua periculosidade e alta taxa de reincidência
podemos pensar se a legislação brasileira está realmente preparada para
dar adequado tratamento aos Serial Killers, uma vez que, mesmo podendo ser
condenado a 40 anos[11] de reclusão, seus aspectos psicológicos
e comportamentais demonstram na grande maioria das vezes sua completa
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incapacidade no convívio com outras pessoas, podendo manipular suas ações,
sentimentos e até mesmo as pessoas ao seu redor.
As ciências procuram respostas sobre o que levam esses indivíduos a agirem de
maneira tão dissimuladas, violentas e alegam não ser possível garantir que eles não
voltem a cometer tais crimes e garantem que além de retirá-los da sociedade eles
precisam de acompanhamento e tratamento, o que nosso sistema prisional ainda é
muito precário para proporcionar.
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Muitos desses criminosos são considerados inimputáveis pois não são capazes
de entender que o caráter da sua ação é ilícito mas devem ser mantidos em medidas
de segurança, no entanto mesmo os imputáveis e semi-imputáveis, que sabem
exatamente o que estão fazendo, precisam de acompanhamento por tempo
indeterminado, além é claro de serem retirados da sociedade.
A nossa legislação tende a considerá-los imputáveis e condená-los a pena de
privação de liberdade, sem nenhum tipo de acompanhamento ou tratamento
adequado, chegando a situação de quando cumprida a pena não saber o que fazer
com tal individuo pois sabe-se que ele não tem condições de voltar ao convívio social
mas teve sua pena cumprida.
Por fim, parece mais sensato, além da restrição de liberdade, mantê-lo também em
medida de segurança por tempo indeterminado, pois assim sua pena só estaria
cumprida quando cessasse sua periculosidade.
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RESUMO: Esse artigo norteia-se no sentido de debater, de maneira crítica e coerente,
o problema da inefetividade das normas penais previstas no Código de Defesa do
Consumidor, na Lei 8.137/1990 e em legislações esparsas que tipificam delitos contra
as relações de consumo. A concepção de que sanções de caráter cível e
administrativo já seriam suficientes para a tutela da maioria dos bens jurídicos
consumeristas cujo atentado, hoje, enseja ilícito penal é a tese adotada pelo presente
trabalho. Paralelamente, também será analisada a questão da responsabilização civil
e administrativa da pessoa jurídica em contraponto e, até, em substituição, à
responsabilização penal para esse ente.
PALAVRAS-CHAVES: RESPONSABILIZAÇÃO PENAL; SANÇÃO; INEFETIVIDADE;
ILICITOS CIVIS; INFRAÇÕES CONSUMERISTAS.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Previsão das infrações penais contra as relações de
consumo no ordenamento jurídico pátrio; 2.1 Noções prévias e essenciais sobre o
Direito do Consumidor; 2.2 Lei 8.078/90: breve exposição sobre os artigos 61 a 74;
2.3 Lei 8.137/90 e as infrações penais contra as relações consumeristas; 2.4 Da
carência à abundância de normas penais regendo as relações de consumo: breves
comentários sobre a legislação extravagante e esparsa sobre a matéria; 3. A (in)
efetividade das punições às infrações penais previstas no CDC e na lei 8.137/90; 3.1
Panorama atual e dados estatísticos que atestam essa carência de efetividade; 3.2
Discussão sobre a possibilidade de punir algumas dessas infrações penais como
ilícitos civis e/ou administrativos; 3.3 Necessidade de compreensão e utilização do
Direito Penal como ultima ratio; 3.4 O problema da punição dos funcionários, agentes
das empresas; 4. Problema da Responsabilização Penal da Pessoa Jurídica; 4.1
Divergência doutrinária quanto à responsabilização penal da Pessoa Jurídica nos
crimes econômicos; 4.2 Reflexão sobre a possibilidade de aplicação de algumas das
penalidades previstas no art. 21 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) contra as
pessoas jurídicas nas relações de consumo; 4.3 Discussão sobre a eficácia das
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responsabilizações civil e administrativa para coibir os delitos contra as relações de
consumo; 5. Conclusão
1.INTRODUÇÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O ordenamento jurídico pátrio prevê diversos mecanismos de prevenção e
repressão dos crimes contra as relações de consumo. Além de tê-los consagrado na
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), é possível reconhecer sanções de
caráter penal na legislação esparsa. A despeito dessa abundância de diplomas
versando sobre esses delitos, o que se assiste, na prática, é o desrespeito a direitos
básicos dos consumidores, que gozam de enorme desconhecimento perante os
sujeitos ativos e os passivos desses crimes.
É pacífico o entendimento de que as medidas coibidoras e punitivas de ilícitos
penais são mais burocráticas e menos céleres do que aquelas previstas nos âmbitos
cível e administrativo. Entretanto, falta um estímulo institucionalizado, por parte não
somente dos aplicadores do direito, mas, principalmente, dos legisladores, para que
se prefira que muitas das condutas hoje sancionadas na seara penal venham a ser
proporcional e razoavelmente tratadas nas outras duas áreas jurídicas supracitadas.
Sob esse prisma, serão discutidos a questão da ineficácia – ou inefetividade – das
normas penais previstas para punir os delitos contra as relações consumeristas e o
problema da responsabilização de funcionários - tão vulneráveis quanto os próprios
consumidores – nesses mesmos delitos, quando os sujeitos ativos são pessoas
jurídicas.
2.Previsão das infrações penais contra as relações de consumo no ordenamento
jurídico pátrio
No Brasil, a previsão expressa de delitos contra as relações de consumo, não
somente no Código de Defesa do Consumidor, como também na Lei 8.137/90 e na
Lei de Economia Popular (1.521/51), demonstra a preocupação que o legislador
pátrio teve em munir os operadores do direito de respaldos legais abstratos em que
eles pudessem se basear para punir e desestimular a prática de infrações dessa
espécie. Todavia, na prática, a vigência desses dispositivos infraconstitucionais, além
do princípio constitucional que salvaguarda como direito fundamental a defesa do
consumidor, não intimida nem persuade muitos dos fornecedores e lojistas que
continuam a cometer delitos nas mais diversas relações consumeristas.
2.1 Noções prévias e essenciais sobre o Direito do Consumidor
A ideia sobre a existência de um Direito Penal Econômico e/ou sobre a
validade e o arcabouço de um Direito Penal do Consumidor tem sido
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prevalentemente aceita pelos doutrinadores nacionais. Dentro da seara
consumerista, as concepções sobre o que seria a figura do consumo, do consumidor,
do adquirente, do fornecedor, do comerciante são apenas alguns dos conceitos
basilares que formam o esqueleto teórico para que se estabeleça uma compreensão
mais detida e coerente sobre o tema.
O consumo é a última etapa do processo econômico. Há autores consagrados
que consideram que o “direito penal do consumidor protege não o consumidor em
si, mas a relação jurídica de consumo” (BENJAMIN, 2007 p. 111). Esta seria um bem
jurídico autônomo, supraindividual e imaterial.
O fato de ser o consumidor a parte mais fraca da relação entre ele e o
fornecedor leva alguns doutrinadores a crerem que determinados ilícitos cíveis e
administrativos são tão graves que seriam cabíveis para eles, também, sanções
penais. Isso seria necessário “para o próprio cumprimento daquelas outras normas,
garantindo-se, outrossim, a incolumidade dos consumidores, a lisura das relações de
consumo e o patrimônio daqueles.” (FILOMENO, 2000, p. 20) Ainda para Filomeno
(2000), o consumidor seria o destinatário final, a parte vulnerável da relação negocial,
distinguindo-se do adquirente, que também faria parte de uma relação negocial, mas
estaria em pé de igualdade com o fornecedor ou comerciante. De maneira
semelhante, Pedro Ivo Andrade (2007) reconhece que a defesa do consumidor é um
direito constitucional que pode, até mesmo, ser alçado ao status de direito
fundamental, e também aponta para a necessidade de haver punições penais àqueles
que atentem contra as relações de consumo, cujos bens, para ele, seriam de
titularidade coletiva ou difusa.
Ademais, é preocupante o caráter altamente criminalizador do Código de
Defesa do Consumidor, dado que classifica como delito uma grande quantidade de
condutas que, a rigor, não ensejariam mais do que infrações administrativas, em
alarmante descompasso com os princípios penais da intervenção mínima e da
insignificância.
Ao longo deste artigo, serão analisadas as infrações penais atualmente
previstas contra as relações de consumo, a (in) efetividade de que elas gozam e a
razão de elas terem sido enquadradas neste ramo do Direito.
2.2 Lei 8.078/90: breve exposição sobre os artigos 61 a 74
A Constituição Federal de 1988 trouxe o importante marco histórico de
reconhecer expressamente que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor (art. 5º, XXXII), além de ter inserido a defesa do consumidor como um
dos princípios da ordem econômica (art. 170, V[1]). Em 1990, na legislação
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infraconstitucional, surgiram a Lei 8.078, denominada de Código de Defesa do
Consumidor, e a Lei 8.137.
Tratando-se do Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990,
percebe-se que ele prevê, dos artigos 61 a 74, os tipos que corresponderiam aos
crimes contra as relações de consumo.
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Ao realizar uma análise macroscópica do artigo 63 ao artigo 74 do CDC,
percebe-se que foram tutelados os bens: periculosidade e nocividade, saúde e
segurança (arts. 63 a 65); publicidade (arts. 66 a 69); garantia de adequação dos bens
(arts. 70 e 74); arquivos de consumo (art. 72) e cobrança de dívidas (art. 71).
É interessante notar que algumas das sanções previstas cominam a pena de
detenção com a de multa (arts. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71) enquanto outras trazem
como pena a detenção ou a multa (arts. 69, 72, 73, 74). Para Paulo José Costa Júnior
e Luiz Régis Prado (2009), o Código do Consumidor foi infeliz em determinar, no
início do artigo 78, que, afora as penas privativas de liberdade e de multa, poderiam
ser impostas cumulativa ou alternadamente as medidas de interdição temporária de
direitos, publicação em órgãos de comunicação de grande circulação de notícia
sobre os fatos e a condenação e a prestação de serviços à comunidade. A
possibilidade da aplicação cumulativa dessas medidas, além da detenção e da multa,
pode resultar numa punição mais grave de um crime contra as relações de consumo
do que a do próprio crime de homicídio, cuja sanção é a pena privativa de liberdade.
Também é importante perceber que, em regra, essas infrações admitem
apenas a modalidade do dolo. Assim, somente os crimes de omissão de informação
a consumidores (art. 63) e oferta não publicitária enganosa (art. 66) admitem
concomitantemente o elemento subjetivo da culpa.
É válido notar que os artigos 75 a 80 do Código de Defesa do Consumidor
tratam, respectivamente, do concurso de pessoas (art. 75); de circunstâncias
agravantes dos crimes tratados (art. 76); do estabelecimento da pena pecuniária em
dias-multa (art. 77); das medidas alternativas que podem ser impostas além da
detenção e da multa (art. 78); do valor da fiança (art. 79) e do processo penal (art.
80). Dessa forma, eles não tipificam condutas em si, mas tratam de peculiaridades e
de procedimentos penais e de processo criminal.
2.3 Lei 8.137/90 e as infrações penais contra as relações consumeristas
A Lei 8.137, promulgada em 28 de dezembro de 1990, trata dos crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. As infrações penais
contra as relações consumeristas correspondem aos nove incisos do art. 7º desta lei.
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Segundo Pedro Ivo Andrade (2007), esse diploma foi mais uma trapalhada legislativa
em matéria penal, haja vista ter tramitado paralelamente à Lei 8.078/90, que também
disciplina crimes contra as relações de consumo; no entanto, em total descompasso
com essa ultima.
Porém, consoante bem aponta Costa Júnior (2009), uma distinção importante
que é possível perceber entre a Lei 8.137/90 e o Código do Consumidor refere-se ao
fato de que naquela objetivou-se uma proteção de diretos no sentido horizontal,
entre fabricante e fabricante, entre fabricante e distribuidor, entre comerciante e
fabricante ou mesmo entre consumidor e consumidor. Por outro lado, na Lei
8.078/90, a tutela se fez num sentido predominantemente vertical, visualizado o
consumidor na parte inferior da relação jurídico-penal; acima dele, situam-se o
comerciante, o distribuidor e o produtor. Também é cabível destacar que a sanção
prevista para todas as infrações tratadas na Lei 8.137/90 é a de detenção, de dois a
cinco anos, ou multa, não havendo a possibilidade de detenção e multa como há na
Lei 8.078/90.
Dentre os delitos previstos no art. 7º da Lei 8.137/90[2], identifica-se:
favorecimento ou preferência de comprador ou freguês (inciso I); venda ou exposição
de mercadoria em desacordo com as prescrições legais de embalagem, tipo,
especificação, peço ou composição (inciso II); mistura de gêneros de espécies
diferentes para vendê-los como puros ou com o preço dos de alto custo (inciso III);
fraude de preços (inciso IV), por alteração de elementos do produto (alínea a), divisão
de bens ou serviço normalmente vendido em conjunto (alínea b); junção de bens ou
serviços normalmente vendidos em separado (alínea c); aviso de inclusão de insumo
não empregado na produção do bem ou na prestação do serviço (alínea d); elevação
do valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de
comissão ou de taxa de juros ilegais (inciso V); sonegação de insumos ou bens,
recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente
ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação (inciso VI); indução do consumidor
ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a
natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a
veiculação ou divulgação publicitária (inciso VII); destruição, inutilização ou
danificação de matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço,
em proveito próprio ou de terceiros (inciso VIII); venda, posse em depósito para
vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou
mercadoria, em condições impróprias ao consumo (inciso IX)[3].
Faz-se mister relevar que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º, “Nas
hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena
e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte.”
184

www.conteudojuridico.com.br

2.4 Da carência à abundância de normas penais regendo as relações de
consumo: breves comentários sobre a legislação extravagante e esparsa
sobre a matéria
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A tramitação da Lei 8.078/90 ocorreu em paralelo à da Lei 8.137/90 no
Congresso Nacional. Antes da elaboração destas, o Código Penal já trazia alguns
delitos contra as relações de consumo que não foram previstos pelo CDC, tais como
corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia ou medicinal (art.
272); o de alteração de substância alimentícia ou medicinal (art. 273); o crime de
fornecimento de substâncias nocivas à saúde pública (art. 278); o de substância
avariada (art. 279) e o de medicamento em desacordo com receita médica (art. 280),
dentre outros exemplos trazidos pelo eminente jurista e doutrinador Antônio
Benjamin (2007). A própria atualização da Lei de Economia Popular (Lei nº
1.521/1951), em 1984, antecedeu o CDC e disciplinava alguns crimes que já
vigoravam contra as relações de consumo antes da promulgação da Lei 8.078/90.
É possível depreender a partir das experiências cotidianas vivenciadas no
âmbito consumerista que o CDC não cumpriu o propósito garantista anteriormente
pretendido, pois acabou por tutelar na esfera penal condutas cuja punição poderia
se restringir aos âmbitos cíveis e administrativos. Ademais, o autor Filomeno (2013)
aponta que, de uma carência, de uma escassez absoluta de criminalização de oferta
e publicidade enganosas e abusivas, passou-se à abundância dessas normas. Essa
crítica refere-se notadamente ao inciso VII do art. 7º da Lei 8.137/90 que, ainda que
não se confunda com os artigos 66, 67 e 68 da Lei 8.078/90, deles está muito próximo.
Ao realizar-se uma análise comparativa entre ambos, constata-se que enquanto o
primeiro corresponde a
Art. 7º VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de
indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza,
qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio,
inclusive a veiculação ou divulgação publicitária.[4]
Na Lei 8.078/90 consta que:
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir
informação relevante sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviços:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
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§ 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber ser enganosa ou abusiva:
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Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar
de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa:
Parágrafo único. (Vetado)[5].
Vale ressaltar que o Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR)
prevê condutas a serem seguidas pelos anunciantes, publicitários e veículos, ao lado
de outros comportamentos condenáveis, prescindindo da comprovação de resultado
lesivo para que ocorra a condenação.
Ainda que tivesse um propósito garantista, o CDC acabou por tutelar
penalmente condutas que poderiam ser consideradas irrelevantes penais, além de
não ter revogado as que estavam previstos na legislação esparsa. Outrossim, relevase que o CDC também poderia ter incorporado a disciplina dos crimes contra as
relações consumeristas presentes nas legislações extravagantes e considerados
como graves a ponto de merecer proteção penal.
3. A (in) efetividade das punições às infrações penais previstas no CDC e na
lei 8.137/90
No Brasil, ainda que as Leis 8.078/90 e 8.137/90 disponham expressamente
sobre delitos contra as relações de consumo, o que se aprecia, na prática, é a baixa
efetividade das sanções penais que esses dispositivos legais cominam. Ressalte-se
que o problema se assevera quando se constata que os fornecedores e lojistas
desrespeitam as normas que, na maioria das vezes, nem eles nem os próprios
consumidores têm ciência de que tipifiquem ilícitos penais.
3.1 Panorama atual e dados estatísticos que atestam essa carência de
efetividade
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Apesar de a proteção ao consumidor ser bastante comentada e valorizada
pela sociedade, poucas pessoas conhecem o teor das normas que disciplinam não
só as infrações penais; mas, também, as sanções administrativas e cíveis que foram
postas no Código para otimizar a defesa de seus interesses. Sendo o consumidor a
parte vulnerável dessa relação negocial, destaca-se o desafio de ele ter acesso e saber
utilizar os dispositivos que cominam penas para comerciantes, fornecedores e
infratores de modo a favorecer o desenvolvimento de uma consciência mais ampla
e razoável sobre quais são os seus direitos e deveres enquanto participante da
relação consumerista.
Na época Moderna, já havia estudiosos que sustentavam que "não há ato
algum que seja, em si mesmo, um crime. Por mais graves que sejam os danos que
ele possa causar, o seu autor só será considerado criminoso se a opinião comum da
respectiva sociedade o considerar como tal" (DURKHEIM, 1995, p.23). Assim, é
possível reconhecer a patente falta de legitimidade de alguns crimes previstos no
CDC, visto que a própria população não reconhece como ilícitos penais os tipos
constantes nos artigos 72 e 74 do CDC. A sociedade admite e cobra que, por
exemplo, o impedimento ao acesso do consumidor às informações que sobre ele
constem em bancos de dados (art. 72) seja punido, mas não acredita ser necessário
que essa sanção ocorra a título penal.
Os dados colhidos em uma pesquisa de campo realizada no 1º Juizado
Especial Criminal de Salvador a partir das denúncias que eles recebem da Delegacia
de Defesa do Consumidor demonstram a inefetividade da maioria das normas penais
previstas no CDC e na Lei 8.137/90. Segundo gráficos que demonstram,
proporcionalmente, a quantidade de casos de infrações penais contra as relações de
consumo que chegam até esse Juizado, houve apenas 12 Termos Circunstanciais
(ocorrências) em maio de 2013 e 35 deles em julho de 2013[6].
Ainda no 1º Juizado, por meio de uma entrevista, o conciliador Rodrigo relatou
que os delitos que eles costumam receber são: omissão de informação a
consumidores (art. 63); afirmação não publicitária falsa ou enganosa (art. 66); indução
de publicidade a comportamento prejudicial ou perigoso ao consumidor (art. 68) e
cobrança abusiva de dívidas (art. 71). Ademais, ele esclareceu que os delitos contra
as relações de consumo que chegam até os Juizados são os considerados de menor
potencial ofensivo (pena máxima de até dois anos). Todavia, Rodrigo afirmou não se
recordar de registros de pena de detenção ou multa desde que trabalha no 1º
Juizado (ele ingressou nesse órgão em 2012). Assim, quando se trata de infrações
penais contra as relações de consumo, o Juizado a apura e, caso se confirme sua
configuração, determina a prestação de serviços à comunidade e a doação de cestas
básicas ao SEAPA por parte da Pessoa Jurídica infratora.
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Questionado sobre uma média de quantos acordos nessa seara do Direito do
Consumidor ele já mediou, Rodrigo informou que eles não chegam a 1% das lides
que recebe. O conciliador observou que, quando o consumidor requisita que haja a
devolução do valor do produto, ou a aquisição de um novo produto, sem defeitos
ou vícios redibitórios, a empresa que normalmente é o polo passivo da lide costuma
aceitar pagar a indenização estabelecida. Porém, ele pontuou que é raro o pedido de
indenizações em valores pecuniários por parte do consumidor ludibriado, pois este
se contenta em receber somente um produto novo e em condições de qualidade
adequada que seja igual ou semelhante ao que originariamente comprara. O
conciliador constatou que poucas dessas lides chegam à fase de instrução e que a
maioria das infrações penais previstas no CDC que chega até ele circunda o tema da
Publicidade Enganosa.
Em pesquisa empírica[7] realizada em nove Varas Criminais do Fórum Criminal
de Sussuarana, na comarca de Salvador, os dados colhidos através de entrevistas
realizadas com assessores e diretores das respectivas Varas também refletiram
situações de patente inefevetidade de punições penais no âmbito consumerista. No
Fórum em apreço, somente a 1ª e a 2ª Vara Criminais são especializadas para o
recebimento de crimes contra as relações de consumo. Nas demais, os raros
processos que nestes locais são equivocadamente interpostos (por tratarem de
matéria estranha à da competência da vara) são arquivados.
Na 2ª Vara Criminal, o entrevistado foi o assessor jurídico Gleidson P., que
educadamente se dispôs a responder relevantes questões para as estatísticas que se
pretende construir. Segundo este assessor, chegam, anualmente, em média, de 70
(setenta) a 80 (oitenta) denúncias de infrações penais contra as relações de consumo
nesta Vara. Destas, aproximadamente 5 (cinco) feitos prescrevem, 3 (três)
condenações se efetivam e 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) processos são arquivados.
Os delitos que eles mais recebem, no que concerne a essa temática, são: o art. 63 do
CDC e os incisos I, II e VII do art. 7º da Lei 8.137/90, todos já supramencionados.
Gleidson não relatou o recebimento das infrações consumeristas previstas na Lei
n.1.521, cujo montante ele considera pífio. Ainda para este assessor, a principal causa
para os arquivamentos de autos nesta seara consiste na dificuldade de a perícia
indicar quem foi o responsável pela violação do produto ou pela impropriedade do
objeto, por exemplo.
3.2 Discussão sobre a possibilidade de punir algumas dessas infrações penais
como ilícitos civis e/ou administrativos
As Leis 8.078/90 e 8.137/90, diferentemente do que esperava a ala mais
garantista do Direito Penal, tipificaram condutas que poderiam tranquilamente ser
tratadas como ilícitos civis ou administrativos. É pacífico o entendimento de que a
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responsabilização penal independe da administrativa e da cível, mas o que se
pretende explicitar é que a maioria dos comportamentos, hoje, considerados crimes
contra as relações de consumo não deveriam ser sancionados pelo Direito Penal.
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De antemão, critica-se a lógica utilizada para disciplinar as infrações penais
previstas nos diplomas consumeristas tendo-se em vista que, conforme acentua
Claus Roxin (2002), o pensamento sistemático deve ceder lugar a um “pensamento
problemático”, segundo o qual a solução derive da respectiva estrutura dos fatores
que servem de base ao problema, e não dos axiomas previamente dados de um
sistema determinado pelo procedimento de dedução lógica. Desse modo, entendese que não existe a necessidade de criminalizar condutas pela extensão da aplicação
de outros ramos do direito à vertente do Direito do Consumidor, mas devem ser
consideradas as características específicas dessa matéria a fim de que sejam dadas
as soluções adequadas para os problemas por ele tratados.
Seguindo o raciocínio supracitado, defende-se a necessidade de que a
criminalização de condutas seja restrita a situações de verídica violência, devendo-se
preferir meios sancionatórios administrativos e civis para punir boa parte dos delitos
contra as relações de consumo devido a sua maior rapidez e eficácia, afora a
possibilidade de despersonalização da pessoa jurídica nessas áreas. A concepção do
Direito Penal foi pensada de maneira individual, não se mostrando adequada para
reger relações entre grupos e indivíduos. Isso pode ser constatado por meio da
ineficiência dele para punir, por exemplo, bandos ou quadrilhas internacionais caso
se configurem crimes contra as relações de consumo por parte do conluio de agentes
de multinacionais.
O Direito Penal trabalha basicamente com penas de privação de liberdade. É
a consagração contemporânea e prevalente desse Direito a ideia de que a pena tem
de atender ao princípio da proporcionalidade. Entretanto, não basta que exista a
função penal repressiva, mas é essencial que haja políticas criminais adequadas e
tendentes a coibir as condutas proibidas pelo ordenamento de modo a exercer
plenamente a função preventiva – em paralelo à de defesa social – desse direito. Para
Hans Welzel (1956), o Direito Penal cumpre a importante função de ser um aporte
para a moral, dado que protege os bens jurídicos considerados como penalmente
relevantes e impõe o cumprimento dos chamados “deveres elementares” de dado
momento sócio-histórico. Ressalte-se também ser vital a presença de sanções sociais
difusas, por meio das quais muitas das condutas socialmente condenadas ou
condenáveis são evitadas pelos possíveis agentes devido ao receio do julgamento de
seus semelhantes.
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Ao realizar pesquisas de campo[8] em que foram entrevistados consumidores,
funcionários de estabelecimentos comerciais e profissionais da área jurídica,
percebeu-se, em linhas gerais, a concordância deles no sentido de que indenizações
civis, multas, destinação de parte dos lucros para o Fundo de Defesa do Consumidor
e demais punições severas às lojas surtiriam mais efeito do que a previsão de um
ilícito penal que, na prática, raramente chega a ser denunciado.
Ante o exposto, ratifica-se o argumento de que será mais eficaz e adequado
realizar um estudo minucioso dos delitos previstos contra as relações de consumo
com o intento de aferir quais deles poderiam ser considerados unicamente como
ilícitos civis e/ou administrativos.
3.3 Necessidade de compreensão e utilização do Direito Penal como ultima

ratio

No contexto hodierno, a percepção de que a tutela de bens jurídicos na esfera
penal deve respeitar o critério de relevância propiciou a consagração do Princípio da
Insignificância e a defesa de um Direito Penal garantista, que proteja e puna os
objetos e situações que gozarem de maior importância no seio social. Na esteira de
Cezar Roberto Bitencourt (2008), percebe-se que o Direito Penal funciona, num
primeiro plano, salvaguardando a segurança e a estabilidade do juízo ético-social da
comunidade, e, em um segundo plano, reagindo, em face de um caso concreto
contra a violação ao ordenamento jurídico-social com a imposição da pena
correspondente. No mesmo sentido, Guilherme Guedes Raposo (2010) pontua que,
se antes o núcleo do Direito Penal era marcado de maneira prevalente por condutas
lesivas a bens individuais e concretos, como a vida e o patrimônio, nas últimas
décadas houve um notável aumento da tipificação de comportamentos lesivos a
interesses transindividuais e abstratos, tais como a ordem econômica e o meio
ambiente. Essa tendência tem caminhado paralelamente à utilização cada vez mais
usual “de tipos penais de perigo abstrato, nos quais o legislador opta por proibir, sob
a ameaça de uma pena, a prática de condutas prévias à lesão ou à causação de um
perigo concreto ao bem jurídico.” (RAPOSO, 2010, p.269)
Necessário se faz reconhecer que, hoje, é assente a percepção de que a esfera
penal é a que pune com mais severidade, justamente por proteger os bens mais
apreciados pelo senso comum da coletividade. Para Luigi Ferrajoli (2002), o direito,
de maneira geral, é um constructo humano, sendo capaz, ele mesmo, de elaborar
condições e critérios de justificação das decisões por ele admitidas como válidas.
Assim, “o problema do garantismo penal é elaborar tais técnicas no plano teórico,
torná-las vinculantes no plano normativo e assegurar sua efetividade no plano
prático.” (FERRAJOLI, 2002, p. 57). Sob esse prisma, analisando-se a posição de
Ferrajoli (2002) sobre Direito Penal Mínimo, releva-se que sua visão é a de que um
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Direito Penal mínimo é racional, pois suas intervenções são previsíveis, estando
excluída a responsabilidade penal sempre que forem incertos ou indeterminados os
seus pressupostos.
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Pensar no Direito Penal como ultima ratio seria reconhecer que existem outras
instâncias sociojurídicas capazes de tutelar os bens que permeiam as relações
contemporâneas. Segundo Claus Roxin (2002), o Direito Penal seria uma ciência
universal que teria uma dupla face de sentido. De um lado, ele teria a missão social
de, através de uma política criminal que utilize métodos adequados, lutar contra o
delito. Observando-se a outra faceta do Direito Penal, percebe-se que o sentido
jurídico dele corresponde à função liberal do Estado do Direito, de assegurar a
igualdade da aplicação do Direito entre e os indivíduos e proteger suas liberdades
contra um eventual ataque do “Leviatã”.
A sanção penal só deve ser reconhecida como legítima em situações de grave
lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos fundamentais, como ultima ratio legis, na
falta total de outros meios jurídicos eficazes e menos gravosos. “Essa tendência
político-criminal restritiva do jus puniendi deriva do Direito Penal moderno e da
concepção material de Estado de Direito.” (PRADO, 2011, p. 541)
Sob esse prisma, é essencial atentar-se para que não se tutelem
indistintamente todos os bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, dado que eles
correspondem a expectativas de valores divergentes e essa diferente escala
axiológica tem de ser considerada no momento de punir um ilícito na esfera penal,
cível ou administrativa.
3.4 O problema da punição dos funcionários, agentes das empresas
A discussão sobre a culpa de quem vende um produto defeituoso para o
cliente, daquele que deixou de esclarecer dada característica de um bem, por
ausência de orientação superior, ou a de quem seria responsável e realmente punido
devido ao uso de coação e ameaça na cobrança de dívidas, também por ordem de
seu superior, no âmbito público ou privado, é um dos principais problemas do Direito
do Consumidor contemporâneo.
Segundo o CDC, a responsabilidade pela maioria das infrações civis,
administrativas e penais que constam no diploma seria do fornecedor do bem ou
serviço. Todavia, na prática, quando há realmente a denúncia de algum desses
abusos cotidianos por parte de dada empresa, é o funcionário com menor poder
decisório - e aquisitivo - do estabelecimento (em regra, o responsável pelo setor em
que o problema se desencadeou), quem acaba tendo de pagar a indenização e, não
raro, chega a ser demitido pelo local em que trabalha.
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“Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos
neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de
sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou
gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por
qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à
venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.”
No que toca ao delito de publicidade enganosa (art. 68), é perceptível e
aferível que as penas têm incidido sobre o diretor, administrador ou gerente da
pessoa jurídica que tenha sido responsável por esse ilícito.
Todavia, considerando-se os atos que, no dia-a-dia de uma empresa,
terminam por ser praticados por agentes comuns, o funcionário que praticou
pessoalmente uma das condutas tipificadas pelo CDC ou pela Lei 8.137/90 tem sido
o severamente punido caso ela venha a ser reclamada pelo consumidor perante o
estabelecimento.
A crítica do presente trabalho refere-se ao fato de que deve preponderar uma
análise minuciosa para que se afira se a responsabilidade pela conduta danosa foi do
agente apontado como sujeito ativo do delito ou se ele foi utilizado apenas como
um instrumento do crime, por estar seguindo estritamente as ordens de seu superior
hierárquico, na seara pública, ou do regimento interno da empresa, no campo
privado.
Deste modo, a depender do caso concreto, o agente poderia ter sua
culpabilidade excluída devido à incidência da exculpante “coação irresistível”, do art.
22 do Código Penal, tendo em vista que a exculpante que fala em “estrita obediência
à ordem de superior hierárquico” só é aplicada no âmbito das relações de Direito
Público.
A título exemplificativo, aponta-se a situação em que um funcionário omite
dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos (art.
63), pois a empresa para a qual trabalha o obriga a manter as informações
requisitadas pelo CDC em sigilo, sob pena de demissão para o agente que
descumprir o mandamento interno da entidade que o emprega. Por outro lado, em
termos legais, a disciplina trazida pelo CDC quanto a este fato é de que “Art. 9°
O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde
ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua
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nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis
em cada caso concreto.[9]” (grifos nossos)
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Também é importante destacar que a Lei 8.078/90 condena, em seu art. 12, o
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador a
responderem, 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. Além disso, da Seção III do CDC é possível perceber que a Lei
trata sempre da responsabilidade do “fornecedor” e não da de seu funcionário.
Tendo em vista a investigação sobre as razões de descumprimento de direitos
básicos dos consumidores por parte das empresas, analisou-se a entrevista[10] em
que Maria da Paz Trefaut questionou Marilena Lazzarini sobre se seria um “fato” ou
uma “desorganização” das empresas a má-fé de não melhorarem até que os
consumidores reclamem por seus direitos. A entrevista foi dada à Revista Planeta e a
entrevistada, além de ter sido uma das fundadoras da Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor (neste caso, o Procon do Estado de São Paulo), em 1976, é a atual
Coordenadora Executiva do IDEC, sendo uma militante ativa da salvaguarda dos
direitos dos consumidores. Em resposta ao questionamento supracitado, Marilena
respondeu que, talvez, isso derivasse da falta de uma cultura de respeito ao
consumidor, de acreditar que não vale a pena respeitá-lo, que ficaria tudo bem. Para
ela, nesses 23 anos de CDC, houve amadurecimento, destacando-se que algumas
empresas avançaram bastante. Porém, na média geral, ainda faltaria muito para que
se chegasse a um patamar adequado. O que se vê é que várias empresas só resolvem
os problemas daqueles que batem na porta do Procon ou em juizados especiais
cíveis. Elas não tomam medidas na linha de produção ou no atendimento, de forma
a prevenir essas reclamações[11].
Ante o exposto, ratifica-se a necessária interpretação do art. 75 do CDC de
maneira sistemática não só com os demais artigos da Lei 8.078, mas, também, com
o artigo 22 do Código Penal e com o ordenamento jurídico como um todo. De acordo
com o art. 22 do CP[12]: “Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em
estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)”. Sob esse prisma, mostra-se primaz a aferição de ter havido ou não esta
primeira ou esta segunda excludente de culpabilidade para que se responsabilize,
adequadamente, em cada caso concreto, o funcionário (coato) ou seu superior
(coator).
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4.Problema da Responsabilização Penal da Pessoa Jurídica
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A controvérsia quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica sempre esteve
presente nas discussões sociojurídicas. Todavia, o papel cada vez mais relevante
protagonizado pela pessoa jurídica na modernidade clama por novos contornos e
definições quanto à responsabilidade desse ente no que tange à criminalidade
econômica lato sensu – que inclui a ordem econômica, as relações de consumo, o
meio ambiente etc.
4.1 Divergência doutrinária quanto à responsabilização penal da Pessoa Jurídica
nos crimes econômicos
Há previsão constitucional no sentido de sancionar administrativa ou penalmente
as pessoas jurídicas por condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, § 3º),
regulamentada pela Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Apesar de alguns
doutrinadores afirmarem que esse dispositivo constitucional não corresponderia a
uma imediata responsabilização da pessoa jurídica no caso do cometimento de
crimes, a responsabilização na seara ambiental já foi reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça quando há dupla imputação à pessoa física e à jurídica. Ademais,
no Recurso Extraordinário nº 548181[13], a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal deixou ainda mais cristalino esse entendimento quando pacificou a tese de
que é possível processar-se penalmente uma pessoa jurídica por crime ambiental,
mesmo não havendo ação penal em curso contra pessoa física com relação ao
crime[14]. No entanto, em relação aos crimes econômicos stricto sensu e aos delitos
contra as relações de consumo, doutrina e jurisprudência dividem-se em relação à
aplicabilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Na Constituição Federal, há um preceito que exclui a impossibilidade de
responsabilidade total ou parcial da pessoa jurídica, definindo que haverá punições
para a pessoa jurídica de acordo com a sua natureza. Segundo o § 5º do art. 173 da
CF “A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa
jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis
com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular.”
Para a moderna teoria da responsabilidade, a pessoa jurídica seria uma
realidade jurídica, contrapondo-se à ideia de Savigny de que ela seria uma mera
ficção, o que inviabilizaria a incidência de qualquer tipo de punição sobre ela. Importa
salientar que, consoante trazem Christiano Chaves e Nelson Rosenwald (2012), a
responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado será objetiva por danos
causados nas relações consumeristas (artigos 12 e 18 do CDC).
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Em relação à responsabilização penal da pessoa jurídica em si, para Paulo
Queiroz [15], ainda que reinasse absoluto até recentemente o princípio societas
delinquere non potest (as sociedades não podem delinquir), várias legislações, à vista
do aumento da chamada criminalidade empresarial e com o intuito de preveni-la e
reprimi-la mais eficazmente, têm-na admitido, a exemplo da Inglaterra, Estados
Unidos, Holanda, França e Dinamarca. Adere-se, desse modo, à ideia de Franz von
Liszt[16], trazida também por Paulo Queiroz, de que quem pode firmar contratos,
pode também firmá-los fraudulentamente. Por outro lado, é necessário diferençar
sujeito da ação de sujeito da imputação, que não coincidem no caso de pessoas
jurídicas, dado que estas só podem atuar através de pessoas físicas. Assim, não se
pode falar em autoria de crime da pessoa jurídica (PRADO, 2011, p. 534).
Ao expor sua opinião sobre o tema, Paulo Queiroz apresenta duas objeções que
poderiam ser feitas contra tal inovação. A primeira seria de caráter político-criminal;
a segunda, de cunho dogmático. “Político-criminalmente, semelhante dispositivo
violaria o princípio da proporcionalidade”, já que, “tendo em vista os fins preventivos
gerais e especiais da pena, tal responsabilidade seria desnecessária e inadequada”,
principalmente porque as sanções administrativas já existentes seriam suficientes
para combater os atos abusivos praticados por empresas. Em relação a esse ponto,
o autor pontua que não é incomum a omissão ou ineficiência (corrupção, inclusive)
dos órgãos administrativos responsáveis pela repressão das infrações
administrativas, a justificar, também por isso, a pronta intervenção (jurídico-penal)
do Ministério Público e do Judiciário no particular, ainda que subsidiariamente. Desse
modo, para ele, a intervenção penal estaria justificada em virtude do fracasso ou da
insuficiência dos instrumentos (civis e administrativos) de prevenção e controle social
existentes, a legitimar essa sua intervenção subsidiária.
Já sob o prisma dogmático, seria possível afirmar que, estando estruturado e
destinado a reger a vontade humana (a pessoa física) e suas motivações,
exclusivamente, o direito penal, é inconciliável com essa responsabilidade, “de sorte
que penalmente a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de uma ação que seja
típica, ilícita e culpável. Faltar-lhe-ia capacidade de ação.” Em suma, para ele, a
admissão da responsabilidade penal da pessoa jurídica – politicamente
recomendável e dogmaticamente possível – rompeu com um antigo postulado,
deixando de estabelecer os conceitos e critérios básicos (penal e processual penal)
de apuração dessa nova maneira de responsabilização, como se fosse plenamente
viável aplicar à empresa conceitos como dolo, legítima defesa, personalidade do réu
(etc.), próprios da pessoa física[17]. Os que defendem a responsabilização penal da
pessoa jurídica nos crimes ambientais sustentam que a pessoa jurídica teria vontade
própria, divergente da de seus sócios e diretores, tanto que no seio social seus atos
são reconhecidos como seus e não como destes, podendo, por conta disso, ser
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criminalizados. Ademais, o sistema penal prevê outras penas além da privativa de
liberdade, tais como a restritiva de direitos e a de multa, que seriam plenamente
aplicáveis às pessoas jurídicas[18].
Na contramão do pensamento até agora exposto, Régis Prado (2011, p. 555)
defende a irrestrita irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, mesmo em face do
artigo 21 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Para o autor, é necessário
realizar uma interpretação lógico-sistemática do parágrafo 3º do art. 225 da CF em
comunhão com o parágrafo 5º do art. 173 da CF, o qual, para ele, não deixa dúvidas
de que haverá a punição da pessoa jurídica de acordo com a sua natureza. Este
doutrinador sustenta que admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica seria ir
frontalmente de encontro ao Direito Penal da conduta (a pessoa jurídica nunca
poderá ser o sujeito da ação, pois não tem a capacidade de agir), da culpabilidade
(enquanto juízo pessoal de censura do injusto, ela só pode ser endereçada a um
indivíduo) e da personalidade da pena (a pessoa jurídica não é um ente individual
autônomo, sendo formado por pessoas físicas). Ressalte-se que também há
autores[19] que relevam o fato de a pessoa jurídica não poder ser penalmente
responsabilizada devido a não ter capacidade de ação.
É interessante notar que, em artigo produzido posteriormente, o próprio Paulo
Queiroz[20] alinhou-se à vertente da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica
quando ressaltou que, não podendo praticar uma ação, não podem as pessoas
jurídicas realizar um fato típico, antijurídico e culpável. Assim, todo o arsenal de
conceitos e institutos jurídico-penais hoje em vigor são claramente incompatíveis
com a “responsabilidade penal” da pessoa jurídica. Seriam incongruentes com a ideia
de responsabilidade penal da pessoa jurídica os conceitos de dolo, de descriminantes
putativas, de legítima defesa, de erro de proibição, de coação irresistível, de concurso
de agentes, entre outros.
Para Filomeno, eventuais reflexos na pessoa jurídica, cujos responsáveis
praticaram crimes contra as relações de consumo, “far-se-ão mediante a imposição
de penas acessórias, tal como estatuído pelas Leis nºs 1521/51 e 8.078/90 ou (...)
mediante sanções de cunho civil, como a dissolução de sociedades.[21]”
Este artigo embasa-se na ideia de que, afora nos crimes ambientais, para os quais
já há jurisprudência consolidada a respeito, não deverá haver a responsabilização
penal da pessoa jurídica, visto que isso seria negar o princípio da personalidade da
pena, da culpabilidade e da capacidade de ação. Ademais, no que toca
especificamente aos delitos contra as relações de consumo, destaca-se que o que
deve haver é uma busca pela revogação dos dispositivos que carecem de efetividade
e de legitimidade, não o estabelecimento dogmático de que deverá ser
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irrestritamente aplicada a responsabilização da pessoa jurídica quando se trate de
crimes econômicos.
4.2 Reflexão sobre a possibilidade de aplicação de algumas das penalidades
previstas no art. 21 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) contra as pessoas
jurídicas nas relações de consumo
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De acordo com o entendimento do art. 21 da Lei de Crimes Ambientais, as
penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de
acordo com a responsabilização administrativa, civil e penal correspondente, nos
casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade,
são: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestação de serviços à comunidade.
Em seguida, o artigo 22[22] desta lei esclarece quais são as penas restritivas
de direitos da pessoa jurídica Ainda nesta, o art. 23 estabelece em que consistirá a
prestação de serviços à comunidade por parte da pessoa jurídica.
Dos dispositivos transcritos, constata-se que a pena de multa também é
prevista no CDC e na Lei 8.137/90 como sanção por infrações penais contra as
relações de consumo. Além disso, a prestação de serviços à comunidade é uma das
medidas que pode ser imposta, cumulativa ou alternadamente, com a detenção e a
multa no caso das infrações penais previstas na Lei 8.078/90, atentando-se para os
diferentes serviços que serão prestados de acordo com a seara ambiental ou
consumerista em questão. Tal como foi citado anteriormente, essa medida tem sido
extensamente adotada pelo 1º Juizado Especial Criminal da Bahia como punição às
pessoas jurídicas devido ao cometimento de delitos contra as relações de consumo.
Por outro lado, constata-se uma importante previsão trazida pelo art. 21 e
pormenorizada no art. 22 da Lei de Crimes Ambientais que poderia ser perfeitamente
aplicada como sanção também no que toca aos crimes tutelados pelo Direito Penal
do Consumidor. Defende-se, neste artigo, que a pena restritiva de direitos que se
traduz em “I - suspensão parcial ou total de atividades; II - interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade e III - proibição de contratar com o Poder Público,
bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações” seria uma medida não
somente proporcional e adequada, mas, também, eficaz no sentido de punir de
forma direta as pessoas jurídicas devido aos prejuízos financeiros notórios que estas
sanções acarretariam.
A intenção da extensão dessa medida originária da Lei de Crimes Ambiental
ao Direito do Consumidor é a maximização da efetividade e da própria legitimidade
que serão alavancadas através de sanções mais específicas a essas pessoas jurídicas.
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As evidentes repercussões dessas punições serviriam até mesmo como estímulo para
que o consumidor denunciasse, num crescente, as empresas que desrespeitam seus
direitos e devem arcar com as consequências dos ilícitos perpetrados.
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4.3 Discussão sobre a eficácia das responsabilizações civil e administrativa para
coibir os delitos contra as relações de consumo
O intuito prevalente da elaboração de normas penais para tutelar os bens
jurídicos envolvidos nas relações de consumo foi garantir a esses produtos e serviços
uma proteção maior do que a que eles poderiam obter caso fossem tratados
estritamente na esfera cível e/ou administrativa. De acordo com Filomeno (2013, p.
671), a preocupação ao se capitularem algumas infrações dentro do CDC deveu-se
aos parâmetros da especialização, da harmonização (com as normas penais já em
vigor), da punição (de condutas consideradas tão graves que não poderiam ser
punidas apenas com sanções administrativas ou indenizações civis), da prevenção
(de novos delitos contra as relações consumeristas) e de efetividade (dos dispositivos
de natureza civil e administrativa do próprio Código, “assim como de outras normas
de proteção/defesa indireta e direta das relações de consumo”).
Em relação às infrações previstas contra as relações de consumo, admite-se
que a chamada “adequação social” que muitos deles gozam não permite que, apesar
de típicos, eles possam ser visualizados como incorretos nem motivadores de
responsabilização penal por parte de quem os cometa. (CABANA, 2002, p. 171). Outra
razão que endossa o argumento de que há que se buscar outros meios de punição
desses ilícitos, que hoje são tratados na esfera penal, é a ideia de que as próprias
investigações, processos e efetivas sanções criminais, muitas vezes, não
acompanham a rapidez com que os grandes conglomerados comerciais se fundem,
modificam-se e se cercam de artefatos jurídicos justamente para fugir de severas
punições por delitos cometidos. Os crimes contra as relações de consumo são de
intricada persecução, notadamente, devido à mutabilidade, à sofisticação e à
complexidade intrínseca às práticas comerciais. Destaca-se que esses delitos
integram os chamados “crimes de colarinho branco”, pois os infratores normalmente
pertencem à elite econômica local, são os grandes dirigentes empresariais ou dos
órgãos governantes.
Dessa forma, defende-se que a responsabilização civil e administrativa da
pessoa jurídica e/ou das pessoas físicas que a integram mostrar-se-ia mais eficaz e
dinâmica no sentido de coibir novos abusos contra os direitos do consumidor. Tal
como é possível constatar no cotidiano negocial, uma grande empresa sente muito
mais o abalo de uma multa que destine, por exemplo, dado percentual de seus lucros
para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do que, propriamente, o de uma sanção
penal que terminará recaindo sobre o funcionário de menor grau hierárquico de um
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conglomerado por ter cometido ilícito de baixo potencial ofensivo. Para a saúde
financeira e para a estrutura de negócios da empresa, é muito mais cômodo
responsabilizar e demitir um funcionário que executou serviços de alto grau de
periculosidade do que se submeter a uma investigação cível e/ou administrativa que
revele que esse agente estava meramente cumprindo ordens – ressalte-se,
manifestamente ilegais - previstas no regimento interno da empresa. O doutrinador
Luiz Régis Prado (2011, p. 537) pontua as dificuldades de responsabilizar penalmente
a pessoa jurídica, questionando-se se haveria comprovada necessidade de sancionála penalmente; se haveria outros meios mais eficazes e menos custosos para puni-la;
se essa sanção penal seria legítima em um Estado Garantista e Democrático de
Direito e se estaria em harmonia com as atuais diretivas político-criminais e
criminológicas.
É válido pensar na maior eficácia das sanções administrativas em comparação
com as penais, pois elas desfrutam de mecanismos menos burocráticos e mais céleres
para que venham a ser cumpridas. Nesse sentido, Paulo Queiroz[23] traz um valioso
contributo para que se prefira a punição na seara administrativa em relação à penal
quando esclarece que se, com as medidas administrativas já previstas, não são
atingidos os fins preventivos desejados, apesar da menor formalidade e maior
presteza que as presidem, “muito menos se alcançarão tais finalidades por meio de
um recurso (o processo penal), que é sabidamente demorado, burocrático e cercado
de rigorosas garantias penais e processuais.” Bem mais razoável e adequado será
eficientizar os controles (civis, administrativos, comunitários) já existentes.
É interessante relembrar que os poderes de polícia administrativa, judiciária e
de manutenção da ordem pública, no âmbito administrativo, exercem um importante
papel de fiscalização e controle sobre os particulares. Algumas medidas desses
poderes que poderiam ser aplicadas em substituição às sanções penais devido aos
delitos contra as relações de consumo são: cassação de alvará de funcionamento,
não-renovação de autorização para que o particular continue atuando em dado local,
interdição de estabelecimento que descumpriu ordens pré-estabelecidas, multas
severas, dentre outras[24]. Os atributos da discricionariedade (com exceção da
concessão de licenças, que é ato vinculado), da autoexecutoriedade (afora a cobrança
executória de multas, caso o particular não efetue o pagamento devido, será preciso
o acesso à via judicial) e da coercibilidade (que garante a imposição dos atos da
Administração aos particulares independentemente da anuência deles) são
essenciais no sentido de garantirem o dinamismo e a eficácia do poder de Polícia.
Ademais, destaca-se que a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica é uma alternativa prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, em
seu art. 28[25], mediante a qual é possível que se atinjam os bens dos sócios “quando,
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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.” O mesmo
artigo traz que poderá ocorrer a desconsideração “quando houver falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.[26]”
A desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa é um
mecanismo originário do Direito Civil que apresenta a possibilidade de salvaguardar
os direitos do consumidor através de um justo e direto abalo ao patrimônio dos
sócios que foram responsáveis pelo prejuízo ao consumidor. A indenização civil, no
que toca aos direitos dos consumidores, também se apresenta como um mecanismo
eficaz que repercute incisiva e diretamente no patrimônio da empresa que cometeu
o ilícito e terá o caráter pedagógico de dissuadi-la e de despersuadir outras pessoas
jurídicas a incorrerem no mesmo erro que agrida bens consumeristas.
Dessa forma, releva-se que as punições nos âmbitos civil e administrativo
mostram-se eficazes no sentido de coibir a prática de ilícitos contra as relações de
consumo que, hoje, estão sendo tratados na esfera penal. Sendo as duas primeiras
searas menos burocráticas, rigorosas e com menos garantias processuais que à penal,
haveria notável ganho de praticidade, agilidade e eficiência no combate a essas
condutas danosas, além de louvável legitimidade das punições cujos efeitos
passariam a ser mais evidentes aos olhos da população.
5.Conclusão
As infrações penais contra as relações de consumo estão previstas não
somente no Código de Defesa do Consumidor, mas, também, na Lei 8.137/90, no
Código Penal e em legislações esparsas sobre a matéria. Tal como foi analisado pelo
presente trabalho, a maioria desses delitos prescindia da tutela penal para que fosse
realmente coibido. Ademais, uma análise percuciente sobre os dados estatísticos que
envolvem o tema revela que grande parte dos consumidores, dos funcionários de
estabelecimentos comerciais e dos próprios profissionais da área jurídica reconhece
que sanções civis e administrativas poderiam ser mais adequadas e eficazes para
tratar desses delitos.
Apesar de a (in) efetividade dessas normas ser um ponto bastante discutido e
problematizado na doutrina e na jurisprudência nos dias atuais, ainda há quem
defenda que deveria haver uma consolidação “penal” de todos os preceitos que
regem a disciplina, como se fosse dispensável extirpar boa parte desses delitos do
ordenamento jurídico. Esse artigo defendeu a ideia de que devam ser buscadas
alternativas para que alguns dos bens jurídicos tutelados nas relações consumeristas
se desvinculem da seara penal e sejam disciplinados de modo que a repressão pelos
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eventuais ilícitos cometidos surta efeitos dissuasivos contra possíveis reincidências
de agressões aos direitos dos consumidores.
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A tese, aqui adotada, é no sentido de que a aplicação às pessoas jurídicas
infratoras de sanções cíveis e administrativas que prejudiquem o andamento normal
de suas atividades e/ou a arrecadação de seus lucros é o que realmente repercute de
maneira eficaz para o propósito de coibi-las a reincidir nos mesmos danos aos
consumidores. Assim, ratifica-se o repúdio de que sejam punidos funcionários por
delitos que cometerem sob coação irresistível, devido ao entendimento assente de
que somente deve recair a punição do ilícito sob o coator, que foi o autor mediato
do crime. A responsabilização desse agente de menor poder aquisitivo iria
frontalmente de encontro ao princípio da culpabilidade definido e aplicado no
Direito Penal pátrio.
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RESUMO: O Pólo Industrial de Manaus também é conhecido como zona de livre
comércio, possui uma das mais avançadas tecnologias e equipamentos, e possui uma
vasta linha de produção que vai desde indústrias de ponta até a produção de
eletrodomésticos, automóveis e produtos de informática. De acordo com a Suframa
(Regulamento da Zona Franca de Manaus), destacam-se os seguintes tipos de
produtos: TVs, telefones celulares, motocicletas, equipamentos de som e vídeo,
aparelhos de ar condicionado, relógios, etc. O objetivo geral do presente artigo é
apresentar o papel central da Zona Franca de Manaus, e os impactos que a reforma
tributária pode causar nos incentivos fiscais da ZFM. Portanto, a metodologia
utilizada foi de levantamento bibliográfica, onde foram usados trabalhos já antes
elaborados.
Palavra-chave: Reforma Tributária; Impactos; Zona Franca de Manaus.
ABSTRACT: The Industrial Pole of Manaus is also known as a free trade zone, it has
one of the most advanced technologies and equipment, and has a vast production
line that ranges from leading industries to the production of home appliances,
automobiles and computer products. According to Suframa (Manaus Free Trade
Zone Regulation), the following types of products stand out: TVs, cell phones,
motorcycles, sound and video equipment, air conditioners, watches, etc. The general
objective of this article is to present the central role of the Manaus Free Trade Zone,
and the impacts that tax reform can have on ZFM tax incentives. Therefore, the
methodology used was a bibliographic survey, where works previously elaborated
were used.
Keyword: Tax Reform; Impacts; Manaus Free Zone
SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. ZONA FRANCA DE MANAUS; 2.1. Histórico da zona
franca; 2.2. As fases da zona franca de Manaus. 3. VANTAGENS TRIBUTARIAS; 3.1.
Tributos Federais; 3.2. Tributos Estaduais; 3.3. Tributos municipais. 4. IMPACTOS DA
REFORMA TRIBUTÁRIO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. 5. CONCLUSÃO. 6.
RFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
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A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada pelo Deputado Federal
Francisco Pereira da Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho de 1957, como
Porto Livre.
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Dez anos depois, o Governo Federal, por meio do Decreto-Lei Nº 288, de 28
de fevereiro de 1967, ampliou essa legislação e reformulou o modelo, estabelecendo
incentivos fiscais por 30 anos para implantação de um polo industrial, comercial e
agropecuário na Amazônia. Foi instituído, assim, o atual modelo de desenvolvimento,
que engloba uma área física de 10 mil km², tendo como centro a cidade de Manaus
e está assentado em Incentivos Fiscais e Extrafiscais.
A Zona Franca de Manaus possui um forte impacto econômico na região,
uma vez que emprega mais de meio milhão de pessoas. Sua criação foi muito
importante na medida que permitiu a industrialização e desenvolvimento da região,
que até então estava concentrado na região Sudeste do país.
Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar o principal papel da zona
franca de Manaus, esta que visa a redução de desvantagens locacionais e propicia
condições de alavancagem do processo de desenvolvimento da área incentivada. E
para atingir este objetivo se fez necessário incrementar os objetivos específicos:
Verificar como são feitas a promoção do desenvolvimento de municípios que são
fronteiras internacionais na Amazônia e integração ao restante do país, por meio da
extensão de alguns benefícios fiscais do modelo ZFM, Destacar as melhorias na
fiscalização de entrada e saída de mercadorias e do Analisar o fortalecimento do
setor comercial, agroindustrial e extrativo.
A criação da Zona Franca de Manaus e sua posterior evolução propiciaram,
além da ampla geração de empregos, uma grande concentração populacional em
uma pequena área do estado. Antes, a capital do Amazonas possuía uma população
equivalente a 28% de todo o território estadual, enquanto hoje esse montante já é
superior a 50%.
2. ZONA FRANCA DE MANAUS
A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma “área” industrial que foi instalada na
zona norte do Brasil. A zona franca se estende por uma área de 10 mil quilômetros
quadrados. Contudo, mesmo que grande parte esteja localizada na cidade de
Manaus, no Amazonas, a zona franca também engloba outros Estados brasileiros,
como: Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.
Vale ressaltar que o órgão que é responsável em fiscalizar e administrar a
zona franca de Manaus é a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).
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2.1. Histórico da zona franca
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No que tange a história de criação da zona franca de Manaus (ZFM) foi
sugerida pelo Federal Francisco Pereira da Silva e criada pela Lei Nº 3.173 de 06 de
junho de 1957, como Porto Livre (SUFRAMA, online).
Passados 10 anos da proposta pelo Deputado, o Governo Federal, através de
um decreto-lei de nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, onde ampliou essa lei e
reformulou o projeto, criando incentivos fiscais que durariam por 30 anos até a
implantação de um polo industrial, comercia e agropecuário na Amazônia. Portanto,
foi criando então o atual modelo de desenvolvimento industrial, que abrange uma
área de 10 mil km², usufruindo como centro a cidade de Manaus e está assentado
em Incentivos Fiscais e Extrafiscais, tendo como intuito reduzir as desvantagens
locacionais e propiciar condições de alavancagem do processo de desenvolvimento
da área incentivada (SUFRAMA, online).
Nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei 288 que estabeleceram os limites e
objetivos da Zona Franca de Manaus, vejamos:
“Art 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio
de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais,
estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia
um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de
condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em
face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos.
Art 2º O Poder Executivo fará, demarcar, à margem esquerda
dos rios Negro e Amazonas, uma área contínua com uma
superfície mínima de dez mil quilômetros quadrados, incluindo
a cidade de Manaus e seus arredores, na qual se instalará a
Zona Franca (BRASIL, 1967, ONLINE).
Ainda em 1967, através de outro Decreto-Lei nº 291, o Governo Federal
intitula a Amazônia Ocidental como era conhecida à época, incluindo os Estados do
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O projeto tencionava propiciar a ocupação
dessa região e elevar o nível de segurança para manutenção da sua integridade.
Contudo, passados 1 ano do segundo Decreto-Lei, em 15 de agosto de 1968, por
meio de outro Decreto-Lei Nº 356/68, o terceiro já, o Governo Federal expandiu parte
dos benefícios do modelo ZFM a toda a Amazônia Ocidental (SUFRAMA, online).
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Já no ano de 1989, a Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), tornou responsável em administrar o modelo industrial, neste ano
também a SUFRAMA passou a acolher em sua área de jurisdição sete Áreas de Livre
Comércio (ALCs), desenvolvidas com a intenção de propiciar o desenvolvimento de
municípios que são fronteiras internacionais na Amazônia e engloba-los ao restante
do país, através de extensão de alguns benefícios fiscais do modelo ZFM, assim como
a melhoria na fiscalização de entrada e saída de mercadorias e do fortalecimento do
setor comercial, agroindustrial e extrativo (SUFRAMA, online).
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É importante relatar que a primeira zona livre foi criada na cidade de
Tabatinga, através da Lei nº 7.965/89. Já nos anos posteriores, foram criadas as de
Macapá-Santana (Lei nº 8.387/91, artigo II), no Amapá; Guajará-Mirim (Lei
nº8.210/91), em Rondônia; Cruzeiro do Sul e Brasiléia-Epitaciolândia (Lei nº
8.857/94), no Acre; e Bonfim e Boa Vista (Medida Provisória 418/08), em Roraima
(SUFRAMA, online).
Sendo assim, o histórico do modelo da Zona Franca Manaus é disposto em
quatro fases diferentes uma da outra, até a sua fase final.
2.2. As fases da zona franca de Manaus
De acordo com alguns dados da SUFRAMA a Zona Franca de Manaus passou
por quatro fases.
A primeira fase da zona franca aconteceu entre os anos de 1967 a 1975, de
acordo com a SUFRAMA (2019, online) “a política industrial de referência no país
caracterizava-se pelo estímulo à substituição de importações de bens finais e
formação de mercado interno”.
Nesta primeira fase, o modelo ZFM tinha como aspectos relevantes:
a predominância da atividade comercial (sem limitação de
importação de produtos, exceto armas e munições, fumos,
bebidas alcoólicas, automóveis de passageiro e perfumes);
grande fluxo turístico doméstico, estimulado pela venda de
produtos cuja importação estava proibida no restante do país;
expansão do setor terciário; início da atividade industrial, com
atividade baseada em CKD – Completely Knocked Down e SKD
– Semi Knocked Down (produtos totalmente ou semidesmontados) e com liberdade de importação de insumos. O
lançamento da pedra fundamental do Distrito Industrial
ocorreu em 30 de setembro de 1968 (SUFRAMA, 2019, online).
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Já a SUFRAMA, tinha como objetivos institucionais, o controle de entradas e
estocagem de mercadorias, com predomínio da função aduaneira e foco de atuação
em Manaus.
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Além do mais, nesta primeira fase a importação de produtos cresceu e
melhorou o turismo local, assim como vários comerciantes se sentiram atraído pela
proposta de globalização industrial e se instalaram na região. Já em 1969, foi criado
o Distrito Industrial de Manaus, que mais tarde abriria as possibilidades para o
desenvolvimento das atividades industriais na região (TEIXEIRA, 2013, p. 24).
Dando prosseguimento, a segunda fase da Zona Franca, a segunda fase
alcançou o período de 1975 a 1990. Neste período, a política industrial de referência
no país caracterizava-se pela adoção de medidas que fomentasse a indústria nacional
de insumos, sobretudo no Estado de São Paulo (SUFRAMA, 2019, online). O solo
industrial já está consolidado e passou a ser concorrência de grandes centros
industriais do pais, que estão abrigados principalmente nas regiões sul e sudeste do
pais, além do mais, os incentivos da ZFM se desenvolveu para a Amazônia Ocidental,
desta forma foi criado a primeira das setes Áreas de Livre Comércio (ALC’s), em
Tabatinga, Amazonas, conforme a Lei nº 7.965/89 (TEIXEIRA, 2013, p. 24).
O modelo ZFM passou a ter as seguintes características:
1. Com a edição dos Decretos-Leis Nº 1435/75 e 1455/76,
foram estabelecidos Índices Mínimos de Nacionalização para
produtos industrializados na ZFM e comercializados nas
demais localidades do território nacional;
2. Foram estabelecidos, ainda, limites máximos globais
anuais de importação (contingenciamento);
3. Cresce a indústria de montagem em Manaus, também
contribuindo com o fomento de uma indústria nacional de
componentes e insumo. Em 1990, a indústria de Manaus
registrou um dos seus melhores desempenhos, com a geração
de 80 mil empregos diretos e faturamento de US$ 8,4 bilhões;
4. O comércio permanece como vetor dinâmico; os
incentivos do modelo ZFM são estendidos para a Amazônia
Ocidental; é criada a primeira das sete Áreas de Livre Comércio
(ALC’s), em Tabatinga, Amazonas, conforme a Lei nº 7.965/89
(SUFRAMA, 2019, online).
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E pela primeira vez, foi prorrogado o prazo para a vigência da ZFM, de 1997
até 2007, através do Decreto nº 92.560, de 16 de abril de 1986. E em 1998, por meio
do Artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, o prazo foi
prorrogado para até 2013 (SUFRAMA, 2019, online).
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A terceira fase compreendeu os anos de 1991 e 1996. Nesta fase, entrou em
vigor a Nova Política Industrial e de Comércio Exterior, marcada pela abertura da
economia brasileira, redução do Imposto de Importação para o restante do país e
ênfase na qualidade e produtividade, com a implantação do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (PBPQ) e Programa de Competitividade Industrial. A
edição da Lei 8.387 de 30 de dezembro de 1991, estabeleceu profundas mudanças
no modelo ZFM.
3. VANTAGENS TRIBUTARIAS
Desta forma, além da ZFM, o Brasil também outra zona, que se chama Zona
Franca Verde. Esta segunda zona está localizada no Acre, Amapá, Amazonas,
Rondônia e Roraima. A Zona Franca Verde foi criada para que as empresas
efetuassem importações, e assim pudessem suspender os impostos de importações,
além de o imposto sobre produtos industrializados (IPI), para assim economizar e
zerar lucros. Para os exportadores, há a isenção do imposto de exportação, do IPI e
do PIS/PASEP e COFINS.
Desta forma, na compra de produtos nacionais, por fim, é contemplada com
isenção sobre IPI, PIS/PASEP e COFINS e a redução de 75% do Imposto de Renda na
área conhecida como Amazônia legal.
Em relação a tributação da ZFM é diferenciado aos demais imposto no Brasil,
uma vez que tem o intuito de diminuir as adversidades que tem ao fixar e operar as
indústrias no meio da Amazônia. Contudo, sem as vantagens na tributação seria
muito difícil que a empresa instalasse na Zona Franca de Manaus e permanecessem
nela, visto que não possuiriam margem para ser concorrência do mercado industrial
de outros países.
Sendo assim, existe uma certa vantagem que o Governo Federal dá as
empresas para que elas permaneçam no Polo Industrial.
3.1. Tributos Federais
O Governo Federal por intermédio da SUFRAMA libera as empresas que tem
seus projetos aprovados, benefícios que estão descritos na Legislação Federal,
vejamos quais (CAVALCANTE, 2017, online):
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a) redução de 88% do Imposto de Importação, referente a matérias primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e
outros insumos de origem estrangeiras utilizadas na industrialização de produtos
destinados a consumo; além de,
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b) Isenção de IPI nos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus
destinadas a seu consumo interno ou a qualquer ponto do território nacional
(Cavalcante, 2017, online);
c) Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (I. P. I.) no que tange
aos produtos feitos na Zona Franca Manaus determinados a comercialização em seja
qual for o território nacional;
d) Determinação da quota ao nível previsto em projeto (Cavalcante, 2017,
online);
e) Redução de I.I. na fabricação de bens de informática condicionada à
aplicação de um coeficiente de redução proporcional à participação de mão-de-obra
e insumos nacionais;
f) Suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e Cofins nas operações
internas na Zona Franca de Manaus (Castelo, 2015, online).
3.2. Tributos Estaduais
Os tributos do estado do Amazonas seguirão as ordens de acordo com a Lei
2.826/2003: Com Crédito estímulo, Diferimento; Isenção; Redução da Base de
Cálculo; Crédito Fiscal Presumido; Redução de Alíquota (Cavalcante, 2017, online).
De acordo com Alexander Cavalcante (2017, online) esses incentivos que
foram retromencionados serão aceitos através de atividades conhecidas com o
fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado, que estão descritas no §
1º do art. 4 da Lei, conforme segue:
§1º
Consideram-se
de
fundamental
interesse
ao
desenvolvimento do Estado, para efeito do que dispõe esta Lei,
as empresas cujas atividades satisfaçam pelo menos 3 (três) das
seguintes condições:
I — concorram para o adensamento da cadeia produtiva, com
o objetivo de integrar e consolidar o parque industrial,
agroindustrial e de indústrias de base florestal do Estado;
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II — contribuam para o incremento do volume de produção
industrial, agroindustrial e florestal do Estado;
III — contribuam para o aumento da exportação para os
mercados nacional e internacional;
IV — promovam investimento em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologia de processo e/ou produto;
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V — contribuam para substituir importações nacionais e/ou
estrangeiras;
VI — promovam a interiorização de desenvolvimento
econômico e social do Estado;
VII — concorram para a utilização racional e sustentável de
matéria-prima florestal e de princípios ativos da biodiversidade
amazônica, bem como dos respectivos insumos resultantes de
sua exploração;
VIII — contribuam para o aumento das produções
agropecuária e afins, pesqueira e florestal do Estado;
IX — gerem empregos diretos e/ou indiretos no Estado;
X — promovam atividades ligadas à indústria do turismo.
Além da restituição parcial ou total, variando de 55% a 100%, mas isso
dependerá do projeto elaborado, assim como o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) (CAVALCANTE, 2017,
online).
3.3. Tributos municipais
A Prefeitura Municipal de Manaus dispõe dos seguintes incentivos às
empresas que tenham por objetivo se instalar no Parque Industrial de Manaus.
Isenção por 10 anos do IPTU; Isenção por 10 anos de taxas de serviço de limpeza e
conservação pública; Isenção por 10 anos da taxa de licença para funcionamento
(CAVALCANTE, 2017, online).
4. IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
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As questões federais e a manutenção da Zona Franca de Manaus são
questões que ainda não chegaram a um consenso durante o debate sobre a proposta
de emenda constitucional nº 45/2019, que implementa reformas tributárias e está
atualmente em tramitação em comissão especial da Câmara dos Deputados. De
acordo com o texto, todos os tipos de incentivos fiscais serão eliminados, inclusive
os incentivos fiscais da ZFM. Quanto ao debate federal, a proposta prevê a criação
de um comitê gestor para garantir que nenhum estado ou município perca receita.
O governo propôs uma reforma tributária em etapas para simplificar
gradualmente o sistema tributário sem aumentar a carga geral, enquanto reduzia
alguns sistemas especiais:
De acordo com Mendonça (2020, ONLINE) primeira etapa (Lei 3.837 / 2020)
será a transformação do atual PIS/COFINS em Contribuição de Bens e Serviços (CBS),
com alíquota única para toda Da cadeia produtiva e todos os produtos, sem a
necessidade de sistema monofásico e substituição tributária. Já a segunda etapa
envolverá a fusão do IPI com o CBS ou "alinhamento" com o "imposto de seleção" e
redução da contribuição da empresa para a folha de pagamento e compensação da
receita com a criação de um imposto de pagamento (provavelmente, semelhante à
CPMF anterior) ou Aumento do imposto de renda, principalmente para pessoas
físicas.
A terceira etapa envolverá a fusão do IPI com o CBS ou "alinhamento" com
o "imposto de seleção" e redução da contribuição da empresa para a folha de
pagamento e compensação da receita com a criação de um imposto de pagamento
(provavelmente, semelhante à CPMF anterior) ou Aumento do imposto de renda,
principalmente para pessoas físicas (MENDONÇA, 2020, ONLINE).
Ocorre que, o Estado do Amazonas está mais preocupado em saber como
irá ficar Zona Franca de Manaus (ZFM). Afinal, a conversão do PIS/COFINS em CBS
pode afetar a competitividade do modelo, pois essas contribuições fazem parte dos
incentivos fiscais. Além da isenção tributária nas entradas interestaduais ou
estrangeiras, a receita das empresas da Zona Industrial de Manaus também está
sujeita à menor alíquota de PIS/Cofins (3,65% a 7,3%, e o benefício fiscal considerado
a crédito é de 1,95%) (para compradores da ZFM), enquanto em outras regiões, a
taxa de imposto modelo é de 9,25% (MENDONÇA, 2020, ONLINE).
Nas discussões do Ministério da Economia de 2019 a 2020, o Comitê
Estratégico de Tributação do Governo do Estado do Amazonas sempre defendeu as
divergências fiscais reclamadas pela ZFM, e não se limitando à autorização de obras
de arte. O disposto no artigo 40 do ADCT da Constituição, também por sua eficácia
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econômica e ambiente ecológico, fazem com que a Amazônia não tenha outras
opções econômicas no curto ou médio prazo (MENDONÇA, 2020, ONLINE).
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O projeto atende parcialmente a esses argumentos e, com base em
reiteradas decisões judiciais do STF e do STJ, inclui o inciso (VIII) sobre incentivos
fiscais aplicáveis à ZFM e à Zona Franca (LAC). Nos artigos 25, 26 e 27 da Lei, a nova
CBS mantém a área de incentivo para as empresas dessa região de outras regiões,
oferece isenção de impostos para importação e operação de bens nacionais e
permite a aplicação dos respectivos impostos. Renda livre de impostos (MENDONÇA,
2020, ONLINE).
Por outro lado, devido à simplificação da alíquota única de 12% (artigo 8º),
isso significa que a carga tributária das vendas da ZFM aumentou, portanto, o projeto
já assumiu um crédito de 25% das vendas no momento da partida (artigo 28),
permitindo que o comprador forneça crédito total (mais presumivelmente), o que
pode equilibrar razoavelmente o impacto das mudanças em toda a cadeia de
distribuição de produtos fabricados pela ZFM.
A Comissão de temas tributários estratégicos recomenda que o crédito
presumido seja de 30%, pois determinados setores industriais da ZFM, especialmente
o polo de duas rodas, têm uma alíquota tributária menor do que outras empresas do
polo industrial do país por meio de tributação alternativa. Portanto, a Amazonas terá
um impacto maior, mas essa exigência agora deve ser submetida ao Congresso.
Apesar de simplificar diversas políticas tributárias e conceder tratamento
preferencial, a proposta inicial não excluía as preocupações da ZFM na votação do
Congresso, e mesmo na próxima fase da reforma tributária, principalmente aquelas
envolvendo alterações de IPI e ICMS, principais itens tributários Reforma da cesta de
incentivos fiscais da Zona Industrial de Manaus.
O método de arrecadação do IBS também tem chamado a atenção de
políticos e industriais amazônicos, pois a arrecadação será feita no destino e não na
arrecadação como o ICMS de hoje. “Discutimos a necessidade de simplificar as regras
de origem e destino para que a zona franca tenha sentido. O agente destacou que
somos um grande país produtor, mas pequeno consumidor. O aditivo a ser proposto
na quinta-feira não levou em consideração neste ponto.
Devemos também reiterar que a ZFM desempenha um papel importante na
manutenção desse ecossistema. Agora é a hora de avaliar o valor para facilitar a
precificação desses serviços, os benefícios das florestas protegidas pela nossa
economia. Não há mais discursos, vamos falar de números. Quanto custa manter o
clima? É claro que, nesta equação, a quantidade de nossa cautelosa "resignação" é
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absolutamente desprezível. O mundo, o Brasil e obviamente as amazonas têm a
obrigação de defender esse modelo (CIEAM, 2019).
Nos últimos 50 anos, a renda per capita na Amazônia foi a que mais cresceu,
não é o surgimento de zonas francas. A mesma pesquisa mostra uma melhoria
indiscutível no nível de educação. Para cada "desistência" de R $ 1,00, geramos
resultados de R$ 1,20 a R$ 1,30. Só isso pode provar que o modelo está correto, o
que é uma referência de sucesso. Além disso, está claro que a ZFM cria empregos e
renda não apenas para o estado do Amazonas, mas também para todos os outros
estados dos quais obtemos insumos, bens e serviços. Isso não é pouca coisa. Dados
do Ministério de Assuntos Econômicos mostraram números fortes, mas incompletos.
Uma delas é a compra de 32 bilhões de reais de outros entes federativos por ano nos
cinco estados administrados pela Suframa. Só o Amazonas compra 19 bilhões de
reais por ano, dos quais 8 bilhões de reais vêm do estado de São Paulo. Quais outros
métodos financeiros usando apenas bolo de incentivo de 8,5% trarão tanta receita
para os contribuintes? (CIEAM, 2019).
A reforma parece excelente. Afinal, promete simplificar procedimentos,
especialmente obrigações acessórias, além de permitir que as empresas tomem
crédito para pagamentos efetuados na fase anterior da cadeia de abastecimento de
bens e serviços (não permitidos no sistema atual). No entanto, deve ser verificado
com cuidado. A nova alíquota do imposto será de 12%. Atualmente, a alíquota do
PIS / PASEP denominada "não cumulativa" é de 1,65% e da COFINS é de 7,6%.
Portanto, se somados, o índice totaliza 9,25%.Agora, se for geralmente aumentado
para 12%, a carga tributária aumentará 2,75 pontos percentuais (12% -9,25%). O
governo argumenta que o novo imposto será verdadeiramente não cumulativo, pois
o sistema tributário atual não está exposto nas operações dessa forma. Mesmo assim,
a diferença de 2,75 pontos percentuais é uma grande mudança, que não só levará à
manutenção do atual nível de tributação do governo, mas também levará ao
aumento da arrecadação tributária, aumentando a carga tributária (BRASILAMAZ,
2020).
Quanto à Zona Franca de Manaus, é preciso estudar esse assunto com mais
atenção. O Ministro Paulo Guedes mencionou no item 14.4 da carta ao Presidente da
República para esclarecer as reformas em curso: “Com a operação da Zona Franca de
Manaus (ZFM) e da Zona Franca (LAC), os benefícios gerados pela operação foram
mantidos. O STF e o STJ reiteram a obrigatoriedade e o tratamento diferenciado da
ZFM. As vendas das pessoas jurídicas nela instaladas são isentas de tributação, mas
não prejudica a utilização da linha de crédito a ela associada. Quando os bens nela
produzidos são vendidos, a incidência de CBS é reduzida ” (BRASILAMAZ, 2020).
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Você verá que, como o STF e o STJ decidiram reiteradamente reiterar sua
obrigação de tratar de forma diferenciada, o argumento utilizado implica que o
governo respeita a Zona Franca de Manaus-ZFM. O documento nunca mostrou a
importância do modelo ZFM como ferramenta de desenvolvimento regional.
Portanto, por motivos lógicos, não fosse a "reiterada decisão do STF e do STJ", a Zona
Franca de Manaus não seria respeitada. Esse argumento mostra ainda mais
claramente que o governo deve “respeitar” ou manter a ZFM na proposta, porque se
trata de um projeto de lei e não de uma emenda à constituição. Além disso, como
todos sabemos, somente uma emenda constitucional tem o poder de relativizar a
garantia de incentivos fiscais à ZFM (BRASILAMAZ, 2020).
Portanto, temos um impacto positivo e negativo na Zona Franca de Manaus.
Vantajosamente, as empresas que compraram da ZFM passarão a contabilizar 12%
do crédito (em comparação com os 6,4% originais) e, desvantajosamente, as
empresas que as produzem passarão a pagar 9% 25% com os créditos presumidos
(comparado com o original, a diferença é de 5,35%). Quando os efeitos positivos e
negativos da equação são deixados de lado, as vantagens e desvantagens da
operação não são fáceis de determinar. Cada empresa localizada na Zona Franca de
Manaus começará a perguntar a advogados e contadores se a proposta atual é
benéfica com base em números reais (BRASILAMAZ, 2020).
5. CONCLUSÃO
A Zona Franca de Manaus é uma área industrial criada pelo governo
brasileiro na região amazônica com o objetivo de atrair fábricas para uma região
pouco povoada no país e promover uma maior integração territorial na Região Norte.
Legalmente, a Zona Franca de Manaus foi instituída em 1957, durante o Governo JK,
pela Lei nº 3.173. No entanto, o seu estabelecimento prático ocorreu durante o
período da ditadura militar, que via com bons olhos a ocupação território da
Amazônia para garantir ali a soberania nacional sob o lema: “integrar para não
entregar”.
De acordo com o Decreto de Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, a Zona
Franca de Manaus é definida como uma área de livre comércio de importação e
exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no
interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de
condições econômicas que permitam seu desenvolvimento.
Nesse sentido, a ZFM funciona como uma área de atração de indústrias,
operando principalmente por meio do oferecimento de incentivos fiscais para as
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empresas ali instaladas, como a redução ou isenção de impostos e também
facilitações burocráticas.
Sendo assim, conclui-se que o presente trabalho fez observações necessárias
sobre o tema relativa ao desenvolvimento do PIM e nos incentivos ficais que a ZFM
traz a cidade de Manaus, e no pais.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre o atual sistema
penitenciário do Brasil, onde tem o foco principal abordar a questão da privatização
das cadeias, tendo em vista que o estado não consegue administrar como deveria,
pois o sistema atual comandado pelo estado se encontra falido, e não tem condições
de arcar com as condições mínimas de subsistências dos presos. Desse modo, se faz
necessário uma breve analise se pode ou não um ente-privado assumir algo que é
teoricamente indelegável, onde apenas o Estado deveria ser competente para tal,
contudo buscará analisar sua legalidade. A metodologia adotada foi a pesquisa
bibliográfica, permitindo analisar outras obras relevantes relacionadas com a
temática, como: artigos, monografias, livros e internet. A pesquisa é relevantemente
justificável, pelo fato de, verificar através de uma pesquisa mais aprofundada sobre
o sistema de privatização dos presídios, verificando se realmente poderá trazer
melhoras para a ressocialização dos presos e diminuição da criminalidade que
abrange o nosso país.
Palavras-chave: Sistema Prisional; Terceirização; Estado.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. SISTEMA PENITENCIÁRIO - 2.1 O SISTEMA
PENITENCIÁRIO PROGRESSIVO - 2.2 SISTEMA BRASILEIRO E O CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE -3. PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3.1 A ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS - 3.2 A PRIVATIZAÇÃO
NOS DIAS DE HOJE - 3.3 OS MODELOS DE PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS - 4. A
LEGALIDADE DA PRIVATIZAÇÃO A LUZ DO DIREITO - 6. CONCLUSÃO - 7.
REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, o assunto sistema prisional é uma enfase na sociedade que
tanto desconhece, como os que pensam que o sistema prisional não pode trazer
nada de bom ao homem encarcerado. Qualquer um que esteja em liberdade seja ele,
do sexo masculino ou feminino, pode passar por esta experiência não tão agradavel,
pois hoje as leis vigentes estão cada vez mais duras, no sentido de colocar um
cidadão ou um meliante no mesmo lugar.
Como, exemplarmente acontece nos casos das pensões alimenticias, onde
homens que não cometeram crime, pode ser tirado do meio da sociedade e ser
colocado junto aos criminosos de alta periculosidade em uma penitenciaria qualquer.
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Onde estes, terão que aprender a conviver em um ambiente, no qual, muitos pensam
que ali não há salvação e, ninguém ali recluso terá a chance de sair sem que haja a
reabilitação. Os que levam para a sociedade através dos veiculos de comunicação, é
de um sistema prisional que não tem as minimas condições de recuperar a diginidade
humana.
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Entretanto, de alguns anos para cá, com a co-gestão pública privada isso
vem mudando, tendo-se grande queda em relação aos motins e rebeliões que tanto
eram frequentes no Sistemas Prisionais do Brasil. Por tudo isso, deve-se ao novo
modelo de gerir as unidades prisionais no estado, com uma gestão mais participativa
e empenhada no ambito carcerário, com um projeto audacioso que abrange em
recuperar o individuo privado de liberdade, através de projetos, e trabalho que
garante ao interno, enquanto encarcerado dar lhe a chance de aprender dentro
daquele lugar uma novo rumo para sua vida, seja no ambito profissional, na arte ou
no esporte, pois com uma equipe empenhada e com grandes ideias estão
tranformando o ambito carcerario através desta iniciativas.
Menciona-se que, o processo de privatização de uma penitenciária sempre
foi alvo de muitas críticas por algumas questões. Em primeiro lugar, devido ao fato
de o governo construir, com os próprios recursos, o estabelecimento penitenciário e
entregar a uma entidade privada, que além de receber pronto, ainda receberia
dinheiro para isso.
Segundamente, é questionado a possibilidade de uma empresa poder
desenvolver uma atividade que é do estado, qual seja, a tutela de presos na fase da
execução penal, ou seja, questionava-se, assim, se o direito de punir do Estado estaria
sendo entregue a particulares.
São várias as ideias para solucionar este problema, existindo opiniões contra
e a favor da privatização do sistema prisional, tanto a sua reforma ou outros tipos de
soluções. Dentre elas, a que mais é aceita, certamente é o modelo de cogestão do
sistema prisional, que nada mais é que a administração privada de alguns serviços
prisionais, como os de psicologia, medicina em geral e hotelaria, entre outros, mas
ficando a fiscalização destes sob a responsabilidade do Estado.
Segundo os defensores, através dele deste sistema será possível diminuir o
número de reincidências nas prisões e proporcionar melhores condições ao
encarcerado, cumprindo o Estado o papel de ressocialização do preso e economia
de gastos, tendo em vista que irá gastar menos dinheiro com os reclusos. Já os
opositores acreditam não ser este sistema propício ao Brasil, tendo em vista que a
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reincidência não será atenuada, que não trará economia ao Estado e propiciará altos
lucros para as empresas privadas.
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Desse modo, com este projeto pretende-se abrir o interesse da sociedade
para o assunto tercerização e privatização, assuntos esses já bem situados em nossa
sociedade, já que privatizamos tantos serviços de responsabilidade pública, como
Saúde, infraestrutura e transporte publico.
O nosso sistema carcerário vigente está em condições precária, como tem se
visto os presídios superlotados, o tratamento desumano e degradante que sofrem
os presos. Na atualidade, são aproximadamente 270 mil presos, contudo as vagas
carcerárias não chegam a 110 mil vagas, isto, evidentemente, em dados colecionados
no ano de 2012. Esse déficit de vagas é um desafio para o nosso governo, sem falar
do valor exorbitante que custa uma penitenciária de segurança máxima
(aproximadamente 15 milhões de reais).
Em 2002, o Fundo Nacional Penitenciário (FUNPEN) repassou para os estados
R$ 253 milhões, dinheiro destinado à reforma e construção de presídios, ou seja, o
governo brasileiro não tem dinheiro em seus cofres para tal coisa. O sistema está
debilitado, aproximadamente 30% dos presos encontram-se com o vírus HIV, sem
falar da tuberculose.
A privatização total dos presídios (modelo americano) seria de total afronto
à Constituição vigente, pois entregaria totalmente o jus puniendi nas mãos de
particulares e o “caput” do art. 144, da CF afirma: 'É dever do Estado zelar pela
segurança. No modelo da França, faz uma parceria entre a iniciativa privada e o
Governo na gestão destes presídios, seria o mais aceito em nosso ordenamento
jurídico, pois o Estado não deixaria de participar na punição dos encarcerados.
No Estado do Paraná e Ceará adotaram um modelo terceirização da gestão
prisional, em que o administrador privado juntamente com o Estado faz parceria
administrativa, inovando o sistema prisional. De outro lado, com a privatização dos
presídios, o Estado seria desafogado, tendo em vista que o sistema é falho, não
possui condições financeiras para arcar com novas construções e ainda se encontra
superlotado.
Desta maneira, as empresas privadas seriam responsáveis por arcar com as
despesas e, consequentemente, a trazer a humanização dos presos, o que ajudaria
muito na ressocialização e no aumento da autoestima e, ainda a reintegração no
mercado de trabalho, pois tais empresas iriam proporcionar oportunidades de
trabalho.
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Por outro lado se vê a preocupação deste modelo de gerenciamento privado,
podendo gerar alto lucro para as indústrias, além de uma enorme exploração do
trabalho por parte dos detentos, tendo em vista, que sua mão de obra seria mais
barata, e também a ideia de que com o grande crescimento da segurança privada
em nosso país, o preso poderia ser visto como produto, ou seja, quanto mais presos,
mais lucro.
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É justificadamente relevante um estudo mais aprofundado acerca do sistema
de privatização dos presídios, verificando se realmente trará melhoras para a
ressocialização dos presos e diminuição da criminalidade que tanto abrange o nosso
país.
2. SISTEMA PENITENCIÁRIO
2.1 O SISTEMA PENITENCIÁRIO PROGRESSIVO
Trata-se de um modelo penitenciário adotado no fim do século XIX,
ganhando forças no continente Europa, somente ao final da primeira Guerra Mundial.
Este sistema consiste na divisão de períodos, de modo que em cada período, o preso
tem a possibilidade de desfrutar de privilégios conforme seu comportamento e
avanço alcançado pelo reformador.
Desta maneira, a pena era dividida nos regimes, de modo que o preso
entrava no mais gravoso e ia progredindo para o menos, que o aproximava mais do
convívio social. Conforme Rafael Damasceno de Assis (2007) na divisibilidade no
modelo acontecia em três momentos, onde no primeiro período, chamado de
isolamento total celular diurno e noturno tinha a finalidade de fazer com que o preso
refletisse sobre seu comportamento delituoso.
No segundo momento, tinha o trabalho silencioso durante o dia, mantendose a segregação. Por fim, vinha a fase de liberdade condicional, após a qual, senão
fosse determinada sua revogação, o condenado vinha então a adquirir sua liberdade
de forma definitiva. O sistema progressivo tinha dois pilares essenciais, que era
estimular o bom comportamento do preso e obter sua reforma moral para que este
tivesse condições de retornar a sociedade.
No entanto, o avanço deste sistema estava ligado à vontade do próprio
preso. Segundo César Barros de Leal (2001) por iniciativa desse método adotado que
foi dado ao recluso a possibilidade de vir a sonhar com a liberdade novamente, é
este retornar ao convívio social antes de terminar a condenação.
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Apesar de expandir-se por toda a Europa, o sistema progressivo inglês não
demorou para ser substituído pelo irlandês, tendo este a única diferença da inserção
da fase intermediária entre o período de trabalho do condenado e o livramento
condicional. Neste período intermediário, o preso trabalhava ao ar livre e em prisões
especiais, de preferência em locais agrícolas sem necessidade de uniformes,
deixando de sofrer castigos corporais, podendo comunicar-se com a população livre
e dispor de parte da remuneração de seu trabalho.
No sistema da Irlanda, mesmo sendo muito criticado, ainda existem em
vários países, embora muitos considerem que ele tenha se transformado num
sistema de individualização científica, que foi aderido pelo sistema penitenciário da
Espanha
Nos dias atuais, existe uma corrente de doutrinadores que
compreendem que o sistema progressivo está em crise e aponta dois fatores
possíveis: “de um lado, a individualização penitenciária, de outro, a pretensão de que
o gestão penitencial lhe conceda uma vida em comum mais racional e humana (por
exemplo, quando se estimula o regime aberto)” (BITTENCOURT).
Desta forma, entende-se que esta espécie faz parte do nosso sistema em
entendido no ordenamento jurídico brasileiro, onde o preso no Brasil cumpre sua
pena progressivamente, conforme verá adiante.
2.2 SISTEMA BRASILEIRO E O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE
Atualmente usa-se em todo mundo variantes deste sistema original
progressivo. No que tange ao Brasil, o detento cumpre sua pena de modo
progressivo, que prever o nosso ordenamento jurídico com três modos de regimes
prisionais, que são o fechado, o semiaberto e o aberto.
No regime fechado é destinado as pessoas condenadas à penas maiores de
oito anos de reclusão, sendo cumpridos em penitenciária de segurança máxima ou
média; o regime semiaberto é para presos com penas intermediárias, ou seja,
superiores a quatro anos e inferiores a oito anos, desde que, não sejam reincidentes
e é cumprido geralmente em colônias agrícolas, industriais ou em estabelecimentos
similares.
Já o regime aberto é para aqueles condenados, não reincidentes, a pena igual
ou inferior a quatro anos, que deve ser cumprida em casa de albergado ou
estabelecimento adequado.
Na reformulação do Código Penal Brasileiro de 1984, as penas alternativas,
mais especificamente as restritivas de direito, foram inseridas no nosso Código
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Penal com a lei 7.209/84, dentre eles a prestação de serviços a comunidade ou a
empresas públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de
semana.
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Todavia essas espécies de penas são de caráter substitutivo, chamadas de
“penas alternativas”. Segundo preceitua Diogo Marques Machado (2003), nas penas
restritiva de direitos, no inverso ao que é explicita na parte geral do Código Penal,
não por objetivo constranger a liberdade de ir e vir do cidadão, e sim provocar um
abalo na posição que esta pessoa desfruta na sociedade.
Ou seja, propositalmente buscou-se mudar o seu comportamento, sem que
haja, necessariamente a necessidade de haver sua isolação na sociedade, atingindose apenas o seu prestigio, protegendo-se, no entanto, a sua dignidade humana.
Princípio este, fundamental esculpido na Constituição federal, que observa a
necessidade de proporcionar a estas condições para uma vida digna, com destaque
para o aspecto econômico.
Assim no Art.43, o Código Penal dispõe:
Penas restritivas de direitos
Art.43-As penas restritivas de direitos são:
I-prestação pecuniária;
II-perda de bens e valores
III-VETADO
IV-interdição temporária de direitos;
VI-limitação de fim de semana
Em relação a detenção, tem-se a pena de prestação de serviços, na qual temse como maior interesse, justamente por permitir que condenado tenha na época
em que esteja cumprindo esta pena, possa vivenciar os problemas ditos sociais numa
sociedade. Sendo as atividades distribuídas conforme suas aptidões, elencando-se
oito horas semanais, podendo ser nos dias úteis ou aos sábados domingos e feriados,
de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, fazendo com que o
condenado reponha o mal provocado à sociedade.
De acordo com Agência de Notícias do Estado do Paraná (23/2/2010),
inteligentemente citada por Silva (2013):
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para ser mais eficiente e servir realmente para reduzir as
lotações nas prisões brasileiras, a legislação de penas
alternativas deve ser modificada. A afirmação foi feita por
Márcia Alencar, coordenadora-geral de penas alternativas do
Ministério da Justiça, em Curitiba, durante o seminário Sistema
penitenciário-desafios e soluções.
Insta salientar, que no modelo adotado pela legislação brasileira as
alternativas alcançam tão somente crimes com penas até quatro anos, de baixo e
médio potencial ofensivo, e que, evidentemente não tenham sido praticados com
violência ou ameaça. Márcia Alencar (2010) diz o seguinte (Seminário sistema
penitenciário-desafios e soluções):
As penas alternativas no país não se confirmaram como
alternativas a prisão. Servem como outro sistema penal com
um volume muito superior ao numero de pessoas presas.
Explicando que as penas alternativas, da forma como estão, não
podem resolver a superlotação das prisões brasileiras, já que
tratam só de penas de curta duração. Um sistema não substitui
o outro, porque eles atingem públicos diferentes. Para servir de
solução ao sistema prisional, tem que haver uma alteração no
limite das penas.
A prisão não consegue atingir os seus propósitos, por não conseguir
ressocializar o preso, além de não prevenir que este cometa novos crimes, porém
mesmo com a negatividade da pena privativa de prisão, está ainda é vista como a
forma mais aceita forma de aplicação ao criminoso, sendo indelegável a legitimação
do Estado.
3. PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Com o objetivo de melhorar sistematicamente a execução da pena,
necessitou-se analisar as possibilidades de terceirizar o sistema prisional, justamente
por conta da ineficiência do estado em cumprir o objetivo da pena, adstrita a
reeducação e ressocialização do apenado. Assim, observando também, as questões
desumanas e a condição de precariedade, evidenciou-se essa possibilidade mais
fortemente. Abaixo, denotar-se-á especificamente sobre a questão histórica, como
deu-se a origem, como ocorre nos dias de hoje e etc.
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3.1 A ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS
Tratando-se de penitenciárias, a primeira ideia sobre participação de
particulares na administração de presídios foi em penitenciárias industriais, sendo o
sistema Panóptico idealizado no século XVIII pelo inglês Jeremy Bentham, com um
propósito mercantilista, afim de então satisfazer seus interesses.
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Esse tipo de presídio deveria permitir ao Estado ter uma visão do preso ampla
e irrestrita durante 24 horas por dia, assim como, nessa época não havia sistemas de
monitoramento, desenvolveu-se uma arquitetura específica na construção de
presídios, que possibilitava aos gestores responsáveis pela segurança uma visão geral
dos presos, sendo estes controlados pelos inspetores prisionais.
Segundo Foucault (1997):
a finalidade do Panóptico está em induzir no detido um estado
consciente e permanente de visibilidade que assegura o
funcionamento autoritário do poder.Fazer com que a vigilância
seja permanente nos seus efeitos e que a perfeição do poder
tenta tornar inútil a atualidade do seu exercício.
O Panóptico era uma prisão circular, com celas individuais e divididas por
paredes. Tanto a parte frontal como a do fundo eram abertas para observação. Na
parte inferior, localizava-se o diretor, que ficava no alto de uma torre central dentro
de uma circunferência. No lado externo do prédio ficava a observação de quem
tivesse o interesse em observar.
Na definição de Jeremy Bentham (2008):
O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam
a circunferência. Você pode chamá-los se quiser das celas.
Essas celas são separadas entre si e os prisioneiros dessa forma
impedidos de qualquer comunicação entre si, por
participações, na forma de raios que saem da circunferência em
direção ao Centro.
Na década de 80, do século passado, assistiu-se à maior crise pala qual já
passou o sistema penitenciário americano, tendo os Estados Unidos da América se
deparado com grandes problemas, como o da superlotação dos presídios, resultado
da política inaugurada naquele país pelo então presidente Ronald Reagan, de
tolerância zero. Tratava-se da efetivação do Direito Penal Máximo ou sistema
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retribucionista ou da lei e da ordem, que tinha por regra prender, sob a exceção ficar
em liberdade.
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No século seguinte, o aumento do número de detentos fez com que os
Estados Unidos voltassem a adotar a ideia privatizadora, exportando assim para
diversos países, com a Inglaterra, África do Sul, França e Austrália. Já na Espanha
podiam-se encontrar estabelecimentos penitenciários administrados por religiosos,
sem nenhuma interferência do Estado.
Deve-se lembrar que quando surgiu a privatização dos presídios, os presos
eram vistos como instrumentos de lucro para os novos gestores, que na verdade
eram empresários. Somente a poucos anos os detentos passaram a ser sujeito de
direitos, devendo, portanto, assegurar-lhes respeito à dignidade com um tratamento
humano e justo e visando à sua ressocialização.
Sabe-se que estas não são as realidades dos presos. A verdade é que estes
vivem em condições precárias e desumanas devido às más condições de nossos
estabelecimentos prisionais, fazendo com que a pena de prisão não cumpra o seu
papel.
3.2 A PRIVATIZAÇÃO NOS DIAS DE HOJE
Nos dias atuais com o auto índice de criminalidade, as organizações
criminosas têm início, dentro dos sistemas penitenciários, pelos presos, sendo
possível notar-se até mesmo a corrupção de agentes penitenciários e policiais,
fazendo com que o cidadão fique preso em sua residência e refém de seu medo.
Conforme sabe-se que, é mais uma tentativa do Estado brasileiro de tornar
o cumprimento da pena privativa de liberdade eficaz, sobretudo quanto à
reeducação do condenado.
Na atualidade percebe-se que o Estado vem priorizando negócios
econômicos mais do que seu objetivo específico, que é gerir a coisa pública e cuidar
de seus cidadãos. Com esta mentalidade que se viu no Brasil para o setor privado a
possibilidade de administrar os presídios, o que segundo a lei é um dever do poder
público, tal qual é a prestação de serviços de saúde, educação e segurança pública.
Desta maneira, algumas penitenciárias passaram a ser administradas por entidades
privadas, como mais um de seus negócios.
Esse processo já se estabeleceu em diversos outros setores, como na
educação, área da qual o Estado foi se retirando aos poucos, de forma que mais de
50% das escolas já são privatizadas. Assim, a educação no Brasil atualmente é um
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negócio que gera lucros exorbitantes. O mesmo já se deu com a saúde e, agora,
acontece com a execução da pena privativa de liberdade.
Desta forma com essas perspectivas, que a privatização traz consigo uma
melhoria na administração a um custo menor para o Estado é que o empresariado
passa a almejar o mercado das prisões. Apesar do argumento, não se tem o objetivo
esperado no setor de água e esgotos e no ano de telefonia, todos já praticamente
privatizados.
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No modelo privativa na administração dos presídios pode ter início desde a
construção, como apenas se limitar ao gerenciamento do estabelecimento, já
construído pelo Estado. Se for incluída a construção no contrato com a iniciativa
privada, esta deverá ser entregue ao Estado no final do prazo de dez anos.
Nos serviços que eram antes prestados pelo Estado e agora são de
responsabilidade do particular, não primam pela qualidade nem tampouco pela
economia, não tendo, portanto, a redução de gastos públicos com o crime.
Nos dizeres de Grecianny Carvalho Cordeiro (2006), diz: que a privatização
do sistema prisional não tem provocado nenhuma economia aos cofres públicos,
muito pelo contrário, trata-se de um investimento altíssimo, cujo retorno é
questionável.
3.3 OS MODELOS DE PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS
Hoje há três espécies de sistemas prisionais, no que diz respeito à
administração: o estatal, o privado, e o comunitário. No estatal, a execução da pena
é de responsabilidade única do Estado, não tendo qualquer participação da iniciativa
privada, sendo este o utilizado na maioria dos países.
No sistema prisional privado, o que se vê é a iniciativa privada interferindo
na execução da pena privativa de liberdade, podendo ser elástico o grau de atuação
da mesma.
Por fim, no último sistema denominado comunitário, a execução penal é
exercida pela própria comunidade através de organizações não governamentais e
associações civis sem fins lucrativos, promovendo desta forma o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
Podemos citar o modelo apaqueano como exemplo. Nos estabelecimentos
prisionais brasileiros, que são administrados pela iniciativa privada, o estado
preocupa-se com a segurança externa do presídio, ficando com o particular a
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segurança interna e a execução da pena prisional, referente ao serviço de hotelaria,
tais como vestimenta, médico-odontológico, lazer e alimentação.
4. A LEGALIDADE DA PRIVATIZAÇÃO A LUZ DO DIREITO
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A partir do momento, em que se privatiza um trabalho que até então era
desenvolvida pelo Estado, entende-se que está se transferindo para a iniciativa
privada a responsabilidade pela execução completa por tal serviço.
No que tange aos presídios, ao privatizá-los, o governo passa ao particular a
responsabilidade na execução da pena privativa de liberdade, desde que transitada
em julgada a sentença penal condenatória até a extinção da punibilidade, seja qual
for o motivo.
Desse modo, por meio da privatização, ocorre uma desvinculação do
estabelecimento prisional do Estado. No que se refere ao Sistema Prisional Brasileiro,
não predomina este tipo de transferência de encargos, pois o que se vê aqui é o
sistema misto, próximo ao que é adotado na França.
Aqui, é estabelecido o modelo chamado de gerenciamento privado dos
serviços prisionais, precisamente conhecido como co-gestão, que se materializa
através da contratação por parte do Estado de uma empresa particular por um
determinado período de tempo, para que esta administre o estabelecimento
prisional, recebendo sua devida remuneração.
Nestes serviços contratados são para a alimentação, vestimentas, lazer, apoio
médico-odontológico e apoio jurídico. Impende ressaltar que, na maioria das vezes,
esta espécie de gestão, se tem em penitenciárias industriais, em que as empresas se
instalam para utilizar-se da mão de obra dos detentos, afim de aumentar seus lucros,
sob o pretexto de se estar profissionalizando o condenado.
A França e o Brasil têm adotado este modelo de gestão. segundo Júlio
Fabbrine Mirabeti (1997), ao analisar a Lei nº 7.210, especificamente no art. 84, faz
comentário acerca da legalidade da privatização dos presídios:
Em nenhum momento prevê a Lei a obrigatoriedade de que os
estabelecimentos prisionais locais sejam de propriedade do
Estado, permitindo com isso que sejam os prédios pertencentes
às empresas privadas, ou se públicos, ocupados pela iniciativa
privada, em qualquer dos regimes jurídicos permitidos em lei.
De outra maneira, é a transferência completa da execução da pena privativa de
liberdade para o particular, sendo assim, seria inconstitucional, não se pode delegar
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a execução penal, devendo, portanto, ser exercida pelo Estado, aceitando-se apenas
a terceirização como forma de gerenciamento prisional. Mirabete (1997) destaca
que:
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Não há dispositivo que vede a possibilidade de gerenciamento
e operacionalidade material dos estabelecimentos penais
serem exercidos por entidade privada. Em nenhum momento a
lei federal dispõe que o diretor e o servidor devam ser
obrigatoriamente funcionários públicos. A única atividade que
não pode ser exercida por particulares nos estabelecimentos
penais é a aplicação das sanções disciplinares, que, por inferir
diretamente no desenvolvimento da execução penal, é
destinada a órgão público, conforme disponha a lei local.
Esta privatização de nenhuma maneira pode ter por objeto a atividade-fim,
qual seja a execução da pena, devendo se ater apenas às atividades de suporte como
hotelaria, vestuário, serviços médicos e odontológicos, manutenção de instalações,
dentre outros.
Segundo Sergio Pinto Martins (1995), não deverá acontecer a terceirização
em relação às atividades-fim do presídio, haja vista que neste caso não teria a
prestação de serviços, mas sim a própria realização do negócio.
O que se tem observado por várias vezes, é que a terceirização fere a lei
vigente no país. Um exemplo a ser dado, no caso da Penitenciária Regional do Cariri,
que não houve licitação feita para a contratação de empresa prestadora de serviço,
além de não ter sido publicada a dispensa daquela no diário oficial.
Todavia, percebe-se que o art.175 da Constituição Federal foi violado.
Violam-se pelo exposto acima, pelo menos três dos cinco princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, constante do art. 37 da CF, quais sejam a
legalidade, a moralidade e a publicidade.
O Ministério Público Federal impetrou uma ação civil pública junto à Justiça
Federal no Ceará, no qual está sendo apontadas muitas irregularidades pelos
promotores federais, que, no entanto, não foram identificadas pela Justiça.
Essa discussão sobre a terceirização prisional se constata na palavra do
ministro Gomes de Barros (1991) no RMS nº 407 - MA:
O princípio da legalidade da administração constitui apenas um
dos elementos do postulado do Estado de direito. Tal
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postulado contém igualmente os princípios da segurança
jurídica e da paz jurídica, dos quais decorre o respeito ao
princípio da boa-fé do favorecido.
Percebe-se assim que a supremacia do interesse público sobre
o privado deixou de ser absoluto. Tal princípio muitas vezes
prestou-se a deformações,servindo de justificativa para
implantação de regimes ditatoriais; tornou-se necessário
temperá-lo com velhas regras do direito privado, que
homenageiam a boa-fé e a aparência jurídica.
Contudo observa-se que o direito de punir, assim como a execução penal, é
indelegável, sendo o Estado, o único responsável objetivamente por tal, tendo que
impor sua soberania. Segundo Paulo Bonavides (1996), o Estado é soberano e único
com competência para estabelecer regras de comportamento, dispondo dos meios
materiais que se fizessem necessários para que elas sejam garantidas e observadas,
exercendo assim a coação organizada e incondicionada.
6. CONCLUSÃO
É fundamental que reflitamos sobre alguns aspectos a respeito de uma
unidade prisional, pois quem ali está cumprindo sua pena, paga, evidentemente,
pelos seus erros. No entanto, essas pessoas apesar destes erros, na vida merecem
uma segunda chance de voltar a viver harmoniosamente à sociedade, possibilitando
a encontrar novamente seu lugar ao sol e se reinventar.
Porém, no que tange reeducação dessas pessoas, percebe-se que é
necessário fazer mais. O Estado já não consegue por si só, gerir essas unidades
prisionais, eficientemente. Sendo possível que haja a delegação dessa
responsabilidade às empresas de confiança, para trazer melhores condições a essas
pessoas.
O estudo focou-se justamente nessa questão, a possibilidade de terceirar o
sistema prisional, com o intuito de melhorar os serviços, e fazer com que, esse
sistema cumpra com o seu objetivo, que é punir, mas punir pensando na sua
reeducação e ressocialização à sociedade. Portanto, o tema ora escolhido foi
relevantemente importante, tanto para os operadores de Direito, quanto para a
sociedade, pois permitiu-se nos debater incisivamente sobre o sistema prisional e
sua eficiência.
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RESUMO: Este artigo propõe uma abordagem crítica sobre a violência obstétrica no
Brasil, apontando a possibilidade de responsabilizar juridicamente no âmbito civil e
penal, àqueles que provocam esse tipo de situação. O objetivo da pesquisa é
compreender a situação de violência obstétrica no Brasil analisando os direitos
fundamentais violados e a responsabilidade jurídica no âmbito Civil e Penal. Quanto
a metodologia jurídica será através do método dedutivo (que parte da premissa do
geral para o específico), com a utilização de técnicas que serão utilizadas para a
coleta de dados, com preponderância da revisão bibliográfica, coleta de
jurisprudência, análise de conteúdo de argumentos jurisprudenciais e análise de
textos legais. O estudo é relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores
do Direito, pois trata-se de uma realidade que ocorre cotidianamente na vida de
milhares de mulheres, e assim, por consequência, tem-se o interesse de saber se há
a possibilidade de responsabilizar juridicamente no âmbito civil e penal. A pesquisa
dividiu-se em 04 tópicos, quais sejam, a violação dos direitos fundamentais na hora
do parto; a caraterização da violência obstétrica, a violência obstétrica no Brasil; e a
responsabilidade no âmbito civil e penal em decorrência dessa prática. Por fim,
observou-se que é perfeitamente possível que os profissionais de saúde sejam
penalizados.
Palavras-chave: Violência obstétrica; Responsabilidade Jurídica; Cível; Penal.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA
HORA DO PARTO - 3. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA - 4.
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL - 5. RESPONSABILIDADE JURÍDICA - 5.1 AMBITO
PENAL - 5.2 ÂMBITO CIVEL - 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS - 7. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRAFICAS
1. INTRODUÇÃO
O objeto principal da pesquisa é compreender a situação de violência
obstétrica no Brasil, analisando os direitos fundamentais violados e a
responsabilidade jurídica no âmbito Civil e Penal. É evidente e notório que a violência
obstétrica atinge milhões de mulheres, que sequer, conhecem seus direitos, o que
consequentemente geram mais casos impunes. Desse modo, surge os seguintes
questionamentos: qual a Responsabilidade Jurídica no âmbito civil e penal nos casos
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em que envolvam a violência obstétrica? Quais os direitos fundamentais violados na
hora do parto?
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No âmbito civil dispõe-se sobre danos morais pelas ações dos profissionais
de medicina e enfermagem para com as mulheres em tratamento obstétrico.
No âmbito penal existem previsões sobre violência obstétrica, quais sejam, o
artigo 146 que aborda o constrangimento ilegal, o qual dependendo da forma
exercida pode-se considerar prática violenta; o artigo 61, inciso II, alínea h, que diz
“são circunstâncias que sempre agravam a pena quando constituam ou qualifiquem
o crime: [...] contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida’’; e, o artigo 129 em
seu parágrafo 1º, inciso IV “lesão corporal de natureza grave: Acelerar o parto.”
Entende-se por violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais
da saúde no que cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres,
exprimido através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas,
medicalização e a transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos
(JUAREZ et al., 2012).
Dos direitos fundamentais violados destacam-se: a dignidade da pessoa
humana; e o direito a Saúde. O estudo é relevante tanto para a sociedade quanto
para os operadores do Direito, pois trata-se de uma realidade que ocorre
cotidianamente na vida de milhares de mulheres, e assim, por consequência, tem-se
o interesse de saber se há a possibilidade de responsabilizar juridicamente no âmbito
civil e penal àqueles que cometem a violência obstétrica, ou seja, os profissionais de
enfermagem, de medicina, ou o próprio Estado, nos atendimentos realizados no SUS.
A pesquisa permitirá analisar inteligentemente as decisões judiciais a
respeito dos casos que envolvam a violência obstétrica, sendo possível denotar de
que forma as ferramentas jurídicas são utilizadas na busca incessantemente para
sejam inibidas situações como estas.
2. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA HORA DO PARTO
Sabe-se que a nossa Constituição atual, conhecida nacionalmente como a
Constituição cidadã dispõe um rol de forma taxativa que é possível identificar
perfeitamente quais os direitos e garantias de todos os brasileiros e cidadãos deste
país. Assim, por óbvio também, nota-se que existem garantias e direitos direcionados
as mulheres que perpassaram por um trabalho obstétrico, dentre as quais, cabe
destacar nessa pesquisa o direito à dignidade da pessoa humana, bem como o direito
a saúde.
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Este está interligado ao direito à vida e a dignidade, também como um
direito fundamental no Brasil, é considerado uma garantia para todo e qualquer
cidadão, bem como é obrigação do Estado, sendo plenamente assegurado pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º:
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Art. 6 - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
O Direito a Saúde também se encontra consubstanciado nos artigos 196 ao
artigo 200 da Constituição Federal. O artigo 196 dispõe:
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.
Inegavelmente, o parto é um momento único e inesquecível na vida da
mulher, quando o cuidado despendido pelos profissionais deveria ser singular e
pautado no protagonismo da mulher, tornando-o mais natural e humano possível.
(Andrade; Aggio,2014, p 2). Distintamente de outros acontecimentos que necessitam
de cuidados hospitalares, o processo de parturição é fisiológico, normal,
necessitando, na maioria das vezes, apenas de apoio, acolhimento, atenção, e o mais
importe, humanização.
Delgado (2010, p. 39) afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana,
como princípio fundamental da Carta Magna, é considerado o núcleo tanto do
sistema jurídico, social e política, como também, o núcleo do sistema constitucional.
Acerca da importância do princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana para o ordenamento jurídico, Ingo Wolfgang Sarlet, sustenta:
Consagrado expressamente, no título dos Direitos
Fundamentais, a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos do nosso Estado Democrático (e social) de Direito
(art. 1º, inc. III, da CF), o nosso Constituinte de 1998 – a exemplo
do que ocorreu, entre outros países, na Alemanha –, além de
ter tomado uma decisão fundamental a respeito do sentido, da
finalidade e da justificação do exercício do poder estatal e do
próprio Estado, reconheceu categoricamente que é o Estado
que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já
239

www.conteudojuridico.com.br

que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio
da atividade estatal (2018, p. 64).
Para Maria Berenice Dias, o princípio da dignidade da pessoa humana é um
macroprincípio, “identificado como sendo o princípio de manifestações dos valores
constitucionais, carregado de sentimentos e emoções” (2020, p. 59).
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Ao identificar o conteúdo do direito fundamental da dignidade da pessoa
humana, Wilson Steinmetz salienta:
Agora, então, já no plano da interpretação constitucional –
opera-se, aqui, uma transposição-adequação de conteúdos da
filosofia prática para o campo do direito constitucional, uma
constitucionalização de conteúdos morais de um determinado
conceito-, pode-se dizer que o princípio constitucional
fundamental da dignidade da pessoa ordena: (i) o respeito a
pessoa como ser autônomo, livre e valioso em si mesmo; (ii) o
reconhecimento de cada pessoa, independentemente das
particularidades (traços ou características) e vicissitudes
pessoais e sociais, como ser singular, único e irrepetível; (iii) o
reconhecimento de cada pessoa como uma manifestação
concreta da humanidade; (iv) a criação de condições,
oportunidades e instrumentos para o livre desenvolvimento da
pessoa. Em contrapartida, o princípio constitucional da
dignidade da pessoa proíbe: (i) a “coisificação” ou a
“objetualização” da pessoa; (ii) a “funcionalização” (política,
social, econômica, religiosa, científica e ética) da pessoa; (iii) a
privação, da pessoa, de condições e de meios para a
sobrevivência livre, autônoma e decente; (iv) humilhações ou
vexações da pessoa; (v) a submissão da pessoa a uma posição
servil; (vi) a eliminação total da vontade e da possibilidade de
livre escolha da pessoa (2004, p. 116).
O princípio da dignidade da pessoa humana é a própria história da luta pelo
reconhecimento dos direitos fundamentais do homem. A importância da dignidade
da pessoa humana reside no fundamental papel que possui para a concretização dos
direitos fundamentais, progressivamente incorporados pelas constituições de
diversos países, na busca de um direito justo.
A Sagrada Escritura cita que as dores durante o parto são punições que a
mulher deve sentir por ter cometido o pecado original, interferindo em seus
sentimento e percepções a cerca deste momento, substituindo o sentimento de
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prazer durante a concepção pelo castigo. A replicação deste pensamento no
arcabouço histórico e cultural da sociedade leiga e de profissionais de saúde expõe
a mulher à violência obstétrica e de gênero, sendo a dor inerente à experiência da
maternidade (BEZERRA & CARDOSO, 2006). As mulheres que venham a sofrer
violência obstétrica, por certo tem seu direito resguardado, visto que, é entendido
que todos detêm a dignidade, ou seja, assim todos que convivem numa mesma
sociedade, certamente tem identicamente a mesma dignidade.
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Art. 1º. A presente Lei tem por objeto a adoção de medidas de proteção
contra a violência obstétrica e divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez,
parto, nascimento, abortamento e puerpério (LEI N.º 7.867, DE 2017).
Nota-se que a dignidade quanto a sua conceituação depende estritamente
de que forma são observados os valores da sociedade, considerando o local, época
e cultura. Assim, o tempo vai passando e o entendimento sobre a dignidade vai se
adequando e readequando de acordo com a fase à época vivida.
A mulher e seu corpo têm sido vistos como máquina, onde o engenheiro é
o profissional médico que detém todo o saber sobre ela, negligenciando
informações, emoções, sentimentos, percepções e direitos da mesma no gestar e
parir, sendo impedidas de ter a presença de acompanhante, de decidir a posição que
querem ter seus bebês e de expressar suas emoções e sentimentos, contrariando a
Política Nacional de Humanização e mudando o foco da mulher para o
procedimento, deixando-as mais vulneráveis à violência, silenciada pelos
profissionais e pela própria parturiente. Porém, a amarga vivência e o trauma
acompanham a mulher porta a fora da instituição (ANDRADE; AGGIO,2014, p 2).
O Estado obrigatoriamente deve tecer formas que possibilite proteger e
resguardar a dignidade humana, por meio de ações concretas. Sendo, portanto, um
precursor deste princípio tão importante. Interessante notar que, implicitamente o
conceito deste princípio encontra-se a vedação de tratamentos ora desumanos.
Observa-se na Carta Magna a disposição do artigo 1º:
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: III – a dignidade da pessoa humana.
Sobre o Direito à saúde percebe-se que esta está inteiramente ligada a
questão do direito à vida e a dignidade, sendo, evidentemente, um direito
fundamental no nosso país. É assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 6º,
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a qual o Estado tem por obrigação, garantir a todo e qualquer cidadão: “Art. 6 - São
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
Outros artigos encontrados na Carta Magna, consubstanciam esse tema, do
artigo 196 ao artigo 200. O artigo 196 dispõe que: “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.”
Nesse artigo, tem-se uma acepção intrínseca no sentido de reafirmar que
todos têm direito à saúde, sem que haja qualquer distinção ou preconceito. E que o
serviço prestado pelo Estado efetivamente possa atender toda a população.
Nesse liame, tem-se o artigo 197 da Constituição, a qual alude que:
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Portanto, se uma mulher vier a sofrer violência obstétrica, cabe à Estado
garantir que seja coibido esse tipo de acometimento. Nota-se que situações em que
as mulheres se tornam vítimas a esse tipo de violência pode vir a sofrer, como
consequência sérios danos de cunho traumático. Sabe-se que parir certamente é
para as mulheres um ato que traz muito desgaste e dor, carregando consigo ainda,
emoções fortíssimas durante a gravidez, devendo necessariamente ser realizado com
dignidade. Portanto, dar à luz com dignidade é um direito e não uma
excepcionalidade. A seguir, será debatido o teor característico da violência obstétrica,
para em seguida, apresentar dados que apontam a gravidade desse problema no
Brasil.
Observa- se que a violência obstétrica pode ser decorrente dentre várias
formas, como erro médico, várias modalidades de ofensas, agressões verbais ou
físicas, e também psicológicas, resumidamente, toda e qualquer ação ou até mesmo
omissão que esteja sendo praticada diretamente à mulher durante o pré natal, parto,
pós parto, puerpério, que chegue a causar dor, dano ou qualquer sofrimento que
seja desnecessário á ela em dado momento, praticada muitas vezes também
procedimentos brutos que podem lhe trazer sérias consequências das quais a mesma
além de desconhecer, não tem o mínimo de conhecimento ou poder sobre o seu
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próprio corpo, sem qualquer autonomia, e os praticantes de tais atos, englobam-se
em todos os prestadores de serviço de saúde além do médico em si (OLIVEIRA,2019).
3. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
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No Brasil, não há uma lei especifica que trate especificamente sobre a
violência obstétrica, mas no Congresso Nacional, tem-se o projeto de Lei 7.633/2014
apresentado por Jean Willys, que está em tramitação. Esse projeto permite que seja
priorizado nos hospitais a assistência humanizada às mulheres e aos recém-nascidos,
devendo ser respeitado a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
que dispõe o limite de 15% de cesárias. Isso, por óbvio, possibilitaria que houvesse
uma diminuição significativa nos casos em que houvesse esse problema.
A violência obstétrica é ainda pouco reconhecida enquanto um ato violento,
pois no mesmo momento que ela ocorre, as mulheres estão vivenciando marcantes
emoções, que as fazem se calar, sendo necessário abordar os direitos da mulher
durante a gestação, parto e pós-parto, especialmente nas consultas de pré-natais,
onde tem-se a oportunidade de abordar os variados assuntos e, instrumentaliza-la
para à tomada de decisões no que se refere ao seu corpo e a sua parturição , e que
ela possa argumentar e denunciar situações de desrespeito (ANDRADE ;
AGGIO,2014,p 7).
A violência obstétrica é caracterizada pelas intervenções impostas pelos
hospitais, que prejudicam à integridade tanto psicologicamente quanto fisicamente
às mulheres parturientes. Então, tal violência é caracterizada por diversas maneiras,
dentre as quais, destacam-se: o impedimento do acompanhante escolhido pela
mulher; cesárias eletivas; a recusa em admissão em hospital, a qual gera
consequentemente a peregrinação por leito; manobra de Krirteller; aplicação de
ocitocina para acelerar o parto entre outros.
Pelo fato de no Brasil, haver uma ausência quanto a uma legislação que trate
especificamente a respeito da temática, foi criado um dossiê para o CPMI (Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito) da violência contra as mulheres, a qual foi
inteligentemente aduzidos definições a respeito da violência obstétrica de caráter
físico, sexual, institucional, mediático e psicológico. De caráter físico, a violência
obstétrica com esse teor característico é considerado um ato praticado em poder do
corpo da mulher, ocasionando dores e danos. Tendo como exemplos: uso rotineiro
de ocitocina, privação de alimentos, cesariana eletiva entre outros.
Os procedimentos que foram identificados como formas de violência
obstétrica são aqueles impostos às mulheres como rotina (sem qualquer fundamento
científico) e sem consentimento informado. Isso inclui partos e episiotomias
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desnecessários de cesarianas, revisão manual das cavidades uterinas das mulheres
sem alívio da dor, inserção de mecanismos de controle da natalidade a longo prazo
diretamente após o nascimento, exames vaginais coletivos para fins de treinamento,
restrição das mulheres à mesa de parto e esterilizações forçadas ou
coagidas (PICKLES,2017).
Como conceito psicológico, os atos são proferidos e realizados através de
atitudes verbais trazendo para a mulher um sentimento de vulnerabilidade,
abandono, inferioridade entre outras. Observa-se essa situação através das
chantagens, chacotas, ofensas e etc. no que tange ao conceito sexual, os atos
atingem diretamente o íntimo e pudor da mulher. Exemplo desse tipo de violência:
a episiotomia, a ruptura de membranas, além também de exames que acabam por
ser realizados com toque de maneira excessiva e invasiva. Em relação ao caráter
mediático, a violência é imposta através da demonização do parto normal pelas redes
de telecomunicações, além da motivação e defesa de práticas científicas contra
indicadas.
Nesse liame, Duarte (2017) observa como um crime:
Fazer uma mulher acreditar que ela precisa de uma cesariana
quando ela não precisa, utilizando de riscos imaginários ou
hipotéticos não comprovados (o bebê é grande, a bacia é
pequena, o cordão está enrolado); submeter a mulher a uma
cesariana desnecessária, sem a devida explicação sobre os
riscos que ela e o bebê estão correndo (complicações das
cesárea, da gravidez subsequente, risco de prematuridade,
complicação para médio e longo prazo para mãe e bebê).
Ciello (2012), inteligente aborda que a violência obstétrica de cunho material
são:
[...] ações e condutas ativas e passivas com o fim de obter
recursos financeiros de mulheres em processos reprodutivos,
violando seus direitos já garantidos por lei, em benefício de
pessoa física ou jurídica. Exemplos: cobranças indevidas por
planos e profissionais de saúde, indução à contratação de
plano de saúde na modalidade privativa, sob argumentação de
ser a única alternativa que viabilize o acompanhante.
Desse modo, por tudo que fora observado no decorrer desse item, é
considerado violência obstétrica tudo aquilo que a mulher não escolher qual
procedimento a ser realizado durante a gravidez e no parto.
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A violência obstétrica constitui uma grave violação à autonomia das
mulheres, aos seus direitos humanos e aos seus direitos sexuais e reprodutivos
(PICKLES,2017). Assim caracterizam a violência obstétrica atos como: violência
exercida com gritos; os procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação,
e a falta de analgesia e negligência; recusa à admissão ao hospital (Lei 11.634/2007);
impedimento de entrada de acompanhante (Lei 11.108/2005); violência psicológica
(tratamento agressivo, discriminatório, grosseiro, zombeteiro, inclusive em razão de
sua cor, etnia, raça, religião, estado civil, orientação sexual e número de filhos);
impedimento de contato com o bebê; o impedimento ao aleitamento materno; a
cesariana desnecessária e sem consentimento; realização de episiotomia de modo
indiscriminado; o uso de ocitocina sem consentimento da mulher; a manobra de
Kristeller (pressão sobre a barriga da gestante para empurrar o bebê); a proibição de
a mulher se alimentar ou de se hidratar e obrigar a mulher a permanecer deitada(
PAES,2018).
Mesmo sendo um problema grave que afligem milhares de mulheres
cotidianamente no Brasil, não há tanta preocupação por parte dos pesquisadores em
pesquisar sobre a temática, tanto é, que os dados estatísticos são muito
escassos. Existe uma visível e grande dificuldade para realizar pesquisa sobre os
indicadores de violência obstétrica pelos motivos de que existe muito poucos
pesquisadores que se interessam pelo presente tema, o que torna escasso os
materiais utilizados para estudos estatísticos, além do que muitas mulheres pelas
quais já passaram ou passam por tais situações têm vergonha de expor o que já
sofreram passando por situação de violência obstétrica, ou até mesmo desconhecem
o fator ‘’violência’’ por trás de atitudes médicas como as citadas anteriormente,
acreditando ser conduta médica comum, vendo com normalidade tais
comportamentos (OLIVEIRA,2019).
Além disso, outro fato que inviabiliza ainda mais esse tipo de pesquisa é o
fato das mulheres terem vergonha em relatar esse tipo de violência, ou ainda, não
conseguirem decifrar concretamente se estão sendo violentadas ou não pelas
atitudes médicas. Ou seja, acreditam veemente que estão perpassando por um
procedimento correto e comum. Sena (2012), realizou uma pesquisa cientifica na
construção do seu artigo intitulado, a qual denotou entre os partos normais tanto na
rede de hospital público ou privado, o seguinte:
Tabela de descrição de analise quanto a violência obstétrica.
DESCRIÇÃO

PORCENTAGEM
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SOFRERAM ALGUM TIPO DE VIOLENCIA NO ATENDIMENTO
AO PARTO
FEZ EXAME DE TOQUE DE FORMA DOLOROSA
NEGOU OU DEIXOU DE OFERECER ALGUM TIPO DE ALÍVIO
PARA DOR
O PROFISSIONAL GRITOU COM A MULHER
NÃO INFORMOU SOBRE O PROCEDIMENTO QUE ESTAVA
REALIZANDO
O PROFISSIONAL HUMILHOU OU XINGOU
O PROFISSIONAL EMPURROU
O PROFISSIONAL BATEU NA PACIENTE
O PROFISSIONAL ASSEDIOU SEXUALMENTE
Fonte: SENA (2012)

25%
10%
10%
9%
9%
7%
1%
1%
1%

Pelo que se observa nos dados mencionados acima, evidentemente trata-se
de uma porcentagem alta quanto a violência obstétrica. Entende-se, porquanto, estas
porcentagens serem muito maiores quando analisados outros tipos de partos. E
também, pelo fato, de muitas mulheres não se sentirem à vontade em conversar
sobre o assunto.
Jerônimo (2017, p. 50) afirma que ao abordar que às mulheres devem ter o
direito de escolher o local do seu parto como um resgate de sua autonomia, a
parteira anteriormente mencionada, narra essa mudança de paradigma: um corpo
que sempre funcionou, mas que nesse momento parecia que não funciona mais.
Precisava de alguém para poder exercer a sua função fisiológica.
Se queremos melhorar a saúde materna, temos que combinar uma legislação
moderna, com boas práticas obstétricas e com políticas públicas sérias. As mulheres
brasileiras agradecem e têm esse direito, pois a violência obstétrica caracteriza-se
por ser uma grave violação aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das
mulheres, ainda sem resposta adequada (PAES,2018).
5. RESPONSABILIDADE JURÍDICA
Nesse item, discutiremos a respeito da possibilidade de responsabilizar tanto
penalmente quanto civil àqueles que venham a causar a violência obstétrica nas
mulheres. Assim, denotou-se artigos que se enquadram nesse tipo de violência. Além
de, jurisprudências e julgadores que discutem sobre a temática.
A questão da violência obstétrica não passou despercebida. Prestadores de
serviços de saúde, acadêmicos, ativistas e organizações do setor de saúde
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reprodutiva são os principais comentadores sobre cuidados desrespeitosos e
abusivos.
5.1 AMBITO PENAL
No âmbito penal há algumas penalizações aos que praticam a violência
obstétrica contra as mulheres. No Código Penal tem-se o artigo 146:
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Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei
permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de
três meses a um ano, ou multa.
O dispositivo supramencionado denota a questão do constrangimento
ilegal, que do modo a qual é praticada pode ser observada como uma prática de
cunho violento. Nesses casos, a pena é de detenção que passa a ser de 03 meses a
01 ano. Tem-se também, o artigo 61, inciso II, alínea H do mesmo Código:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou
mulher grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Nota-se que de acordo com o dispositivo, quando algum crime é praticado
contra a mulher grávida, se tem sempre um agravamento na pena. O artigo 129, §1º
do mesmo Código aponta que:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
[...]
IV - Aceleração de parto:
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Portanto, quando em decorrência da violência se resulta no aceleramento do
parto, tal lesão se configura de modo grave. Portanto, o Direito Penal dá o tratamento
aos casos que envolvem a violência obstétrica como uma forma de agravar as penas.
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De forma a corroborar o entendimento dessa discussão, tem-se abaixo um
julgado do Supremo Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SUJEITO PASSIVO.
PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO,
BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO
61, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO
CONTRA MULHER GRÁVIDA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO
ARTIGO 157, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRANSPORTE
DO BEM SUBTRAÍDO (VEÍCULO AUTOMOTOR) ENTRE
ESTADOS DA FEDERAÇÃO. 1. Não apenas o proprietário ou o
possuidor da coisa subtraída é sujeito passivo do delito de
roubo, mas também aquele que sofre a violência, direta ou
indireta, ou a grave ameaça, considerando que o objeto jurídico
protegido não é apenas o patrimônio, mas também a liberdade
e a integridade física da vítima. Incidência da agravante
genérica prevista no artigo 61, alínea h, do Código Penal, pois
o crime foi praticado contra mulher grávida que sofrera grave
ameaça. 2. Tendo sido o veículo automotor subtraído no
Distrito Federal e, após transportado para o Estado de Goiás,
encaminhado para o Estado de Tocantins, de rigor a aplicação
da qualificadora de que trata o artigo 157, § 2º, inciso IV, do
Código Penal. 3. Recurso especial improvido. (STJ - REsp:
1248800 DF 2011/0090944-0, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2013,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).
Nesse julgado supramencionado, demonstra-se que houve um agravamento
da pena, visto que os ministros do STJ ponderaram que além do roubo, uma mulher
grávida foi violentada fisicamente.
Ressalte-se que no Código Penal não há especificamente um tratamento
direcionado a conduta dos profissionais de saúde quanto ao procedimento
obstétrico. Porém observa-se que são utilizados dispositivos específicos que atuam
como majorante de pena, para casos que envolvam vítimas fatais em decorrência dos
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procedimentos não serem utilizados da forma correto pelos agentes de saúde. Como
bem é denotado no julgado abaixo no procedimento da episiotomia nos partos:
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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. Parto normal
com episiotomia. ART. 121, § 3º, DO cp. INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE DO § 4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
(inobservância de regra técnica de profissão). Pena que não
merece redimensionamento. Demonstrado que o réu agiu com
negligência, imprudência e imperícia, e que dita conduta levou
a paciente a óbito, pois, após o parto com episiotomia, deixou
de realizar procedimento de revisão do reto, o que propiciou a
comunicação do conteúdo fecal com o canal vaginal,
culminando com infecção generalizada, que evoluiu com a
morte da vítima, mostrase correta a sua condenação pela
prática do delito de homicídio culposo. Aplicabilidade da causa
de aumento de pena prevista no § 4º do art. 121 do CP, por
inobservância de regra técnica de profissão. Pena definitiva de
dois anos de detenção, substituída por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, que se mostra adequada ao caso, não
ensejando
redimensionamento.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.(TJ/RS, Apelação crime nº: 70053392767,
Relatora: DES.ªLizeteAndreisSebben, 2ª Câmara Criminal,
julgado em 14/11/2013).
Observa-se claramente que o médico que agiu culposamente por ter uma
atitude negligente, imprudente e imperito, visto que não foi realizado uma revisão
do toque retal após a episiotomia. Caso houvesse realizado tal procedimento,
observaria a tempo a lesão, tempo a possibilidade de reparar.
5.2 ÂMBITO CIVEL
No âmbito civil, os profissionais de saúde podem responder civilmente por
atos que resultem em violência contra as mulheres durante o tratamento obstétrico.
Essas indenizações se dão por dano moral tanto pelos erros médicos quanto pela
responsabilidade ética.
A utilização do termo violência obstétrica faz parte do conceito histórico do
parto, e surgiu por conta de movimentos feministas que lutam pela humanização das
vias de nascimento e que acreditam acima de tudo na medicina embasada em
evidências científicas que não empregam o uso da força, respeitando a autonomia
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da mulher. Em suma, esse tipo de violência não é apenas marcado por situações que
abalam o psicológico da mulher, mas também por procedimentos que deixam
marcas de violência física, como é o caso da episiotomia. De modo geral, a violência
pode ocorrer durante toda a assistência prestada durante a gestação, parto e pósparto, e não ocorre só por conta dos procedimentos médicos, mas também, quando
a autonomia da mulher é desrespeitada (MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016, p. 5153).
A violência obstétrica, por se constituir uma forma de violência de gênero
dispõe de pouca legislação em esfera federal que aborde o tema, podendo ser citada
como maior exemplo a “Convenção de Belém do Pará” do ano 1995, a qual prevê
que a mulher tem o direito de viver livre da violência. Porém, tal dispositivo está
distante de ser suficiente para eliminar tal tipo de violência, necessitando que as
mulheres passem a conhecer a existência desse crime, observar se foram vítimas, e,
principalmente denunciar os agressores, com o intuito de ajudar outras mulheres a
não passar por ocorrências da mesma natureza, e banir essa ideia patriarcal,
preconceituosa e violenta do futuro das próximas gerações (MANFRINI, 2017, p. 115117).
Quando não cumprido suas obrigações acertadamente durante o exercício
de sua profissão, os profissionais de medicina e enfermeiro devem reparar o dano
moral.
Maria Helena Diniz (2007, p.153) afirma que
O fundamento primário da reparação está no erro de conduta
do agente, no seu procedimento contrário à pré-determinação
da norma, que atine com a própria noção de culpa ou dolo. Se
o agente procede em termos contrários ao direito, desfere o
primeiro impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar, que poderá ser excepcionalmente ilidido, mas que, em
princípio, constitui o primeiro momento da satisfação de
perdas e interesses. Esse direito lesado, na perspectiva médicolegal, consiste no dano corporal (dano pessoal) que aponta
para duas categorias jurídicas: O dano patrimonial ou
econômico e dano extrapatrimonial ou não econômico.
Além disso, conforme preleciona a autora acima, tem-se também a
possibilidade dos profissionais responderem por dano material, visto que, a violência
obstétrica pode resultar em incapacidade ou sequelas, e isso, evidentemente,
necessita de despesas médicas.
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Abaixo segue uma decisão a respeito:
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PARTO NORMAL.
EPISIOTOMIA. LASCERAÇÃO PERINAL DE 4º GRAU. SUTURA
DESCONTROLE NA ELIMINAÇÃO DE DEJETOS. INSUCESSO NA
TENTATIVA DE CORREÇÃO. DANOS EVIDENTES. ERRO
GROSSEIRO. IMPERÍCIA. NEGLIGÊNCIA. NEXO CAUSAL. CULPA
RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. 1. Responsabilidade do
médico: A relação de causalidade é verificada em toda ação do
requerido, evidente o desencadeamento entre o parto, a alta
premature e os danos físicos e morais, causando situação
deplorável à apelante, originada de dilaceração perinal de 4º
grau. Configurado erro grosseiro, injustificável, com resultado
nefasto, o qual teve por causa a imprudência e negligência do
requerido. Dever de indenizar.2. Danos morais: evidentes,
procedimento realizado de forma a técnica, causando
sofrimento físico e moral, constrangimento, humilhação,
angústia, impossibilidade de levar uma vida normal,
desemprego, alto estresse familiar. Procedência. 3. Danos
materiais: comprovados através de recibos e notas fiscais.
Procedência. 4. APensionamento\: paralisação da atividade
produtiva da vítima, enquanto perdurou o tratamento para
reconstrução do períneo. Parcial procedência. DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO. (STF - AI: 810354 RS, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/12/2010,
Data de Publicação: DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC
01/02/2011)
Nesse caso acima, observou-se que houve uma laceração perinal, sendo
considerada uma violência obstétrica, por trazer desconforto significativo a mulher,
desencadeando um desequilíbrio social, emocional e psicológico do parturiente. A
aplicação de pressões no fundo uterino é chamado de Manobra de Kriteller, prática
considerada prejudicial e desnecessário, sendo, inclusive contrárias as normas
ditadas pelo Ministério da Saúde. Abaixo mais um julgado que alude a respeito dessa
prática:
Ação de indenização por danos materiais e morais –
Responsabilidade solidária dos requeridos – Hospital e
Administradora de Plano de Saúde – Conduta culposa do
médico anestesista caracterizada – Realização de manobra com
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empurrão da barriga da parturiente sem orientação ou
solicitação do médico obstetra – Manobra desnecessária –
Consequências para a parturiente representada por lesões que
extrapolam aquelas aceitáveis e previstas para o parto natural
– Procedimentos de reparação – Sofrimento que extrapola o
mero dissabor – Danos morais caracterizados – Fixação do valor
de indenização em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade – Danos materiais – Não
caracterização – Inexistência de sequelas incapacitantes – Não
demonstração de impossibilidade de exercício de atividade
laboral por período superior àquele que seria dispensado aos
cuidados com o filho recém-nascido – Acolhimento parcial do
pedido inicial – Partilha dos ônus de sucumbência – Recurso
parcialmente provido.(TJ-SP - APL: 00086400820138260011 SP
0008640-08.2013.8.26.0011s, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 27/09/2016, 3ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 28/09/2016).
A violência obstétrica é um problema que afeta milhares de mulheres
parturientes. Hoje em dia, como bem observado acima, os julgados têm condenado
os profissionais de saúde que cometem esse tipo de violência a indenizarem as
vítimas. Portanto, é possível sim que se entre na justiça, e comprovado o dano, seja
a vítima indenizada por todo dano moral e material que vier a sofrer em decorrência
da violência obstétrica.
O acesso das mulheres ao meio digital tem sido uma ferramenta importante
para o empoderamento feminino, questão central para a promoção da saúde. E esse
empoderamento está relacionado ao aumento das possibilidades que os indivíduos
e as comunidades têm de exercer controle sobre sua própria saúde. E o acesso à
informação sobre os diferentes elementos que interferem em sua saúde é estratégia
fundamental para que os indivíduos adquiram maior controle e poder de decisão
sobre tais fatores (SENA; TESSER, 2017, p. 213).
Ao longo dos anos, a maternidade passou por diversas transformações em seu
discurso. Na sua grande maioria, falas patriarcais defendiam que esse era o papel
natural e principal a ser seguido por todas as mulheres; mulheres essas que deveriam
abrir mão de si próprias e de seus planos para dar o melhor aos frutos de seus
relacionamentos, como alimentação, educação e amor, idealizando que, com isso,
fossem atingir seu ideal máximo de satisfação pessoal e serviço à sociedade (Patias,
2012, p. 305). Ainda hoje, essas representações estão presentes em discursos sociais
que dominam e constituem as identidades femininas.
252

www.conteudojuridico.com.br

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
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A pesquisa atendeu rigorosamente seus objetivos traçados inicialmente.
Denotou-se a violência obstétrica como um problema que apesar do pouco estudo
estatístico, deve-se ter uma preocupação maior por parte dos pesquisadores e do
Poder Público, haja vista resultar em milhares de vítimas cotidianamente.
Observamos também, que é fundamental implementar políticas públicas, como por
exemplo: palestras e informativos desenvolvido pelo Ministério da Saúde para que
façam com que as mulheres conheçam os seus direitos e saibam efetivamente
diferenciar entre o que é um procedimento normal e o que é um procedimento
incorreto e prejudicial à saúde e ao bem-estar.
Foi possível abordar o tema no Brasil a partir do momento em que se passou
a debater as mudanças essenciais a serem feitas para democratização do país, as
quais ocorreram com a consolidação da Carta Magna, essa que acolheu grande parte
dos anseios almejados pelas feministas, incluindo os que dizem respeito aos direitos
reprodutivos. É possível então eleger o ano de 1988 como o momento em que a
legislação brasileira positivou os princípios de direitos humanos (VENTURA, 2011, p.
213-214).
Ademais, considerando o atual sistema de atendimento e assistencialismo
para mulheres gestantes e parturientes, busca-se entender em qual oportunidade
elas de fato exercem sua autonomia, se é que conseguem exercê-la. Isso porque, de
modo geral, por conta de uma construção social, a mulher acata a decisão médica
sem buscar maiores informações, acreditando que o imposto é o ideal para ela e o
bebê. Ainda, em alguns casos é acolhida pelo médico apenas quando o mesmo
simpatizar com a vontade da paciente, sendo que, quando busca por algo novo, é
convidada a encontrar outro profissional da área da saúde. (PALHARINI, 2017, p. 2224).
Demonstramos ainda, nesta pesquisa, que àqueles que sofrem com esse tipo
de violência podem procurar a tutela jurisdicional com o intuito de fazer com que os
causadores sejam responsabilizados juridicamente tanto no âmbito penal como no
âmbito civil. No âmbito penal, hoje é visto como uma agravante de penas. No âmbito
civil tem-se a possibilidade de fazer com que os causadores indenizem por dano
moral e dano material as vítimas parturientes.
Portanto, sendo um problema sério enfrentado cotidianamente por milhares
de parturientes, faz-se necessário desenvolver políticas públicas que permitam
diminuir de forma significativa esse tipo específico de violência. No mais, que esta
pesquisa sirva como exemplo para que os operadores do Direito debatam ainda mais
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a respeito do tema. E, que o Poder Público dialogue junto a sociedade, buscando
incansavelmente alternativas jurídicas, para que seja enfrentado eficientemente essa
situação.
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RESUMO: Este artigo busca apresentar as penalizações para a alienação parental, o
impacto sobre a disputa de guarda na vida do menor, e os problemas que acarretam
durante todo o processo litigioso, e os inúmeros traumas gerados ao menor, objeto
da disputa de seus genitores, muitas vezes dispostos a tudo no objetivo de denegrir
a imagem do outro genitor ou genitora, para desqualificar a figura paterna, ou
materna perante o menor. Ao decorrer deste artigo iremos abordar diversos tópicos,
que buscam enfatizar a suma importância do tema, onde iremos mostrar os números
crescentes de divórcios no Brasil, que nem sempre são de forma litigiosa , ou nem
sempre acontecem à alienação parental, iremos destacar também que os casos em
que a disputa de guarda acontece de forma consensual, acontecem de maneira mais
célere e benéfica para o menor. Um dos fatores a serem abordados, serão os
impactos causados ao menor, quando a disputa ocorre de maneira litigiosa, e quando
ocorre de maneira consensual.
Palavras – chave: Alienação parental, disputa de guarda, menor, litigio, penalizações.

ABSTRACT: This article seeks to present as penalties for parental alienation, the
impact on the custody dispute in the child's life, and the problems that they cause
throughout the litigious process, and the countless traumas generated to the child,
object of the dispute of its parents, many sometimes it organizes everything in order
to denigrate the image of the other parent, to disqualify the paternal or maternal
figure before the child. In the course of the article, we will address several themes,
which seek to emphasize the paramount importance of the theme, where we will
show the increasing numbers of divorces in Brazil, which are not always litigious, or
do not always happen to parental alienation, we will also highlight that the cases
where the custody dispute happens in a consensual way, they happen in a faster and
beneficial way for the child. One of the factors to be considered will be the impacts
caused to the child, when the dispute occurs in a litigious way, and when it occurs
consensual way
KEYWORDS: Parental alienation, custody dispute, minor, litigation, penalties
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Dissolução do vínculo matrimonial. 2.1. As separações
de forma litigiosa. 2.2. Os impactos de uma dissolução matrimonial contenciosa. 2.3.
Divórcio de forma consensual. 3. Espécies de guarda. 4. Guardas de menores para
258

www.conteudojuridico.com.br

pais que nunca tiveram relação conjugal. 5. Alienação parental. 5.1 As consequências
geradas pela alienação parental na vida do menor. 6. Considerações finais.
1.INTRODUÇÃO
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A desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou
maternidade ocorre não só de um genitor ao outro, parte também dos avós, tios,
entre outros familiares, podendo provocar na vida do menor, impactos devastadores,
que podem acarretar em sua formação social, traumas irreversíveis, dentre outros
problemas psicológicos.
Nem toda disputas de guarda ocorre de forma litigiosa, nem sempre ocorre
alienação nas disputas de guardas, alguns genitores optam pela guarda
compartilhada, ou guarda unilateral, mas de forma consensual, resguardando assim
a saúde emocional do menor, resguardando sua integridade, fazendo com que a
criança ou adolescente objeto da disputa de guarda não obtenha traumas
relacionados ao litigio dos genitores, mantendo um relacionamento amigável e
saudável.
Existem diversas maneiras de penalizar o alienador (a), e a alienação pode ser
coibida com essas penalizações, cabendo ao Juiz da vara da família, estipular a
penalização de acordo com o fato.
O objetivo deste trabalho é mostrar os benefícios de uma separação de forma
amigável, de forma consensual, resguardando a integridade de seus filhos, de
elucidar os efeitos perturbadores da alienação parental e das desgastantes disputas
de guarda, mostrar e comparar as disputas de guarda de forma consensual e as de
forma litigiosa.
2. A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL
O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.511 conceitua o matrimonio como
“comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges”.
O artigo 1.514 do Código civil de 2002 nos elucida sobre o momento que é
celebrado o matrimonio: ”O casamento se realiza no momento em que o homem e
a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal,
e o juiz os declara casados”.
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Esses são os artigos que regulamentam o matrimonio entre duas pessoas, que
começa como um sonho para muitos, mas por diversos fatores esse sonho termina,
e acaba se tornando um pesadelo, ou simplesmente, decidem romper o vínculo do
matrimonio de forma consensual.
Com a separação, começa também a disputas de guarda, é a partir da
dissolução do matrimonio, que muitos casais começam sua campanha para denegrir
a imagem do outro genitor, a criança é um dos modos utilizado como ferramenta
para ferir o outro genitor.

Para o alienante não importa as consequências que podem ser geradas a partir
das desqualificações geradas, das mentiras contadas, e de tudo que a criança
presencial, pois quem aliena não pensa se vai discutir na frente do filho ou não, os
estragos feitos durante a alienação, podem demorar anos, para curas os traumas
gerados, durante a separação.
2.1. AS SEPARAÇOES DE FORMA LITIGIOSA
O divórcio litigioso no Brasil está previsto no art. 5º da lei de número 6.515/77
e no art. 1.572 do código civil.
LEI Nº 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977. Artigo 5º
A separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges
quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato
que importe em grave violação dos deveres do casamento e
tornem insuportável a vida em comum.
Artigo 1.572 do código civil, “Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de
separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos
deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum”.
O divórcio litigioso acontece quando uma das partes não está de acordo com
a separação, e isso se dá por inúmeros fatores, podendo ser: que uma das partes não
aceite a dissolução do matrimônio, a não concordância sobre a guarda do menor, ou
até mesmo sobre os bens a serem divididos, mesmo assim qualquer uma das partes
pode pedir a dissolução do matrimonio, mesmo que o outro conjugue não aceite,
conforme previsto em lei.
De acordo como autor Dimas Messias de carvalho (2019, p. 364):
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O novo Código de Processo Civil trouxe inovações importantes
para dar celeridades nos julgamentos, como a determinação
aos juízes para decidirem em casos semelhantes de acordo
com os julgados dos tribunais, multas para recursos
procrastinatórios , julgamento das causas por ordem
cronológica de conclusão, mas sobretudo, a orientação de
realização de audiência preliminar de conciliação e mediação,
ou outros métodos de solução consensual, que deverão ser
estimulados.
Sendo assim, a separação litigiosa, tarda a celeridade processual, levando a
justiça Brasileira a buscar meios para que haja uma solução consensual, para que se
resolvam os litígios em uma audiência de conciliação ou mediação.
2.2. OS IMPACTOS DE UMA DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL CONTENCIOSA
As autoras Natalia Tsunemi Negrão1; Andréia Isabel Giacomozzi2 (2015, p.2)
prelecionam que:
Pesquisas examinaram que a separação pode afetar a
qualidade de vida das crianças. Comparando-se filhos de pais
que convivem maritalmente, com filhos de pais separados, os
primeiros
foram
considerados
mais
ajustados
psicologicamente (Eymann et al., 2009; Morgado e Rodriguez,
2001). Ramires (2004) realizou investigação com 11 crianças e
adolescentes entre 5 e 13 anos apontando para efeitos da
separação dos pais nas crianças.
A maioria das crianças entre 8 e 9 anos foram mais vulneráveis
à separação dos pais, vivenciando um período de luto e
sentimento de perda intenso. Constatou-se que uma das
consequências desses estressores foi à dificuldade na área da
aprendizagem.
Os impactos sobre a dissolução matrimonial de forma contenciosa, atingem
diretamente os menores, influenciando diretamente em sua vida social, alterando
humor, e podendo gerar até mesmo problemas psicológicos, com traumas em
decorrência do litígio de seus genitores.
Os impactos atingem também os ex conjugues, que após o termino do
matrimonio, acabam por destruir uma relação de anos de convívio, ou não, por
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questões inerentes muitas vezes a não concordância sobre a separação dos bens, ou
sobre a guarda do menor, o que faz com que o processo de separação se torne
litigioso e moroso.
A separação litigiosa, acaba expondo a vida pessoal dos ex conjugues,
aumentando o tempo do processo judicial de separação, além do desgaste gerado
pelo litigio.
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2.3. DIVÓRCIO DE FORMA CONSESUAL

O Divórcio Consensual sempre será a melhor maneira de encerrar o vinculo
matrimonial, além de preservar a intimidade do casal, que muitas vezes acabam por
levar todos os seus problemas para o tribunal, com insultos e acusações, preserva
também á integridade do menor ou menores, pois além das separações de bens,
nos casos dos regimes que são previstos em lei, a guarda também é objeto da ação
de divórcio, conforme o disposto no artigo 731 do código de processo civil:
A homologação do divórcio ou da separação consensuais,
observados os requisitos legais, poderá ser requerida em
petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:
I – as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens
comuns;
II – as disposições relativas à pensão alimentícia entre os
cônjuges;
III – o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime
de visitas;
IV – o valor da contribuição para criar e educar os filhos.
Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a
partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o
divórcio, na forma estabelecida nos artigos. 647 a 658”.
E disposto também no artigo 1.514 do Código Civil: “Dar-se-á a separação
judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de um
ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a
convenção”.
3. ESPÉCIES DE GUARDA
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A guarda do menor é uma das partes mais delicadas, pois é dever dos genitores,
minimizar o impacto do divórcio na vida dos filhos, e buscar meios com que a rotina
de seus filhos não sejam afetadas, pois além de ter que lhe dar com a separação dos
pais, com divórcio, irão vim duas casas, duas rotinas diferentes, e exatamente por
isso, que é importante que os genitores escolham a melhor maneira de minimizar o
impacto do divórcio para com seus filho.
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A guarda compartilhada muitas das vezes pode ser uma saída, para evitar o
litigio, com a dissolução do matrimonio, é normal que inicialmente a guarda fique
em posse com a mãe, especialmente se a criança ainda é amamentada, o autor
Dimas Messias de Carvalho, (2019, p. 448) nos preleciona que:
A posse provisória dos filhos tem por finalidade definir a posse
dos filhos até que haja sentença na ação de divórcio ou
dissolução da união estável, prevalecendo os interesses do
menor e não os dos pais. A tendência é que ninguém melhor
que a própria mãe ´para dispensar cuidados, zelo e carinho aos
filhos; entretanto, a guarda será deferida ao que revelar
melhores condições de execê –la, podendo ser conferida ao
genitor ou a terceiros, inclusive aos avós.

Tanto a guarda unilateral quanto a guarda compartilhada está prevista no artigo
1.583 do código civil:
A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela
Lei nº 11.698, de 2008).
§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e,
por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o
exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam
sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos
comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).
§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os
filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com
o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os
interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de
2014)
I - (Revogado pela Lei nº 13.058, de 2014);
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II - (Revogado pela Lei nº 13.058, de 2014);
III - (Revogado pela Lei nº 13.058, de 2014).
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§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de
moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos
interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de
2014)
§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).
§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a
detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para
possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será
parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de
contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que
direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a
educação de seus filhos. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014).
A grande maiorias das guardas pertencem às mães, pois o que vemos
constantemente, são os pais que preferem, não ter a responsabilidade de cuidar de
um filho, e simplesmente não participam da vida da criança, ou simplesmente realiza
visitas de tempos em tempos, os autores Helena Tallmann, José Zasso e Rita Martins
(2019) dizem o seguinte:
Apesar da lei, ainda há casos como o da auxiliar de serviços
gerais Marli Cruz, que compartilha a guarda da filha com o exmarido “só no papel”. Divorciada desde 2005, Marli conta que
raras vezes o ex-marido se responsabilizou pela filha. “Ele
nunca foi a uma reunião da escola, nem levou ao médico. Uma
vez pedi para ele fazer o CPF e a identidade dela, ele disse que
ia, mas quando chegava o dia, cadê?.
A guarda compartilhada é a melhor maneira para a criança se adaptar quando
á dissolução do matrimonio de seus pais, pois morando tanto com o pai quanto com
a mãe, ainda que a criança precise adaptar uma nova rotina, essa é melhor maneira
de preservar a saúde psicológica do menor, pois desta maneira a criança pode
conviver com seus genitores, e ter a participação dos seus genitores nas fazes
importantes do seu crescimento.
A guarda compartilhada é uma forma de prevenir a Síndrome
da Alienação parental. Através da guarda compartilhada os
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profissionais da área Psicologia e Jurídica, procuram intervir
juntamente com a Lei para que possam ter estratégias
preventivas inibindo esta síndrome possibilitando intervir
positivamente na formação da criança em sua vida pessoal,
oferecendo proteção, suporte e promovendo bem estar, o
desenvolvimento saudável que é um direito do ser humano
(ROCHA, 2009, p.36).
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A guarda compartilhada sempre será a melhor escolha, tanto para os genitores
quanto para os filhos, pois desta maneira o direito a convivência familiar da criança
não é violado, é importante que a criança tenha esse convivência familiar, de ambas
as partes, desta maneira a autora Maria Berenice Dias, nos elucida que:
A guarda unilateral afasta, sem dúvida, o laço de paternidade
da criança com o pai não guardião, pois a este é estipulado o
dia de visita, sendo que nem sempre esse dia é um bom dia;
isso porque é previamente marcado, e o guardião
normalmente impõe regras. (DIAS, Maria Berenice: Manual de
Direito das Famílias. 8ª ed., São Paulo: RT, 2011, p. 447.)
Os autores Helenas Tallmann, José Zasso e Rita Martins, em sua reportagem no
site: Agência IBGE notícias (2019), nos mostram alguns gráficos, do ano de 2017,
acerca da divisão de responsabilidades, na guarda compartilhada dos filhos:
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4. GUARDAS DE MENORES PARA PAIS QUE NUNCA TIVERAM RELAÇÃO
CONJUNGAL
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Cada vez mais no século XXI, é comum as relações chamadas “ sem
compromisso” e essas relações acabam gerando uma criança, e o intuito da relação
de maneira alguma é constituir família, ou gerar filho.
É comum que a guarda dessa criança fique com mãe, pois naturalmente nos
primeiros anos de vida, o aleitamento materno é o sustento essencial da criança, e
raramente algum pai nesses casos, assume papel de pai de forma participativa, ou
queira ter a responsabilidade de assumir a guarda unilateral ou até mesmo a
compartilhada, isso não significa que todo pai abra mão de participar ativamente do
crescimento de seu filho, ou de que não brigue pela guarda de seu filho.
Os Genitores que de maneira consensual estabelecem a melhor maneira de que
a guarda de seu filho ficará estabelecida, poupam seus filhos de um grande desgaste
emocional, seja a guarda unilateral, recebendo visita de um dos genitores, ou seja,
de maneira compartilhada.
Os atos de alienação parental, as disputas de guardas consensual e litigiosa,
também ocorrem entre pais que tiveram apenas uma relação breve, ou até mesmo
de um namoro duradouro, que se encerrou, o que acaba gerando as disputas de
guardas.
As disputas de guardas, alienações parentais, também ocorrem entre casais que
estabeleceram uma relação curta, ou até mesmo entre ex-namorados, pois esse tipo
de condutada não está restrito aos tipos de relações, mas está ligado ao egoísmo do
ser humano.
Vale ressaltar que as alienações parentais não são acometidas somente estre os
genitores, mas também entre parentes próximos, entre avós.
5. ALIENAÇÃO PARENTAL

O ordenamento jurídico considera como alienação parental todo ato de
denegrir a imagem do genitor para o menor, dificultar o convívio com o outro
genitor, avós, omitir informações relevantes da vida do menor, dentre outros atos.
Alienação parental é um ato covarde que pode ser cometida com os genitores,
parentes, ou quem detenha da guarda do menor, para com o outro genitor, avós e
parentes, que tem como finalidade denegrir a imagem do genitor para a criança ou
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até mesmo para o juiz, com o intuito de desqualificar o outro genitor para parecer
mais qualificado para ficar com a guarda da criança.
A alienação parental tem previsão legal na lei 12.318 de 26 de agosto de 2010,
e em seu artigo 2o, nos elucidas sobre os atos de alienação parental:
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Considera-se ato de alienação parental a interferência na
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que
tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo
ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou
constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio
de terceiros:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou maternidade;
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar;
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência
deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
O artigo 6o e seu paragrafo único da lei 12.318 de 26 de agosto de 2010,
dispõe sobre as penalizações caso constatado a alienação parental:
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caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente
com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá,
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos,
segundo a gravidade do caso:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço,
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz
também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a
criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião
das alternâncias dos períodos de convivência familiar.
Desta maneira, importante destacar que, caso constatado alienação parental,
por parte do genitor que obtenha a guarda da criança, poderá perder a guarda,
sendo concedida ao outro genitor a guarda unilateral.
5.1 AS CONSEQUÊNCIAS GERADAS PELA ALIENAÇÃO PARENTAL NA VIDA DO
MENOR
As consequências geradas pela alienação parental atingem diretamente o
menor. O fim do relacionamento dos genitores por si só é um fato traumatizante
para uma criança, o genitor muitas vezes se utiliza do menor como ferramenta de
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vingança, fazendo manipulações psicológicas, fazendo com que a criança escolha um
lado, e tendo que ter um sentimento de raiva pelo outro genitor, devido à
desqualificação feita pelo alienante.
A alienação parental, vira uma tortura tanto para uma criança quanto para o
outro genitor, coisas pequenas, como não permitir que o outro genitor acompanhe
o filho no médico, reuniões na escola, até mesmo datas comemorativas, como dia
das crianças.
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O primeiro filho é algo marcante e a realização de um sonho para muitos, mas
com a separação pode se tornar um verdadeiro pesadelo.
Ser impedido de participar ativamente da vida da criança é torturante e causa
uma mistura de angustia e desespero para o genitor, vitima da alienação, pois o
genitor detentor da guarda, que nega o outro genitor, possa acompanhar as fazes,
que passam muito depressa, é um ato covarde e monstruoso, privar o menor da
companhia, limitar a companhia, ou até mesmo dificultar, torna o outro genitor
refém de toda situação criada, pois recorrer ao judiciário para pedir a guarda ou
tentar a guarda compartilhada, pode ser algo demorado e desgastante
psicologicamente, tanto para a criança, quando para os genitores.

O simples ato de visitar o filho, pode se tornar uma tortura psicológica, pois o
desconforto em estar em ambiente hostil, com discursões na frente do menor,
tornam as visitas totalmente desconfortantes, isso nos casos da guarda unilateral,
que muitas vezes acontecem quando a criança tem apenas alguns meses de vida, ou
quando a criança está na faze de amamentação, e o genitor pode apenas visitar, ou
levar por algumas horas.
A criança acaba sendo privada de ter a participação em sua vida de seu outro
genitor, ou até mesmo de sua outra família, devido aos atos do alienador, o que faz
com que a criança, acabe crescendo achando que não é amada pelo outro genitor,
ou simplesmente acaba absorvendo a raiva que o alienador repassou para a criança,
o que pode acabar refletindo diretamente no desempenho escolar, social, podendo
causar depressão, insegurança, e acarretando em traumas irreversíveis.
Os artigos 226 § 4º, e caput do artigo 227 da constituição federal nos
preceituam sobre a entidade familiar, os deveres da família, sociedade e do
estado para com a criança:
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Art. 226. [...] § 4º Entende-se, também, como entidade familiar
a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
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. (Redação dada
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
O texto dos artigos nos elucida a cerca dos direitos da criança e adolescente, e
de que a família é a base primordial da sociedade, desta maneira é primordial que o
estado e a sociedade zelem pelos direitos de suas crianças e adolescente, pois estes
são o futuro de nossa nação.
A autora Rachel Pacheco (2009), afirma que:
Mas esse casal, com mente e coração sequestrados pela
turbulência da separação, não é capaz de enxergar até onde
pode carregar suas dores e acaba despejando grande parte de
suas mágoas e frustrações sobre os ombros franzinos de seus
filhos. Eles, que nasceram na tão respeitada família dita "base
da sociedade", fundada em princípios humanistas e nutrida
pelo afeto, se vêem repentinamente à margem desse espaço
de acolhimento e segurança para serem lançados em um
verdadeiro campo de batalha, onde os contendores são
justamente as pessoas que mais amam: seus pais. Os mesmos
que deveriam protegê-los de toda agressão são os que acabam
jogando os filhos no olho do furacão.
Desta maneira podemos afirmar que os filhos são o elo mais fraco de uma
separação, e durante o processo de separação, os filhos são os que mais sofrem, pois
seus pais ficam cegos, e começa então uma batalha pela guarda, o que faz com que
a convivência entre pai, mãe e filhos não exista mais.
Existem ainda a síndrome da alienação parental, as chamadas: SAP Termo
criado pelo Dr. Richard A. Gardner em 1985, professor psiquiátrico de renome, com
mais de 250 livros e artigos publicados. Dr Richard A. Gardner, conceitua SAP como
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uma síndrome que surge no contexto das disputas de guardas, com o intuito de
denegrir a figura parental perante a criança:
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A Síndrome da Alienação Parental é um distúrbio da infância
que aparece quase exclusivamente no contexto de disputa de
custódias de crianças. Sua manifestação preliminar é a
campanha denegatória contra um dos genitores, uma
campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma
justificação. Resulta da combinação das instruções de um
genitor (o que faz a lavagem cerebral, programação,
doutrinação) e contribuições da própria criança para caluniar o
genitor alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais
verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode
ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação
Parental para a hostilidade da criança não é explicável. (Richard
Gardner.1998. p.148)
Outros autores como Xaxá também conceituam sobre a SAP:
A Síndrome da Alienação Parental (SAP) é um distúrbio que
surge inicialmente no contexto das disputas em torno da
custódia infantil. Sua primeira manifestação verifica-se numa
campanha que não tem justificação. Esta síndrome resulta da
combinação de um programa de doutrinação dos pais
(lavagem cerebral) juntamente com a contribuição da própria
criança para envilecer a figura parental que está na mira desse
processo. (XAXÁ, 2008, p. 18).
A síndrome da alienação parental, conforme nos preceitua os autores, geram
consequências e distúrbios na criança, devido a doutrinação negativa, gerada pelo
alienador contra o outro genitor.
As autoras Henata Mariana de Oliveira Mazzoni e Taís Nader nos elucidam a
respeito das personalidades do egocentrismo do alienador:
Como características marcantes da personalidade de um
alienador, podemos destacar: pais ansiosos, egocêntricos,
agressivos, instáveis, controladores, apresentando em muitos
casos personalidade perversa. Tais características sintomáticas
podem permanecer controladas em grande parte da vida,
vindo a eclodir com a separação. A própria perversão em
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muitos momentos vem dissimulada em pequenas atuações
passando despercebida durante a união conjugal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente trabalho teve como intuito, elucidar sobre a alienação parental, que
na grande maioria acontece nas disputas de guarda, no ato de denegrir a imagem
do genitor, para que assim possua a guarda da criança.
Mostramos as consequências na vida da criança, causados devido aos atos do
alienante.
Neste projeto mostramos que o divorcio consensual sempre será a melhor
maneira, de se encerrar o vinculo matrimonial, e de definir qual a melhor maneira de
decidir a guarda da criança.
Mostramos ainda que as disputas de guardas, e as alienações parentais, não
ocorrem somente com a dissolução do vinculo matrimonial, ou de casais de
namorados que decidiram se separar, ocorre também entre genitores, de diversos
tipos de relacionamentos.
Assim, a melhor maneira de resguardar a integridade emocional do menor,
sempre será a guarda compartilhada, decidida de forma consensual entre os
genitores, pois as consequências geradas pela alienação parental acarretam inclusive
na formação psicológica do menor, gerando a síndrome da alienação parenta,
podendo inclusive o alienador perder a guarda do menor.
O tema abordado serviu de grande aprendizado para o acadêmico, elucidando
sobre as problemáticas no âmbito familiar, tão decorrente no dia a dia.
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RESUMO: Este artigo propõe uma abordagem crítica acerca da violência doméstica
por gênero, fazendo uma alusão aos homens como vítimas. Utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica, a qual reuniu-se livros, monografias, artigos,
internet e Leis para que fosse possível desenvolver este estudo. A pesquisa é
justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direito, justamente por tratar de um assunto que cada vez mais torna-se comum,
mas que não há qualquer amparo jurídico que permita o seu enfrentamento. Dividiuse a pesquisa em três tópicos: primeiramente discutiu-se acerca das expressões de
violência, aludindo-se seu conceito histórico e doutrinário, e assim, denotar com
ênfase do que se trata a violência doméstica; segundamente, discutiu-se acerca da
violência doméstica contra os homens e a falta de dispositivos legais que amparam
essas vítimas; por fim, denotou-se acerca dos números de casos notificados, e como
não há demonstrativos de dados nacionalmente falando, utilizou-se como modelo a
pesquisa realizada em Paraíba, a qual foi aduzida com inteligência nesse estudo.
Diante disso, essa pesquisa serve como base e exemplo para que a academia e a
sociedade dialoguem mais a respeito do assunto, para que os homens também sejam
contemplados através de políticas públicas, no sentido de preservar sua integridade
física e psicológica.
Palavras-chave: Violência; Doméstica; Homens; Gênero; Mulheres.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA - 2.1 VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - 3. VIOLÊNCIA CONTRA OS HOMENS - 3.1 A FALTA DE LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA DE AMPARO AO HOMEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 4.
NÚMEROS DO HOMEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.
1. INTRODUÇÃO
Em resposta aos altos índices de violência contra a mulher no Brasil e após o
caso de violência contra a mulher que mais repercutiu no país foi criada a Lei n.
11.340/06 (Brasil, 2006). Neste sentido faz-se necessário abordar algumas de suas
resoluções, visto que estas interferiram não somente na vida das mulheres, mas
também de forma semelhante ou até maior, na vida dos homens. Essas interferências
se dão quando os mesmos se encontram na posição de agressores ou em alguns
casos quando também são vítimas através chantagens e ameaças de suas parceiras
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que, em alguns casos, utilizam da Lei para benefício que não os de prevenção e
coibição da violência perpetrada.
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As mulheres brasileiras são mais violentas do que os homens durante as
brigas de casal. A porcentagem de mulheres que agridem os parceiros é de 14,6%,
enquanto o relato de homens que batem no sexo oposto é de 10,7%. Os dados fazem
parte de um estudo realizado pela Unidade de Estudos de Álcool e Outras Drogas
(Uniad) da Unifesp, com apoio da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas).
O 1º Levantamento Nacional sobre Padrões de Consumo de Álcool no Brasil
compara o consumo de álcool com a agressividade dos parceiros. Em 9,2% dos casos,
as mulheres confessaram que estavam embriagadas, mas os homens relataram que
as parceiras beberam em 30,8%. Eles admitiram terem bebido em 38,1% dos casos,
enquanto elas disseram que os homens estavam embriagados em 44,6% das
agressões. Os dados mostram que o consumo de bebida alcoólica torna o homem
mais violento.
Os principais motivos para que a mulher perpetrasse atos de violência contra
seu parceiro íntimo: são Problemas Afetivo Relacionais com destaques às unidades
de registro “vingança” e “tensão pré-menstrual”, Reações ao Comportamento
Masculino Abuso de Substâncias, Vivência da Agressividade, Problemas
Socioeconômicos, Transtornos Psicológicos, Divórcio, Ganho Secundário e por último
a categoria Semelhante à violência contra a Mulher.
O objetivo principal é analisar a violência doméstica a partir de uma
perspectiva inversa em relações de casais heteros.
A pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para
os operadores do Direito por alinhar incisivamente a questão da violência doméstica
contra os homens, haja vista, ser algo comum, porém sem a devida atenção do
Estado, no que diz respeito a disposições legais que visem coibir esses casos.
O artigo em tela baseia-se em uma pesquisa qualitativa com análise
bibliográfica de artigos coletados na internet, monografias de assunto correlatos e
livros de doutrinadores do Direito renomados. Tem intuito exploratório, pois estima
descobrir e entender o processo e tem acesso a visões múltiplas sobre o assunto a
ser descoberto.
2. EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA
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Buscar um conceito de violência que possa atender a necessidade deste
trabalho requer estabelecer critérios de acordo com o que se deseja analisar, haja
vista as inúmeras vertentes que abordam esse tema por ser um conceito construído
nas culturas e que pode sofrer variadas classificações.
O conceito de “violência varia de sociedade para sociedade ou até mesmo
de grupo para grupo dentro de uma mesma sociedade” (LEAL, 1998, p. 61). Podemos
tomar como exemplo a recente discussão sobre as palmadas como instrumentos de
correção das atitudes das crianças; para alguns, esse tipo de correção educa e, para
outros, representa atitude violenta (SOUZA, 2008)
São várias as concepções de violência; os significados mudam de acordo com
o contexto histórico, social e cultural em que incide o problema. Marilena Ristum
preocupa-se com um consenso a respeito:
Como a violência coloca-se uma realidade polissêmica, poderse-ia pensar ser suficiente discernir entre suas múltiplas
acepções, mas a questão vai além quando coloca a necessidade
de um mínimo aceitável de clareza e consenso (RISTUM, 2012,
p. 67).
A observação feita por Ristum é complementada por Leal (1998), quando diz
que a violência mais perversa, nem sempre aparece explícita. Vilela concorda e sugere
que, para que se possa “compreender e enfrentar essa problemática devemos
analisar um conjunto de fatores como, condições de vida, questões ambientais,
trabalho, habitação, educação, lazer e cultura” (VILELA, 2008, p. 7).
A violência também se apresenta velada e assume formas que não são
percebidas como modo de agressão: a exploração do homem pelo homem, todo
tipo de discriminação, coerção do Estado, manipulando a opinião pública,
persuadindo ao reconhecimento e à aceitação de verdades úteis para atingir os
interesses de pequenos grupos.
O reconhecimento da necessidade de papéis subalternos, passivos e da
censura são artifícios coercitivos que, uma vez absorvidos pelos sujeitos, passam a
ser entendidos e aceitos como regras necessárias para que a sociedade se organize.
Os significados para violência perpassam toda sorte de crueldade, desde
aquelas que são aceitas até as que estão veladas e já naturalizadas por vários grupos
sociais como, por exemplo, o castigo físico para as crianças e adolescentes como
recurso pedagógico necessário para ensinar as regras de boa conduta.
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O ato violento em si acontece contra alguém e causa dano, seja ele de ordem
física ou moral. As atitudes violentas poderiam ser consideradas como a culminância
de um processo de encadeamento de pequenas e sutis situações violentas e que
desencadearam uma reação de agressão mais grave. O que equivale dizer que,
quando ocorre um ato violento grave, pode significar que o processo já teria sido
desencadeado anteriormente e que as sucessivas exposições aos atos violentos
menos graves culminaram em um tipo mais explícito e pontual de agressão.
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A violência que mata e que destrói ou usurpa patrimônios (bens materiais)
seria uma reação a alguma ação ou a um desencadeamento de ações que
constrangem, oprimem e que podem estar diretamente ligadas ao desrespeito, à
prepotência.
Atitudes violentas também têm um caráter contextual e, por isso, suscitam a
compreensão dos diferentes sistemas sociais que impõem aos sujeitos determinadas
regras as quais irão condicionar as ações humanas. A educação pode significar a
conscientização e o apelo à responsabilidade do sujeito para que ele aja de modo
aceitável para o convívio social.
Nas grandes metrópoles, as injustiças e os afrontamentos são mais comuns
de serem detectados. Com eles, os desejos de vingança se materializam, vitimam os
cidadãos e deixam marcas indeléveis na estrutura da sociedade, transformando
comportamentos, reivindicando segurança e provocando significativas saídas da
população para cidades médias do interior ou de volta para suas origens
A grande exposição da violência constitui, por si só, uma violência. Assim
como se fala em violência camuflada, aquela que antecipa o ato violento em si, em
violência sutil, é possível também falar em violência cultural. Danilo Santos Miranda,
diretor do Departamento Regional do SESC São Paulo, classifica a violência cultural
em quatro formas:
A primeira é a supressão da capacidade de ver e perceber o
mundo que os envolve [...] são recusadas a indivíduos e grupos
as possibilidades educacionais indispensáveis a uma apreensão
mais clara e crítica da realidade. Não poder ver, entender,
compreender, interpretar, pensar e explicar equivale a
renunciar à existência enquanto cidadão. [...] A segunda forma
de violência cultural é a supressão da fala [...] das condições
necessárias à articulação da própria voz, à expressão original
de si mesmos. Agregada a esta está [...] a supressão da
originalidade constitui outra versão truculenta de violência
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cultural. E por fim o confinamento dos [...] indivíduos e grupos
aos limites de seu próprio universo trata-se da recusa em
perceber o outro em suas razões, em suas particularidades, em
sua própria existência. (MIRANDA, 2009)
Outro ato que traz discussões quanto ao seu significado é a coerção,
enquanto força exercida sobre os sujeitos que os leva a seguir as regras da sociedade
em que vivem, entrando em conformidade com ela. Para alguns, é artifício de
convencimento; para outros, é uma ferramenta de persuasão. Todavia, de uma ou de
outra maneira pode ser um forte instrumento com relação ao que Miranda (2009)
classifica como violência cultural.
Souza (2008) classifica a violência em: criminal, política, social e econômica,
das instituições públicas, internacional, tecnológica, das guerras, do terrorismo e
simbólica, salientando que esta última torna-se, às vezes, aceitável pelos sujeitos
dada a sua característica de camuflagem:
Violência simbólica – está em todos os lugares e se reveste em
seu caráter não físico, mas não é menos danosa, pois pela
violência simbólica (mídia, educação, moda, costumes,
tradições, direito, religião, cultura) as pessoas tendem a aceitar
condições injustas ou inadequadas e a naturalizar relações
desiguais [...] é o caso da aceitação do castigo corporal como
mecanismo de punição de um erro ou de adequação desse erro
à norma social. A violência simbólica torna, na maioria das
vezes, o inaceitável, em convencional. É o caso, por exemplo,
das desigualdades de gênero no mercado de trabalho ou da
discriminação racial que impede determinados grupos de
pessoas a ter acesso aos direitos, pelo simples fato de serem
diferentes em relação a uma norma tácita (SOUZA, 2008, p.14).
A palavra violência está associada a um ato que atinge o outro na forma de
agressão física ou psicológica e que, por isso, é moralmente reprovável. Entretanto,
há, ainda, os atos violentos praticados por legítima defesa que, por terem sido
cometidos em defesa, coloca-os como justificáveis. Para qualificar um ato violento
há que ser avaliado se houve dano físico ou moral e ser intencional.
A violência, enquanto problema social, pode abranger fatores culturais,
econômicos, questões de classe, de gênero, de educação e de saúde pública, uma
vez que as pessoas vitimadas são socorridas, ou pelo menos deveriam ser, e
submetidas a longos tratamentos para restabelecer a saúde comprometida pela
agressão sofrida.
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Atitudes agressivas acontecem em todas as instâncias cotidianamente. No
entanto, há situações que, corriqueiramente, podem gerar conflitos e que não são
classificadas, pelo senso comum, como sendo atitudes agressivas. Citamos como
exemplos o desrespeito ao patrimônio público, que prejudica o usufruto dos bens
que são comuns aos cidadãos, e o uso de objetos sonoros em níveis auditivos que
incomodam o outro.
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Com relação às formas com que a violência se manifesta, o que pode ser
considerado ato violento e as maneiras de abordagem a respeito do tema têm se
modificado, de acordo com as características de nosso tempo, pois os modos de
perceber e analisar os fenômenos sociais também mudou. Isso significa que o
conceito também foi reestruturado, com o acréscimo de novas peculiaridades que
foram agregadas a ele. E, mesmo que sejam vários os elementos que ajudam a
conceituar a violência, há alguns que estão presentes em quase todas as
classificações observadas para este trabalho, como a força física e a coerção.
2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Quando se discute especificamente a respeito da violência doméstica,
entende-se que é caracterizada naturalmente como uma forma de domínio entre o
parceiro íntimo em detrimento da vítima. Esta dominação pode ser demonstrada
psicologicamente, patrimonialmente, fisicamente, explicitamente ou implicitamente.
Ressalte-se também, que este tipo de violência não se diferencia conforme a classe
social, mas que atinge a todos.
A maioria das pesquisas relacionadas a violência doméstica, definem quase
sempre direcionado a mulher como vítima. É importante salientar que para se definir
a violência doméstica, é preciso tecer três fases específicas, quais sejam, uma tensão
inicial, a agressão, e o fato de se reconciliar, tendo embutido nesses eixos o
juramento de mudanças e que isso não irá mais ocorrer, ou seja, a própria desculpa.
Na primeira fase, tem-se a tensão inicial, a qual é demonstrada por meio
ciúmes, agressões de cunho verbal, a destruição de objetos, xingamentos e etc. Na
fase dois, qual seja, a agressão propriamente dita tem-se o ato destrutivo principal,
que é quando de fato existe a agressão é materializada, sempre acompanhada de
uma forte agressão verbal. É fundamental lembrar que nessa fase, além dos danos
físicos, pode haver danos de cunho psicológico, ou seja, os constantes xingamentos
e humilhações.
Na terceira fase, é parte amorosa, é quando o parceiro ou parceira intima
causadora da violência, pede desculpa, se arrepende profundamente, chora, afirma
de modo contundente que não irá mais acontecer. Por um determinado tempo ficam
279

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

bem, porém na maioria dos casos, tudo novamente volta a acontecer. Esse
alinhamento de fases foi perfeitamente aduzido e explicado pelo Fórum Nacional de
Educação em Direitos Humanos. No fórum, tem-se a seguinte afirmação:
“A agressão é um padrão de comportamento que exerce poder
e controla mediante medo e intimidação, frequentemente
inclui a ameaça ou uso de violência. A agressão acontece
quando uma pessoa acredita que tem o direito de controlar o
outro” (FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS, 2006, s/i apud Souza e Ferreira, 2017).
De acordo com Fonseca et al (2012) a condição de violência está estritamente
relacionada a diversos problemas complexos e de natureza distinta. Também está
relacionada a questão do poder e coação, o determinismo e liberdade.
Nesse sentido, o mesmo autor afirma que é fundamental que haja uma luta
constante por parte dos teóricos e pesquisadores contra a violência doméstica,
independentemente do gênero. Que lutem arduamente para o fim deste ciclo que
se tornou vicioso e constante na sociedade em que vivemos. Isso porque “[...] as
principais consequências da violência são o trauma, o desamor e a insensibilidade,
provavelmente diminuindo seus índices de qualidade de vida e inserção social”
(FONSECA, et al, 2012).
3. VIOLÊNCIA CONTRA OS HOMENS
Quando se aborda especificamente sobre a violência contra os homens,
todas as pesquisas e discussões estão atreladas a questão das infrações de cunho
penal, como os homicídios, tráfico de drogas, agressões e etc. Mas dificilmente é
encontrado pesquisas relacionadas ao homem como vítima de violência doméstica.
Isso ocorre pelo fato de culturalmente o homem ser visto como alguém viril e
provedor.
Nota-se que a violência está presente cotidianamente na vida das pessoas
em sociedade. Pode ser apresentado abertamente ou de modo velado, o que pode
acarretar superficialmente um olhar da realidade. É importante mencionar que a cada
dia, a violência vem acompanhando a humanidade mais fortemente, sendo
inequivocamente apontado o seu crescimento gradual. Hoje, por conta dos
mecanismos existentes, é possível que todos possam denunciar. (ANDO e ANDO,
2008).
Continuando a pesquisa em questão, tem-se o destacamento de cinco
principais tipos de violência de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a
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Infância - UNICEF BRASIL: Violência Física, psicológica e sexual; Discriminação e
Tortura. Abaixo segue suas definições pontuais:
Tortura: Atos intencionalmente praticados para causar lesões
físicas, ou mentais, ou de ambas as naturezas com finalidade
de obter determinada vantagem, informação, aplicar castigo,
entre outros;
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Violência Psicológica: Relação de poder com abuso da
autoridade ou da ascendência sobre o outro, de forma
inadequada e com excesso ou descaso.
Coerção; Discriminação: Distinção, segregação, prejuízo ou
tratamento diferenciado de alguém por causa de características
pessoais, raça/etnia, gênero, religião, idade, origem social,
entre outras;
Violência Sexual: é qualquer ato sexual ou tentativo de
obtenção de ato sexual por violência ou coerção, comentários
ou investidas sexuais indesejados, atividades como o tráfico
humano ou diretamente contra a sexualidade de uma pessoa,
independentemente da relação com a vítima;
Violência Física: Ato de agressão física que se traduz em marcas
visíveis ou não. Atos intencionalmente praticados para causar
lesões físicas, ou mentais, ou de ambas as naturezas com
finalidade de obter determinada vantagem, informação, aplicar
castigo, entre outros (UNICEF BRASIL, 2016).
Machado e Gonçalves reportam uma definição de cunho mais completo a
respeito da violência e afirmam que:
Qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir,
reiteradamente e com intensidade, sofrimentos físicos, sexuais,
mentais ou econômicos, de modo direto ou indireto (por meio
de ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio) a
qualquer pessoa que habite no mesmo agregado doméstico
privado (pessoas – crianças, jovens, mulheres adultas, homens
adultos ou idosos – a viver em alojamento comum) ou que, não
habitando no mesmo agregado doméstico privado que o
agente da violência seja cônjuge ou companheiro marital ou
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ex-cônjuge ou ex-companheiro marital (MACHADO
GONÇALVES, 2003 apud SOUZA E FERREIRA, 2017).

E

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Com esse teor, entende-se que tanto o homem quanto a mulher podem
estar em situação de vítima nos casos que envolvam a violência doméstica.
Por outro lado, tem-se por parte dos doutrinadores um estudo aprofundado
e inteligente sobre o conceito de gênero, para que seja entendido a questão das
queixas, no que concerne a violência doméstica, visto que, geralmente é o homem o
sujeito da ação. Mas nem todos os casos serão eles os agressores. (SANTOS;
IZUMINO, [2005]).
Desse modo, surgiu o conceito de violência de gênero por Saffioti (2001,
p.115):
[...] o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres,
crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da
função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a
conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo
autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir
o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que não haja
nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar
caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a
execução do projeto de dominação-exploração da categoria
social homens exige que sua capacidade de mando seja
auxiliada pela violência. Com efeito, a ideologia de gênero é
insuficiente para garantir a obediência das vítimas potenciais
aos ditames do patriarca, tendo este necessidade de fazer uso
da violência. Nada impede, embora seja inusitado, que uma
mulher
pratique
violência
física
contra
seu
marido/companheiro/namorado. As mulheres como categoria
social não têm, contudo, um projeto de dominação-exploração
dos homens. E isto faz uma gigantesca diferença. Com relação
a crianças e a adolescentes, também as mulheres podem
desempenhar, por delegação, a função patriarcal. (apud Dotoli
e Leão, 2018)
Frise-se na necessidade de haver um olhar mais aprofundado sobre a
violência contra os homens, e que haja, desse modo, um tratamento de cunho
psicológico, evidentemente atrelada as angústias que eventualmente forem
notificadas.
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Porém, é cediço pôr em análise que mesmo não tendo mecanismos pra que
seja enfrentado a violência doméstica contra os homens, do mesmo modo,
dificilmente haverá denúncias por partes destes, por conta da masculinidade e
virilidade cultural. Ou seja, as denúncias que eventualmente ocorrerem dependerão
infelizmente do exercício do seu papel na família. (MINAYO, 2005, p.23)
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O mesmo autor afirma ainda, que por conta do patriarcado cultural, o
homem é sempre mensurado como um sujeito no lugar de ação, o chefe da família,
o que decide, e a paternidade passa sinonimamente a ser visto como algo material.
Das denúncias existentes do ser do sexo masculino ter sofrido a violência
doméstico, tendo como agressor a mulher, a sociedade observa essa conduta como
algo de alguém com masculinidade frágil e afeminado, o que consequentemente
agride construção de modo interno a respeito do papel e identidade destes ao longo
da histórica.
Essas denúncias por parte dos homens são vistas com um olhar de
estranheza, pelo fato de não ser visto como algo normal. Nesse sentido,
comprovadamente demonstra que as mulheres para terem essa proteção, tiveram
que lutar durante muito tempo, para que fosse possível escutarem a voz feminista
com o objetivo de descontruir esse cenário a qual era visto como natural a violência
doméstica contra as mulheres.
Nesse sentido, é fundamental que os homens também denunciem e se
mobilizem, e portanto, retirem essa visão de fragilidade, para que sejam atendidos
os seus clamores.
Por outro lado, no Brasil já se tem casos em que analogamente foi utilizado
a Lei Maria da Penha como base, em situações de violências domésticas contra os
homens. Exemplarmente, tem-se um caso em 2011 em Campo Grande, a qual o juiz
deferiu o pedido de medida protetiva a um homem, por sua ex-mulher ter o
ameaçado.
Porém, muitos especialistas e estudiosos da referida lei, afirmam que essas
interpretações são equivocadas, pois a lei foi criada justamente pra proteger a mulher
diante da violência doméstica tendo inclusive isso nominalmente escrito.
3.1 A FALTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE AMPARO AO HOMEM EM SITUAÇÃO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Hoje, não há um dispositivo legal e jurídico direcionado aos homens no seio
familiar, para que assegure firmemente sua integridade de cunho físico, patrimonial,
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moral e psicológico. Isso evidentemente vai em contraponto com a Constituição
Federal a qual nos traz como base a igualdade entre os gêneros, tanto em direitos
quanto em obrigações.
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Resguardando desse modo, a disposição do artigo 2º da Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, onde lê-se o seguinte: “todas as
pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta
declaração, sem distinção de raça, língua, crença, ou qualquer outra.”
Nesse liame, tem-se também o artigo 5º da Carta Magna:
“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.”
Mesmo que não haja essa disposição específica que venha a proteger os
homens que estão submetidos a violência doméstica, alguns juízes tem utilizado
analogamente a Lei 11.340/06, famosamente conhecida como a Lei Maria da Penha.
Exemplo prática disso tem-se a decisão do Juiz Kono de Oliveira a qual deferiu por
meio de sua decisão interlocutória, medidas protetivas em favor de Celso Bordegatto,
por comprovadamente ter sofrido agressões físicas, patrimoniais e psicológicas. Em
sua decisão, o juiz relatou que como não havia uma legislação que dispusesse sobre
a violência doméstica contra os homens, e a Constituição Federal assegura essa
igualdade, fez com utilizasse a Lei Maria da Penha como base para a sua decisão.
Outro caso foi de Edson Santos Novais, 40 anos, na época adentrou na justiça
em busca de proteção do Estado, e como comprovou, conseguiu em decisão do juiz
Osmar de Aguar, tendo respaldo na referida lei.
No ano de 2010, o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, fez um
levantamento pra verificar quantas mulheres encontravam-se presas em decorrência
de cometerem violência doméstica contra os homens, tendo como enquadramento
a Lei Maria da Penha, chegou-se, portanto, ao total de 58 detentas. De 2008 a 2012,
constatou-se 140 detentas presas enquadradas na Lei Maria da Penha.
4. NÚMEROS DO HOMEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
A evolução dos papéis, do conceito de gênero, e de quem pode e não pode,
fez com que o homem também fosse considerado uma vítima diante de uma
violência doméstica cometido por uma mulher. Sabe-se que mesmo diante destas
evoluções, é difícil reportar uma estatística de cunho nacional pra apontar quantos
homens sofrem violência doméstica.
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Portanto, nessa pesquisa será utilizado dados e gráficos do Estado da
Paraíba, de uma pesquisa realizado por Souza e Ferreira (2017), retiradas da
Secretaria de Desenvolvimento Humano do referido estado.
Serão aduzidos os anos 2013, 2014, respectivamente. Importante salientar
que antes do ano de 2013 não havia qualquer contabilização. Assim, os dados
servirão para demonstrar o crescimento exponencial desse tipo de violência.
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Gráfico 1 – Tipos de Violência, 2013

Fonte: Souza e Ferreira (2017)
Tem-se o total de 58 infrações de violências domésticas contra os homens
notificados, destes 10 foram casos de violência física, 1 de abuso sexual, 4 casos de
negligência, e 43 de casos com violência psicológica.

Gráfico 2 - Tipos de Violência em 2014
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Fonte: Souza e Ferreira (2017)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

De acordo com gráfica acima mencionado, houve um crescimento muito alto
de ano para o outro, saltando de 58 casos para 222 casos devidamente notificados
que envolvam violência doméstica. Tornando-se, desse modo, o fato alarmante,
tendo a inclusão de outros tipos de violência, como o patrimonial e o moral. No
gráfico abaixo, será realizado uma comparação com outros tipos de sujeitos de
violência
Gráfico 3 – Violação total de direitos em 2016

Fonte: Souza e Ferreira (2017)
Nos casos notificados em 2016, demonstra-se que os casos de violência
doméstica contra os homens já são bem maiores que dos grupos que já lutam por
seus direitos e proteções há muitos anos, como exemplarmente são os casos dos
LGBT.
Sabe-se que por conta da cultura da masculinidade e virilidade, a maioria
significativa dos homens que sofrem qualquer tipo de violência de cunho doméstico
não denuncia, por acharem que o fato de haver essa conduta por parte deles,
efetivamente serão taxados de homens fracos e afeminados. Então, por
consequência, os números são bem maiores que estes. E em decorrência disso, todos
os Estados deveriam fazer esse estudo minucioso para que fosse criado alternativas
jurídicas de proteção.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa atendeu rigorosamente os seus objetivos inicialmente expostos.
Foi possível denotar a questão da violência e suas várias expressões, denotando
assim, seu conceito histórico e do que se entende sobre ela no âmbito familiar.
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Por conseguinte, foi abordado acerca da violência doméstica contra os
homens, aludindo o fato de muitos não denunciaram por conta da masculinidade e
virilidade cultural, que intensifica o achismo de que o fato de haver uma conduta
nesse sentido reportar-se a um homem fraco e afeminado.
Observou-se também, acerca dos poucos que denunciaram e tiveram êxito
na Justiça quanto as medidas protetivas contra as mulheres, onde os juízes em suas
decisões utilizaram a Lei Maria da Penha como base a partir da analogia.
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Por fim, denotou-se a questão dos números de casos notificados de violência
doméstica contra os homens, e como não há qualquer dado que possibilite se ter
uma visão de todo o Brasil, utilizou-se como base para análise as informações
coletadas de Paraíba, onde a cada ano cresce os números de casos notificados.
O fato de haver esse crescimento denota ainda mais a questão das mudanças
que vem ocorrendo na sociedade, o que consequentemente vem desencadeando o
que ainda é visto como tabu e preconceito, que é o fato do homem também ser
vítima de violência doméstica. Isso vem ocorrendo em decorrência dos novos
arranjos familiares, pois não se tem mais a dependência do que chamamos de
“valores patriarcais”, fazendo-se com que homem assuma outros papeis.
Diante disso, essa pesquisa serve como base e exemplo para que a academia
e a sociedade dialoguem mais a respeito do assunto, para que os homens também
sejam contemplados através de políticas públicas, no sentido de preservar sua
integridade física e psicológica.
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RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar inteligentemente sobre a tutela jurídica do
trabalhador portador de deficiência, aludindo os mecanismos adotados pelo Estado
para que seja enfrentado eficientemente as discriminações no Mercado de Trabalho.
Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica e descritiva, a qual permitiu
reunir diversas obras como: artigos, monografias e livros, para que fosse possível
realizar um debate a respeito da temática. A pesquisa é justificadamente relevante
tanto para a sociedade quanto para os operadores do Direito, por tratar
especificamente de uma parcela da sociedade que precisa de atenção especial por
nossa legislação para que consiga adentrar ao mercado de trabalho, sem
discriminações e preconceitos. A pesquisa será dividida em três itens. Primeiramente,
será discutido a respeito do histórico das relações trabalhistas das pessoas com
deficiência. Segundo, a respeito dos direitos fundamentais e a abordagem
constitucional dos direitos da pessoa com deficiência. E por fim, sobre as pessoas
com deficiência e o mercado de trabalho, aludindo-se especificamente sobre a lei de
costas, os mecanismos adotados para que seja possível diminuir a discriminação nos
postos de trabalho. Nas considerações finais, foi possível delinear sistematicamente
o cumprimento do objeto traçado na pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Tutela jurídica. Trabalhador. Portador de Deficiência.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. HISTÓRICO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A ABORDAGEM
CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 3.1 PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 3.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE - 4 AS PESSOAS
COM DEFICIENCIA E O MERCADO DE TRABALHO - 4.1 A LEI DE COTA (LEI 8.213/91)
- 4.2 FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO CONTRA ATOS DISCRIMINATÓRIOS EM RAZÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, vivencia-se cotidianamente discriminações aos portadores de
deficiência no mercado de trabalho, o que, evidentemente, faz com que haja a
preocupação nos setores que compõem a legislação trabalhista para este individuo
tenha a mesma oportunidade de outras pessoas consideradas “normais”.
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Embora não se tenha explicitamente escrito na Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT a respeito da tutela à pessoa com deficiência, por meio da
hermenêutica tem-se a possibilidade de ampliação para proteção jus laborativa. Isso
decorre do fato de se ter no ordenamento jurídico, um princípio tão significativo,
considerado ainda um fundamental constitucional, tal qual, Dignidade da Pessoa
Humana, servindo-se como arcabouço para essa tutela a este vulnerável.
Diante disso, a pesquisa objetiva delinear inteligentemente sobre a tutela
jurídica do trabalhador portador de deficiência, aludindo-se, desse modo, o esforço
histórico para que o portador pudesse integrar no mercado de trabalho, e de que
forma, pode ser dinamizado sua inserção.
A pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para
os operadores do Direito, por tratar especificamente de uma parcela da sociedade
que precisa de atenção especial por nossa legislação para que consiga adentrar ao
mercado de trabalho, sem discriminações e preconceitos.
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica e
descritiva, visando as relações do trabalho dos trabalhadores portador de deficiência.
A pesquisa é de cunho qualitativo porque o estudo se deu de forma dinâmica.
A pesquisa será dividida em três itens. Primeiramente, será discutido a respeito
do histórico das relações trabalhistas das pessoas com deficiência. Segundo, a
respeito dos direitos fundamentais e a abordagem constitucional dos direitos da
pessoa com deficiência. E por fim, sobre as pessoas com deficiência e o mercado de
trabalho, aludindo-se especificamente sobre a lei de costas, os mecanismos adotados
para que seja possível diminuir a discriminação nos postos de trabalho e os dados
sobre a inserção dos indivíduos com deficiência no Amazonas.
2. HISTÓRICO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Alves (1992, p. 37) faz um destaque a respeito do enaltecimento da pessoa
com deficiência em diversos grupos sociais, exemplificando como exemplo na
Malásia, onde as tribos primitivas que possuíam esta condição passaram a ser
conselheiros pela decisão de disputas.
Maciel (2011, p. 45) afirma ainda que, na Idade Antiga, a civilização egípcia
tratava de forma especial as pessoas com deficiências para que eles pudessem
participar ativamente de diversas classes sociais, e isso é relevado através dos
papiros, múmias, túmulos e etc.
Por outro lado, Ranaura e Sá (1999, p. 60) fazem uma alusão a questão das
citações litúrgicas, a qual pode-se observar claramente um tratamento de forma
290

www.conteudojuridico.com.br

discriminatória e preconceituosas, pois eram impedidas conforme o Livro do Levítico
de Moisés, a apresentarem ofertas de cunho sacrifical, mesmo na condição de
sacerdotes.
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Mesmo que, conforme observado acima, houvesse democraticamente na
Grécia, a base para os direitos das pessoas com deficiência, em Esparta e Atenas,
especificamente, as crianças sendo propriedade do Estado, ao apresentar
determinadas deficiências, e, de acordo com o grau, eram cruelmente assassinadas,
sendo arremessadas no abismo de Taigedo.
Figueredo (1997, p. 89) aponta que as que tinham 12 anos, e apresentavam
essas anomalias, submetiam-se a provas de resistência.
Porém, nesse liame, o mesmo autor destaca que, caso algum individuo viesse
a ser acometido por alguma deficiência após lutar e participar ativamente em uma
guerra, e este era devidamente protegido tendo todos os seus direitos garantidos,
tendo ainda, à época legislativamente uma previsão a respeito do assistencialismo
social sendo reconhecidamente como a Lei de Sólom.
Altavila (2001) menciona em seu estudo, a Lei das XII Tábuas da Roma, a qual
expressamente repudia os deficientes, tendo estabelecido que o filho nascido
“monstruoso” deveria ser morto de forma imediata. É importante ressaltar que havia
entre os romanos intensas discriminações em relação aos deficientes, não perdoando
sequer os líderes, como por exemplo Claudios, que à época, era ridicularizado por
muitos por conta da manqueira.
Passando adiante, observou-se que na Idade Média, se teve uma maior
preocupação quanto aos deficientes físicos. Exemplo disso, é o caso do reinado de
Lúis IX da França, o qual construiu um centro de tratamento para àqueles que
estavam acometidos de cegueira em decorrência da Guerra das Cruzadas (SILVA,
1986, p. 44).
Quando a Idade Moderna, houve o advento da Lei dos Pobres no ano de 1531
na Inglaterra, a qual se tinha um destaque aos idosos e deficientes físicos,
permitindo-lhes pedir esmola. Criou-se também, no ano de 1723 o Workhouse, que
objetivava principalmente empregar os trabalhadores com deficiência, porém Alves
(1992, p. 182) destaca que o preenchimento destes postos, se dava tão somente pelas
pessoas carentes e saudáveis.
Mas, o marco circunstancial mesmo ocorreu durante a Revolução Industrial
em relação as pessoas com deficiências frente ao Mercado de Trabalho, onde
Andrade (2009, p. 57) preceitua que,
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(...) nesse período, as condições subumanas, a extensiva
jornada de trabalho, bem como, as mutilações provocadas
pelas
máquinas,
impulsionaram
manifestações
e
reivindicações, a princípio atendidas em parte pela própria
burguesia em prol da subsistência do modelo capitalista, em
seguida impulsionaram a intervenção estatal.
Aumentou-se, portanto, a partir disso, a criação de milhares de leis que se
voltavam principalmente ao trabalhador e suas condições. Dentre estas, destacamse a Lei de Peel (1802) e Factory Act, a qual a primeira diz respeito a questão da
natureza sanitária, e a segunda das fiscalizações sobre as condições da fábrica para
o desenvolvimento das atividades. Além disso, teve-se também, a regularização da
participação da mulher no mercado de trabalho no ano de 1942.
Em 1907, nos Estados Unidos da América, se teve a primeira Conferência da
Casa Branca que se tratava especificamente sobre os cuidados com a Criança
Deficiente. Maciel (2011, p. 12) dispõe que em Boston, no mesmo ano, organizou-se
sistematicamente grupos de trabalho que visavam a proteção dos deficientes nas
organizações empresariais.
Com as sequelas deixadas em decorrência da Primeira Guerra Mundial, fez
com que houve por parte da Organização Mundial do Trabalho, uma reflexão,
reconhecendo-se por meio da recomendação nº 22/1924 a necessidade de ter uma
atenção especial aos portadores de deficiência.
Tem-se dois lados, o primeiro que diz a respeito à pressão incessante para que
Estado adotasse uma política de forma séria, e que pudesse fazer com que os
mutilados da guerra, viessem a ser reabilitados ao mercado de trabalho.
O segundo lado, a pressão destes indivíduos que queriam permanecer
trabalhando, pois antes da Guerra, assumiam seus postos com resultados bons, e que
só o deixaram em decorrência da convocação. (KREWER, 2000, p.51).
Evidencia-se que, em 1995 teve-se a recomendação nº 99 pela OIT, a qual
afirma contundentemente que era imprescindível a inserção dos portadores de
deficiência ao mercado de trabalho, independentemente da forma como foi
originado.
No Brasil, foram aprovados através dos Decretos Legislativos nº 51/1989 e
104/1964, tanto a convenção de n° 159 quanto a de nº 111 da Organização da
Internacional do Trabalho, a primeira trata a respeito da reabilitação profissional, já
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a segunda tem-se a imposição de medidas positivas, no sentido de fazer com que
integrassem no mercado de trabalho os portadores de deficiência física.
Foi incorporado no ordenamento jurídico interno, a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela Organização das Nações
Unidas no ano de 2007, passando a ter status de emenda constitucional.
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A ABORDAGEM CONSTITUCIONAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Evidentemente que esse princípio de fato, é considerado um dos mais
importantes em todo ordenamento jurídico brasileiro. No que tange aos deficientes,
logo no artigo 1º da Convenção que dispõe sobre os direitos das pessoas com
deficiência (promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009), tem-se o estabelecimento do
princípio da dignidade humana:
“O propósito da presente Convenção é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Tal princípio é estabelecido ainda pela Constituição Federal de 1998, como
fundamental da República Federativa no Brasil, ou seja, os indivíduos, sejam pessoas
físicas ou jurídicas deverão observar suas condutas de acordo com o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Lima e Lima (2013, p. 26) dispõem que este princípio sendo inerentemente
atrelado ao ser humano, naturalmente é existente antes mesmo do Direito. Sendo,
portanto, uma parte da condição humana.
As pessoas que têm alguma deficiência, por certo tem seu direito
resguardado, visto que, é entendido que todos detêm a dignidade, ou seja, assim
todos que convivem numa mesma sociedade, certamente tem identicamente a
mesma dignidade.
Nota-se que a dignidade quanto a sua conceituação depende estritamente de
que forma são observados os valores da sociedade, considerando o local, época e
cultura. Assim, o tempo vai passando e o entendimento sobre a dignidade vai se
adequando e readequando de acordo com a fase à época vivida.
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O Estado obrigatoriamente deve tecer formas que possibilite proteger e
resguardar a dignidade humana, por meio de ações concretas. Sendo, portanto, um
precursor deste princípio tão importante. Interessante notar que, implicitamente o
conceito deste princípio encontra-se a vedação de tratamentos ora desumanos.
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Nesse sentido, é fundamental que o respeito não direcionado apenas uma
parcela da sociedade, mas sim, que todos possam receber esse tratamento digno,
seja este portador de deficiência ou não.
3.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE
Foi na Alemanha no século XIX que se originou a expressão Estado de Direito,
tendo sido sintetizada à época em três questões situacionais, quais seja, a ausência
no governo de um poder arbitrário; a igualdade conforme a lei e; as regras da
Constituição, que estão consequentemente atreladas aos direitos individuais.
É importante ressaltar que mesmo o Estado de Direito tendo todo esse
relevante reconhecimento mundialmente, a sujeição perante lei não significava dizer
que igualdade estava materializada a todos, assim mesmo que todos os indivíduos
sujeitam-se ao mesmo tratamento legal, não era suficiente para que as
desigualdades fossem inibidas por completo que existiam na época.
Em relação a evolução do princípio da igualdade no Brasil em suas
Constituições, tem-se o ponto inicial no ano de 1824 através da Carta Imperial, a qual
no seu artigo 119, XIII era disposto a lei a todos “(...) quer castigue, o recompensará
em proporção dos merecimentos de cada um”.
Embora houvesse essa determinação explícita nesse artigo, logo em seguida,
na mesma Carta, havia a previsão do artigo 179, inciso XIV, a qual assegura que todo
cidadão poderia ser admitido no cargo público de cunho político, civil ou militar, sem
diferenças a não ser das virtudes e talentos. Tendo, desse modo, uma clara alusão da
igualdade junto as características, definindo-se aí, se tinha ou não merecimento.
Lima e Lima (2013, p. 55) observam que:
A lembrança do período em que a escravidão era permitida
legalmente é um bom exemplo, revelando que a igualdade
formal não é suficiente para alcançar a diversidade de pessoas
e situações, ou seja, apesar de defendida e propagada pelo
próprio Estado, “aquela” igualdade não deixava de gerar
injustiças.
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Nesse liame, tão somente com o avanço conceitual do Estado Democrático
Direito, foi possível que houvesse de fato a materialização da igualdade, no sentido
de fazer todos usufruam dos seus direitos e deveres, sem que haja a exclusão por
qualquer motivo ou característica (pelo menos, evidentemente em tese). Portanto, o
direito passou a ser observado igualmente, a partir do momento que as diferenças e
necessidades dos indivíduos passou a ser na prática tutelado e compreendido.
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Sendo um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico, visto que
é a base para a democracia, o princípio da igualdade em seu teor prático permite
que haja o estabelecimento da inclusão e do reconhecimento daqueles que se
encontram em situações especiais.
Exemplo disso, são os indivíduos portadores de deficiência, que
evidentemente por sua característica natural, necessitam de um cuidado mais atento
do Estado e da sociedade, para que venham a ter as mesmas oportunidades de
outras pessoas.
Alexandrino e Paulo (2010, p. 23) destacam nesse sentido que:
“O princípio constitucional da igualdade não veda que a lei
estabeleça tratamento diferenciado entre as pessoas que
guardem distinções de grupo social, de sexo, de profissão, de
condição econômica ou de idade, entre outras; o que não se
admite é que o parâmetro diferenciador seja arbitrário e
desprovido de razoabilidade, ou deixe de atender a alguma
relevante razão de interesse público. Em suma, o princípio da
igualdade não veda o tratamento discriminatório entre
indivíduos, quando há razoabilidade para a discriminação.”
(ALEXANDRINO e PAULO, 2010, p. 23)
Não se deve, portanto, observar este princípio como apenas um elemento que
norteia a conduta humana, mas que, trata-se de dever-ser, ou seja, tem que ser
notadamente uma reivindicação que possua natureza de cunho moral.
O Estado tem o dever de tutelar todo individuo de qualquer ato que se tenha
a discriminação, haja vista, todos serem iguais e dignos, devendo-se, desse modo,
respeitar as diferenças de cada indivíduo numa sociedade.
Assim, quando o Estado se depara com situações em que haja a restrição de
direitos, justamente pelo fato de o indivíduo apresentar alguma característica
diferente, é fundamental que esteja preparado, no sentido de dispor de medidas que
faça com que se tenha o equilíbrio em relação as oportunidades ora oferecidas.
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4 AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E O MERCADO DE TRABALHO
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A busca pela tutela dos trabalhadores portadores de deficiência e a prevenção
de qualquer tipo de discriminação referente ao salário e á contratação, o artigo 7º
inciso XXXI da constituição federal de 1988 dispõe: proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador
de deficiência.
No dia 24 de outubro de 1989 foi aprovada a Lei Federal nº 7.853/1989
que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas
portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, importante conquista e
mesmo assim, continuou procrastinando o dispositivo constitucional da reserva de
vagas.
Conforme o inciso III do artigo 2º da referida lei, incumbe ao Estado:
III - na área da formação profissional e do trabalho:
b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à
manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial,
destinados às pessoas portadoras de deficiência que não
tenham acesso aos empregos comuns;
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos
setores públicos e privado, de pessoas portadoras de
deficiência;
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de
mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de
deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor
privado, e que regulamente a organização de oficinas e
congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação,
nelas, das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL, 1989)
O art. 8º estabelece que:
Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem
justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino,
de qualquer curso ou grau, público ou privado, ou negar, sem
justa causa, a alguém, por motivos derivados da deficiência que
apresenta, emprego ou trabalho constitui crime punível com
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa (BRASIL, 1989).
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O decreto nº 3.298/99, que regulamenta a referida lei, estabelece, para as
empresas, uma porcentagem de reserva de postos de trabalho para as pessoas com
deficiência, sob pena de multa, dependendo do número total de empregados
(BRASIL, 1999).
Sendo considerado crime passível de reclusão e multa, o fato é que é muito
difícil comprovar que algum empresário tenha recusado contratar pessoa com
deficiência alegando motivo a deficiência do candidato.
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4.1 A LEI DE COTA (LEI 8.213/91)
O sistema de cota para pessoas com deficiência no âmbito das empresas
privadas, veio a ser tratada pela Lei 8.213/91, de 24 de julho de 1991.
Evidentemente que se tem a possibilidade de observar concisamente o nível
de acessibilidade, sem antes verificar contundentemente a Lei de Costas, tornandose, por certo, um dos caminhos mais eficazes para que seja possível o acesso ao
mercado de trabalho e oportunidade de emprego. Isso fez com que as organizações
tivessem como obrigação a contratação de pessoas com deficiência, exigindo-se,
consequentemente, adaptações na estrutura.
Martinez (2012, p. 77) afirma que:
“(...) a proporção entre o número de empregados e o
percentual de protegidos (reabilitados ou portadores de
necessidades especiais, habilitados) é produzida com base no
número total de empregados da empresa, e não com fulcro
no número de empregados de um específico estabelecimento
filial.” (MARTINEZ, 2012, p. 77)
Está disposto no art. 93 da Lei 8.213/91 de forma expressa, a inclusão das
pessoas portadores de deficiência dentro das organizações:
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção:
I - até 200 empregados...................2%;
II - de 201 a 500............................3%;
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III - de 501 a 1.000........................4%;
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IV - de 1.001 em diante. ...............5%.
§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário
reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo
determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa
imotivada em contrato por prazo indeterminado somente
poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com
deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social.
§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe
estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar
dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas
preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários
reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando
solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos
empregados ou aos cidadãos interessados.
§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente a
contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o
aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.
Pode-se considerar que a Lei de Cotas é um grande avanço na legislação
brasileira, pois assim, as empresas devem cumprir o que está disposto á lei,
esforçando-se em programas de formação profissional e flexibilizando as exigências
genéricas para a composição de seus quadros. Observa-se que com a criação da lei
de cotas, as pessoas com deficiência obtiveram maiores garantias dos direitos à
inclusão no mercado de trabalho.
4.2 FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO CONTRA ATOS DISCRIMINATÓRIOS EM RAZÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Conforme o parágrafo 4º do artigo nº 36 do Decreto Federal nº 3298/99: A
pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2º e 3º deste decreto
poderá recorrer a intermediação de órgão integrante do sistema público de
emprego, para fins de inclusão laboral na forma deste artigo. Por sua vez, o parágrafo
5º do mesmo artigo 36 do referido decreto,
§ 5o Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer
sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas,
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bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem
estatísticas sobre o número de empregados portadores de
deficiência e de vagas preenchidas, para fins de
acompanhamento do disposto no caput deste artigo (BRASIL,
1999).
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A inspeção do trabalho na efetivação da Lei de Cotas é realizada pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia antigo
Ministério do Trabalho e Emprego, conjuntamente com Ministério Público do
Trabalho, com o intuito de coibir as irregularidades cometidas pelas empresas quanto
ao cumprimento da legislação alusiva ao trabalho das pessoas com deficiência.
5. CONCLUSÃO
Vislumbrou-se sistematicamente de que forma o Estado implementa seus
mecanismos legais para que o indivíduo portador de deficiência venha ter as mesmas
oportunidades que os demais, no que diz respeito ao mercado de trabalho.
É evidente e notório que mesmo com os avanços nessa área nas últimas
décadas, mesmo assim, muitos ainda sofrem com a falta de oportunidade de
ingressar no mercado de trabalho.
Sabe-se que o maior empecilho hoje para que as pessoas com deficiência
sejam inseridas no mercado de trabalho é o preconceito. Contudo, houve uma
contribuição de forma substancial em relação a esses indivíduos com o advento da
nossa Constituição Federal de 1988, tendo sido amplamente tutelados.
Por outro lado, entende-se que há muito a ser realizado, para que todos
possam usufruir das mesmas oportunidades e direitos, sendo fundamental que haja
um debate intenso nas Academias e nos setores da sociedade civil para que este
problema de inclusão seja enfrentado e, consequentemente, solucionado.
No mais, o estudo em questão atendeu os objetivos ora traçados, sendo
possível denotar concisamente sobre a tutela jurídica do trabalhador portador de
deficiência.
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RESUMO: A pesquisa objetiva analisar a respeito da imputação objetiva no direito
penal e a co-autoria delituosa. Utilizou-se como metodologia, a pesquisa
bibliográfica, a qual foi possível reunir autores com suas respectivas obras que
debatam acerca de temática em questão. A pesquisa é justificamente relevante tanto
para os operadores do Direito quanto para a sociedade, pois visa debater de que
forma o direito pode atuar através de uma imputação objetiva e a co-autoria
delituosa. Dividiu-se a pesquisa em itens, quais sejam, contexto histórico da
imputação objetiva; conceitos básicos da teoria da imputação objetiva no
brasil;concurso de pessoas; autoria; e , por fim, sobre as teorias da culpabilidade.
Palavras-chave: imputação objetiva; autoria; co-autoria; participação; culpabilidade.
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tern por finalidade uma breve abordagem sobre alguns
conceitos da teoria da imputação objetiva, que tern se difundido bastante em várias
partes do mundo, sendo elogiada por alguns, e de outros recebido críticas ferrenhas,
sempre sob o argumento de que esta veio a abordar teorias já existentes, como a
naturalista, finalista teoria social, etc. A razão do tema escolhido baseou-se em
critérios unicamente normativos, e em substituição ao “dogma causal”, ainda
sustentado por muitos dos Tribunais de nosso país, objetivando a aplicação desta
teoria nova como solução apta do juízo da imputação - em verdade, como veremos,
de não imputaşão.
Para uma maior abrangência do assunto em tela, passaremos pela abordagem
de alguns adeptos no Brasil, da teoria da imputação objetiva no direito penal,
começando por uma breve noção de sua parte histórica e conceituações básicas da
nova teoria.
Abordaremos alguns aspectos da Imputação objetiva do comportamento,
enfocando, ainda, o seu resultado lesivo e o fator causal. 0 tema da imputação
objetiva no direito penal veio no sentido de ratificar a teoria de Roxin, de que o
resultado somente pode ser imputado objetivamente ao agente quando tiver
incrementado, indevidamente, um risco para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal,
e somente se este “incremento do risco" implicar o resultado típico. Por isso,
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procurou-se abordar o tema paralelamente ao concurso de pessoas, com seus
conceitos e teorias respectivas. Somando-se a isso, abordamos, também, os
conceitos de autoria delituosa, co-autoria e participação, até chegarmos ás bases das
teorias da culpabilidade, tendo o dolo como elemento integrante da ação.
Finalizamos, então, o presente estudo com as causas supervenientes.
Utilizou-se a metodologia não-experimental, ou seja. O método racional,
partindo-se de premissas evidentes e aceitas, tais como a admissão da teoria unitária
e do conceito restritivo de autor. Numa abordagem crítica-descritiva, o trabalho
defende a necessidade de uma reprovação do autor de crimes, proporcional ao iter
criminis percorrido. Utilizou-se como fonte de pesquisa a bibliográfica.
Tudo isso, para que se possa traçar um paralelo entre a teoria da imputação
objetiva do comportamento com o concurso de agentes, possibilitando, com isso,
uma crítica a nossos tribunais, os quais não vêm aplicando em suas decisões essa
teoria já há muito tempo usada nos países europeus, em especial, Alemanha e
Espanha, preferindo os tribunais pátrios utilizarem-se, ainda, das teorias mais
conhecidas, como a teoria causal ou naturalista, defendida por vários autores como
Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Pietro Nervolone, Belling, entre outros. Nosso
entendimento é de que não há imputação quando a extensão punitiva do tipo
incriminador não abrange o gênero de risco criado pelo sujeito ao bem jurídico e
nem do resultado ou das conseqüências dele advindas (do risco ou do resultado).
É o que se denomina “âmbito ou extensão da tutela penal" ou “alcance do
tipo. Cabe ao intérprete, empregando os métodos sistemático, histórico e
teleológico, fixar com precisão a natureza e a extensão da objetividade jurídica do
crime, permitindo-lhe desprezar resultados que não se encontrem no âmbito da
norma. A imputação objetiva exige um relacionamento direto entre o dever
infringido pelo sujeito e o resultado.
Só há responsabilidade penal pelos danos diretos. De forma que o autor não
responde pelas consequências secundárias - como por exemplo do crime de
latrocínio, em que só um dos agentes quis ou assumiu o risco de produzir o resultado
morte - ou seja, pelos danos indiretos os resultados que não se encontram na
extensão da incriminação da figura típica. Fica isento o agente de responsabilidade
pelas conseqüências e riscos secundários se o efeito jurídico da conduta que a norma
queria evitar não se faz presente. São as chamadas conseqüências secundárias das
lesões jurídicas que não se encontram no círculo de proteção da figura típica.
2 CONTEXTO HISTÓRICO DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA
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De acordo com o brilhante processualista Carlos Ernani Constantino, em seu
artigo publicado na Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal,
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muito se tem falado, ultimamente, no Brasil, em imputação
objetiva, no âmbito do Direito Penal, como se se tratasse de
algo totalmente novo. Em nosso País, talvez, o tema imputação
objetiva do resultado ao autor da conduta tenha ainda um
certo sabor de novidade; mas, na Europa, não: lá, o assunto
vem sendo debatido, desde longa data.
Se gundo Larenz, a origem mais remota da imputação objetiva
(Objektive Zurechnung) está na teoria da imputação de Hegel (1770/1831),
portanto, no final do século XVIII e início do século XIX. Depois, a citada
teoria entrou em franca decadência, a partir da segunda metade do século XIX,
devido à fascinação que surgiu em torno do pensamento causal, orientado pelas
Ciências Naturais, conforme lembra Claus Roxin. Somente no século XX,
reiniciaram-se os estudos acerca do tema, com Larenz (1927) e Honig (1930); porém,
foi da década de 60 em diante, que os penalistas começaram a dedicar especial
atenção à teoria da imputação, a partir do escrito de Hardwig (Die Zurechnung:
Ein Zentralproblem des Strafrechts, isto é, a imputação: um problema central do
Direito Penal, de 1957); desde então, escreveram sobre ela Bockelmann, Schaffstein,
Maurach, Schmidhãuser, Wessels, Escheck, Stratenwerth, Roxin e Jakobs (a maioria
deles, nas décadas de 70 e 80). Para que haja um melhor entendimento do assunto
sob exame, é necessário que façamos um retrospecto histórico sobre as teorias da
causalidade que se sucederam, até chegarmos à da imputação objetiva do resultado
(e, aqui, é necessário que fique bem claro que toda esta discussão só se justifica em
função dos crimes de conduta e resultado, vale dizer, dos crimes materiais)”. Mais
adiante, o citado processualista descreve com maestria todas as teorias das relações
causais, até chegar à teoria da imputação objetiva:
1º). A primeira teoria é da condição ou da equivalência
(Bedingungstheorie ou Ãquivalenztheorie), chamada no Brasil
de teoria da equivalência dos antecedentes causais e adotada
pelo nosso Código Penal (art. 13).
2º). A segunda teoria é a da adequação (Adãquanztheor
ie). São seus adeptos SAUER, VON HIPPEL, ENGISCH e
MAURACH, entre outros. Segundo esta teoria, causa - no
sentido jurídico - é tão-somente a condição adequada ao tipo
e ao resultado concreto, no dizer de WESSELS.
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3º). A terceira teoria é a da relevância jurídica (Relevanztheorie).
Foi MEZGER o seu criador, compartilhando de seu
pensamento BOCKELMANN e WESSELS.
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Para esta corrente doutrinária, a determinação do nexo de
causalidade deve ser feita através da teoria da conditio sine qua
non, mas a imputação do resultado deve-se efetivar com base
na relevância jurídica da respectiva cadeia causal, observandose a finalidade da norma e os caracteres de cada tipo penal.
4º). Por fim, a teoria da imputação objetiva (Objektive
Zurechnung) deslocou, decisivamente, o cerne da discussão, do
plano da causalidade meramente mecânica ou ontológica, para
o plano jurídico. Tal doutrina toma por base, para imputar o
resultado ao agente, se ele criou, com sua conduta, um perigo
permitido ou não permitido, para a vítima (ou se aumentou,
significativamente, a incidência desse perigo ao bem jurídico
protegido). Não pretende a teoria da imputação objetiva
acabar com a teoria da conditio sine qua non, mas Iimitá-la e
adequá-la ao plano normativo”. (LARENZ Apud BITENCOURT,
1995)
A imputação objetiva do resultado tem sido alvo de vários questionamentos
e discussões em simpósios, seminários, palestras, bem como objeto de trabalhos
acadêmicos (teses, dissertações e monografias), como também tem sido objeto de
questões em concursos públicos. Falando-se em conceito de crime, obrigatoriamente
deve-se passar pelas teorias causais, defendidas por Nelson Hungria, Magalhães
Noronha, Pietro Nervolone, Bellin e outros. Há, também, a teoria finalista da ação,
adotada por Hans W. Maurach, Damásio E. de Jesus; Juarez Tavares, Heleno Cláudio
Fragoso e outros mais. Não podemos esquecer, também, a teoria da ação social,
defendida por Jonhannes Wessels, Engils Jescheck, C. Fiore, além de Miguel Realli
Júnior, Nilo Batista e Everaldo da Cunha Luna. Só assim, depois de passarmos por
todas essas teorias acima, chegamos, enfim, à teoria da Imputação objetiva.
Existem escritos que mencionam a origem da teoria da imputação objetiva no
Direito Grego, e ainda, segundo Damásio E. de Jesus, esta teoria teria surgido há
aproximadamente 60 anos.
A teoria da imputação objetiva enfrenta ainda hoje, uma forte resistência,
sendo que muitos autores a encaram não como uma inovaşão, e sim como um
emaranhado das outras teorias que tratam sobre o assunto do tipo penal. Principal
inovação que essa teoria nos trouxe foi mesmo o incremento do risco
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juridicamente permitido. Isso vem explicado por Claus Roxim, que nos ensina
que, segundo esta teoria, “o injusto típico deixa de ser um acontecimento fundado
no causalismo e finalismo, para buscar-se no âmbito do risco a razão de causa de
algo não permitido.”
Partindo desses aspectos, explica-se, por meio da teoria da imputação
objetiva, o “curso lesivo” de um delito. Na obra de Jakobs (2000, p.15), o mesmo
descreve que:
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Explicar-se por meio da imputação tern por significado o seguinte: o risco pelo
qual deve responder um dos intervenientes (ou vários deles) é definido como causa
determinante, enquanto que todas as demais condições se consideram nãodeterminantes, é dizer, estimam-se socialmente adequadas.
A imputação objetiva do resultado no direito penal, quando se fala em
comportamento dos autores (partícipes) deve estar diretamente entrelaçada ao risco
determinante, através da repartição de responsabilidades de cada agente. E isso se
faz mediante as teorias adotadas sob o título previsto no artigo 29 do Código Penal
brasileiro “Concurso de Pessoas", bem como em análise às diversas teorias da
Autoria, Co-autoria e Culpabilidade.
2.1 CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA NO BRASIL
No Brasil, a teoria da imputação objetiva cada vez mais tem recebido adeptos,
podemos destacar entre os diversos autores, em especial Paulo de Souza Queiroz,
Wellington César Lima e Silva, Antônio Luís Chaves Camargo, Selma Pereira de
Santana, Renato de Mello Jorge Silveira e José Enrique Pierangeli, onde esse afirma:
“Não existe uma teoria de imputação objetiva voltada numa única direção, unívoca,
constituindo um critério único que procure resolver todos os problemas da
imputabilidade” (2002, p.115).
Diz ainda o citado autor: “não existe uma teoria de imputação objetiva voltada
numa única direção, unívoca, constituindo um critério único que procure resolver
todos os problemas da imputabilidade" (PIERANGELI, 2002, p. 115). Tudo isso leva,
no seu entender, a que não se possa falar da imputação objetiva como uma teoria,
mas sim, como um movimento que, como tal, deve ter suas questões remetidas à
política criminal, distanciando, assim, da dogmática jurídico-penal. Não obstante as
objeções, reconhece o autor a importância dos estudos desenvolvidos pelos adeptos
da teoria.
A partir da doutrina de Roxin, o mundo jurídico passou a admitir a hipótese
da existência de uma imputação objetiva, tudo decorrente na fundamentação do
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estudo da estrutura criminal em aspectos de política criminal. Para ele, antes de se
pensar sistematicamente o crime, deve-se analisá-lo politicamente. Fernando Galvão
diz que a imputação objetiva tem sua origem do Direito Grego, mas a sua base
teórica se acentuou no início deste século. Damásio Evangelista de Jesus, ao
contrário, sustenta que a teoria começou a se desenvolver há sessenta anos.
Na verdade, as bases filosóficas que, efetivamente, dão ensejo à teoria partem
de Hegel, com sua filosofia subjetivista/sociológica que se inicia com Durkheim, que
dizia que uma sociedade normal deve ter em seu meio o crime, desde que não haja
excessos em quantidade e qualidade. O fato é que se “forçou” significativamente a
filosofia dos sistemas para se chegar ao Direito Penal funcionalista. Segundo o que
se prega, sendo o Direito uma parte do sistema social (subsistema de um sistema
global), a adequação social passaria a ser elemento normativo do tipo. Foi com base
em um funcionalismo penal que se chegou à imputação objetiva, cuja aceitação não
é pacífica. Introduzida na Alemanha, migrou para a Espanha e alguns países latinos
americanos. No Brasil, os penalistas têm receio quanto à cientificidade da teoria,
havendo muitos julgadores favoráveis, outros, porém, receosos. A nova teoria
procura conjugar elementos das teorias outrora existentes. Em síntese, não é uma
nova teoria, mas uma compilação dos ensinamentos das demais, visto que dentre
suas principais inovações há o enfoque de que não se fala mais em resultado
naturalístico, uma vez que ele será sempre caracterizado pelo risco ao objeto jurídico.
Dessa forma, desenvolveu-se a distinção entre risco permitido e risco proibido.
A conduta só será imputável objetivamente ao agente se houver
plausibilidade mínima entre a conduta e o resultado final (daí, novamente, o exemplo
já citado do crime de latrocínio). Na atualidade, a necessidade de uma relação de
causalidade entre ação e resultado e a determinação da ação típica enfrentam uma
profunda crise. Diante disso, segundo esses objetivos, a doutrina dominante (de
cunho eminentemente normativista) parece inclinar-se pela absoluta impossibilidade
de que uma teoria causal consiga delimitar com acerto quais ações devem ou não
ser consideradas típicas. A imputação objetiva se apresenta como um complemento
corretivo das teorias causais. A imputação de um fato é a relação entre
acontecimento e vontade. Significa, na verdade, atribuir juridicamente a alguém a
realização de uma conduta criadora de um relevante risco proibido e a produção de
um resultado jurídico.
A imputação como um juízo sobre o fato não é conseqüentemente, um juízo
causal, mas teleológico. O conceito de finalidade não deve ser interpretado de um
ponto de vista subjetivo, mas sim objetivo - não se imputa só o que era querido e
conhecido pelo agente, mas também o que era conhecido e, portanto, passível de
ser abarcado pela vontade
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Em síntese: o fato é a realização da vontade; a imputação, o juízo que relaciona
o fato com a vontade. De acordo com a teoria da imputação objetiva, o
comportamento e o resultado normativo só podem ser atribuídos ao sujeito quando
a conduta criou ao bem (jurídico) um risco juridicamente desaprovado e relevante;
ou quando o perigo realizou-se no resultado. O evento é considerado no sentido
normativo ou jurídico e não naturalístico. O alcance do tipo incriminador abrange,
ainda, o gênero do resultado produzido. A imputação objetiva pressupõe a realização
de um perigo criado pelo autor e não acobertado por um risco permitido dentro da
abrangência do tipo.
Pode também considerar o incremento do risco e o fim da proteção da norma.
Por isso, não se põem em destaque o resultado naturalístico, próprio da doutrina
causal clássica, e sim o resultado (ou evento) jurídico, que corresponde à afetação ou
perigo de afetação do bem penalmente tutelado. Nesse requisito, convém observar
que há também imputação objetiva quando a conduta aumenta o risco permitido
com violação relevante do dever de cuidado. Sustenta Claus Roxin que só é imputável
aquele resultado que pode ser finalmente previsto e dirigido pela vontade
Desse modo, os resultados que não forem previsíveis ou dirigíveis pela
vontade não são típicos. Figura, portanto, como princípio geral de imputação
objetiva a criação pela ação humana de um risco juridicamente desvalorado,
consubstanciado em um resultado típico.
3. CONCURSO DE PESSOAS
Na maior parte dos casos, o delito é praticado por uma só pessoa, a quem se
denomina como “autor”. Entretanto, esse “autor”, na maior parte das vezes não age
sozinho, havendo a atuação de outros “autores”, que atuando em conjunto, através
da divisão de tarefas específicas para cada um, a fim de se perfectibilizar o resultado
do crime visado por esses. Daí se fala em contribuição objetiva e subjetiva dos
agentes para a consumação do resultado delituoso.
Em relação à pluralidade de pessoas, muitas vezes, a denúncia imputa crimes
a várias pessoas, sendo que é preciso haver coerência, ou seja, que a imputação aos
denunciados seja juridicamente hábil. O artigo 29 do Código Penal trata do concurso
de pessoas, sendo que, os agentes concorrem para o mesmo crime e a pena deverá
ser aplicada na medida da culpabilidade de cada agente
Em ocorrendo o oposto, ou seja, as pessoas atuam isoladamente, cada uma
realizando um tipo legal de crime, os respectivos delitos precisam ser descritos por
imperativo do comando do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Inepta é, pois, a imputação se o fato descrito, notadamente analisado no contexto
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da denúncia, por exemplo, narra excludente de ilicitude. Nesse caso, em tal extensão,
inepta a imputação do Ministério Público. A denominação que se dá a esses agentes
é a de “partícipes”.
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4 AUTORIA
Em primeiro lugar, para se conceituar a Autoria não se pode deixar de lembrar
que o conceito de participação está preso, por uma relação de dependência, ao de
autoria. No próprio artigo 29 do Código Penal, foi utilizado o verbo “concorrer”, cujo
sentido exato é o de “juntar-se, contribuir, cooperar (para uma mesma ação comum,
o que significa dizer um procedimento secundário, acessório, dependente de uma
conduta principal)”. (FERREIRA, 2000, p. 360)
Autor, segundo Muñhoz Conde (1984, p. 199), “o anônimo ‘aquele que’ ou
‘quem’, que, em cada tipo da Parte Especial, se menciona”
Segundo a denominada teoria subjetiva ou subjetiva causal, o conceito de
autor tem um caráter extensivo. “é autor todo aquele que gerou uma condição para
a causação do resultado típico” (URZÚA, 1985, p.231). Na mesma forma, quando se
fala em autor e partícipe, aduz que a distinção entre ambos, através da teoria
subjetiva causal é arbitrária e conduz a conseqüências absurdas, entre as quais se
destaca a de romper
por completo os limites impostos pelo tipo legal. Aquele que
tem interesse no resultado será qualificado como autor ainda
que não tenha executado parte alguma do fato descrito pela
figura delitiva correspondente, e ainda que não disponha de
controle algum sobre a conduta de quem efetivamente a
realizou. (URZÚA, 1985, p.232).
Segundo a teoria formal-objetiva, Autor é somente aquele que realiza, ainda
que em parte, uma figura típica. É apenas “quem comete por si mesmo a ação típica,
já que a só contribuição a causação do resultado, mediante ações não típicas, não
pode fundamentar nenhuma autoria” (JESCHECK, 1993, p. 892). Ocorre que essa
teoria não dá respostas suficientes para certas situações concretas, as quais não se
acomodam ao rigor e formalismo do esquema conceitual. Pode-se citar, como
exemplo, o chefe de uma quadrilha de traficantes que ordena a seus comandados a
prática de vários delitos. Ou seja, o chefe da quadrilha de traficantes segundo essa
teoria seria um mero participante, quando na verdade é um autêntico autor
(mandante).
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As duas teorias mencionadas não têm o condão de definir de maneira
convincente o conceito de autoria, nem mesmo conseguem fixar uma linha
demarcatória entre a autoria e participação.
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Para resolver o problema deve-se partir para a teoria objetiva-subjetiva,
também denominada teoria do domínio do fato, de forte inspiração finalista. Autor,
segundo essa teoria é “quem tem realmente o poder de realização do fato descrito
no respectivo tipo legal”, ou ainda, “quem possui o domínio final da ação” e, por isso,
“pode decidir sobre a consumação do fato típico” (RAMIREZ, 1984, p. 326). “O
problema da autoria, por conseguinte, resolve-se com um critério relativo à ação, não
ao resultado ou aos aspectos puramente objetivos da tipicidade” (URZÚA, 1985, p.
233-4). Por essa teoria, citando o exemplo do chefe da quadrilha de tráfico não é um
mero participante, mas sim o autor, porque possui “o domínio final da ação”, ainda
que não tome parte na execução material do fato criminoso. O legislador de 84,
apesar de não se definir por nenhuma das posições dogmáticas relativas ao conceito
de autoria e da distinção entre autoria e participação, acolheu às mais relevantes
teses finalistas, o que leva à conclusão de que adotou a teoria do domínio do fato
(teoria objetivo-subjetiva).
4.1 CO-AUTORIA
Co-autoria “é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que
colaboram consciente e voluntariamente” (CONDE, 1984, p. 292). Cada co-autor é
um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias de autor. Isto significa
que o co-autor é:
Aquele autor que tem o domínio da realização do fato
conjuntamente com outro, ou outros autores, com os quais tem
o domínio da realização do fato conjuntamente com outro, ou
outros autores, com os quais tem um plano em comum e uma
distribuição de funções na realização de mútuo acordo
(RAMIREZ, 1984, p. 331).
O legislador não distingue entre autor e co-autor, como, aliás, decorre do que
expressa o próprio artigo 13 do Código Penal. Por isso, pouco importa que o acusado
é autor como vale dizer que é co-autor, quando ambos praticaram o fato principal
(exemplo: no crime de homicídio, o executor e o mandante). Em suma, vale dizer que
a co-autoria é nada mais nada menos, a própria autoria.
5 TEORIAS DA CULPABILIDADE
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Conforme José Henrique Pierangeli (2002) a palavra culpabilidade ingressou
na doutrina nos fins do século XIX, quando Ihering estabeleceu uma distinção entre
injusto “objetivo" e a culpabilidade "subjetiva". Daí Frederico Marques, coerente com
os posicionamentos da doutrina da época, dividiu o delito em duas partes, a parte
objecti e a parte subjecti, apegado que estava a esses parâmetros, com os quais, na
realidade, desenvolveu-se não só a doutrina pátria, como também a de quase, senão
todos, os países do mundo, durante toda a primeira metade deste século.
Com o desenvolvimento dessas idéias, e conseqüente separação de conceitos,
deveu-se o processo de subjetização do direito penal que, ainda hoje, o caracteriza,
e que, progressivamente, foi abandonando a objetiva responsabilidade do agente
pelo fato decorrente de sua conduta – a responsabilidade penal objetiva -, para
assumir indispensáveis características subjetivas, ou, por outras palavras, para
assumir uma responsabilidade pessoal.
A culpabilidade, a partir de então, passa a ser a causação psíquica do
resultado, pelo dolo ou pela culpa, o primeiro caracterizando-se pelo querer o
resultado antijurídico e, a segunda, pelo fato de ter o causador (para muitos, agente)
do resultado atuado com imprudência, negligência ou imperícia.
A culpabilidade, nos primeiros tempos da dogmática, se assentava na teoria
psicológica. Perquiria-se acerca do nexo-causal (físico), questionando se a conduta
havia ou não causado o resultado e de um nexo psíquico, ou seja, a existência de
uma relação psicológica entre a conduta e o resultado, que nada mais é o que hoje,
nós, os finalistas, denominamos de nexo de finalidade. No entanto, como no injusto
não se fazia a distinção entre a antijuridicidade e a tipicidade, muitas condutas
antijurídicas e culpáveis não constituíam delitos.
Como conseqüência disso, tornavase indispensável acrescentar um outro
requisito ao conceito dogmático de delito, a punibilidade. Conceitualmente, pois, o
delito passou a ser a conduta antijurídica, culpável e punível. A culpabilidade dentro
da sua concepção psicológica era formada pelo dolo e pela culpa. Trata-se de
decorrência do próprio conceito de ação que anima a teoria causal-mecanicista,
também chamada de teoria naturalista. A conduta, dentro dessa concepção,
caracteriza-se por um movimento muscular que produz uma modificação no mundo
exterior, movimento que tem a sua origem na vontade, e cujo conteúdo, todavia, não
integra a ação.
A culpabilidade, vista como liame psicológico que vincula o autor ao delito,
torna este responsável pelo crime. Como conseqüência, como adverte Miguel Reale
Júnior,
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as duas espécies de relacionamento psíquico entre o autor e o
fato, o dolo e a culpa, ficam reunidas em um único conceito:
são espécies que se diferenciam pela qualidade daquele
relacionamento, pela diversa intensidade na relação entre o
autor e o fato delituoso. (1998, p.122).
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A teoria psicológica teve um grande mérito quando questionou seriamente a
responsabilidade penal objetiva, para a qual bastava um nexo de causalidade,
independentemente de um nexo psicológico subjetivo que ligasse o autor ao fato,
conceito que, até então dominava o direito penal. Todavia, ela se mostra incapaz para
resolver o problema da culpa, pois, se esta com o dolo fundamentam parte da
culpabilidade, pressupõe um atuar com conhecimento da antijuridicidade do
resultado, e ambos importariam num resultado antijurídico querido, que na culpa é
totalmente inadmissível. Igualmente, restaria inexplicável a culpa inconsciente ou
culpa sem previsão. Queremos ressaltar, desde logo, que a culpabilidade vista na sua
concepção psicológica, é o que consideramos o aspecto subjetivo do tipo. O homem
é um ente capaz de autodeterminar-se, pode-se sustentar-se perfeitamente mesmo
sobre uma base determinista (ZAFFARONI; PIERANGELI, 1997, p. 606).
Observa-se, pois, que o conceito de culpabilidade normativa que com
Zaffaroni sustenta, é um conceito graduável, ou seja, possui graus de reprovabilidade,
e quando o âmbito de autodeterminação se encontra muito reduzido que somente
resta a possibilidade física, e o nível de autodeterminação se encontra tão baixo que
se torna insignificante para os efeitos da exigibilidade, forçoso será reconhecer-se a
inculpabilidade. "A inexigibilidade não é – como outrora pretendeu a teoria complexa
da culpabilidade – uma causa de inculpabilidade, e sim a essência de todas as causas
de inculpabilidade". (ZAFFARONI; PIERANGELI, 1997, p. 608).
6. CONCLUSÃO
O objetivo de nosso trabalho foi demonstrar, dentro do possível, a exata
correlação existente entre os conceitos e aspectos fundamentais da teoria da
imputação objetiva colocadas em confronto, através de uma singela conceituação
entre as teorias existentes em nossa doutrina, delimitando-as e conceituando-as.
Passamos em especial, pelas teorias do Concurso de pessoas, Autoria e Co-Autoria
Delituosa, Culpabilidade.
Essas teorias e conceitos, quando se fala em concurso de pessoas, vêm
entrelaçadas ao objeto da chamada participação de menor importância e
participação de crime menos grave (citando-se como exemplo o delito de latrocínio
em que só um dos agentes teve participação direta no crime de roubo e o outro no
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de latrocínio), daí a idéia de aplicar-se a teoria da imputação objetiva (culpa, e não
dolo do agente que não quis e nem contribuiu para o resultado morte, como forma
de substituição do nexo causal, não em análise ao dolo do agente, porque o dolo,
como requisito subjetivo do tipo, é analisado dentro da imputação subjetiva - do tipo
subjetivo do finalismo).
Em nosso entendimento, essa teoria nova da imputação objetiva no direito
penal será adotada aos poucos, por parte de nossos Tribunais, como forma de
substituição limitada do conceito de causalidade, sem deixar de englobar, ainda, a
maior parte da problemática referente à tipicidade.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo um ensaio teórico sobre o conceito
da quarteirização, onde sua a aplicação e relevância possam ser evidenciadas no
contexto processual trabalhista no que tange à gestão de contratos terceirizados,
salientando que este processo não seria apenas um neologismo para a terceirização.
Na sua estruturação em formato de revisão bibliográfica, este artigo visa esclarecer
a importância dessa técnica administrativa frente ao contexto de globalização e de
competição entre as empresas, onde agilidade e flexibilidade empresarial seriam
pontos cruciais para o sucesso dessas companhias. Assim, o presente artigo ressalta
a importância histórica da quarteirização no processo das relações trabalhistas,
levando em consideração não apenas a esfera jurídica, mas o contexto prático dessa
doutrina de gerência.
Palavras-chave: Quarteirização, Terceirização, Flexibilidade, Competitividade.
ABSTRACT: This article aims to do a theoretical essay on the concept of fourth party
services, where its application and relevance can be evidenced in the labor procedural
context regarding the management of outsourced contracts, stressing that this
process would not be just a neologism for outsourcing. In its structuring in a
bibliographic review format, this article aims to clarify the importance of this
administrative technique in the context of globalization and competition between
companies, where business agility and flexibility would be crucial for the success of
these companies. Thus, this article emphasizes the historical importance of fourth
party services in the labor relations process, taking into account not only the legal
sphere, but the practical context of this management doctrine.
Keywords: Outsourcing, Fourth party services, Flexibility, Competitiveness.
1. INTRODUÇÃO
A terceirização, em tradução livre, compreende uma forma de organização
estrutural por meio da qual possibilita as empresas transferirem a outra suas
atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua
atividade-fim.
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O referido método teve início nos Estados Unidos, em meio a Segunda
Guerra Mundial, decorrente da alta procura por munições e armamentos. Em razão
da alta procura os mercados fornecedores não conseguiam suprir tamanha demanda,
ao mesmo tempo em que tinham que trabalhar na produção de seus demais
produtos, diante deste contexto, as indústrias buscaram parceiros os quais pudessem
auxiliar no aumento de sua capacidade produtiva.
Giosa (2003), conceitua essa forma de gestão como uma tendência moderna
de transferência, para terceiros, de responsabilidades sobre atividades que não fazem
parte do foco da organização. Deste modo, através da parceria estabelecida pela
prestação do serviço terceirizado, as organizações tem autonomia para concentrarse na atuação de sua atividade-fim.
No Brasil, o primeiro relato de terceirização, data-se em 1929, onde segundo
Fernandes e Lara (2016), devido a grave crise econômica vivida na época, no intuito
de poupar verbas com mão de obra, cafeicultores investiram em indústrias que
empregavam terceiros para execução de tarefas secundárias.
Em 1940, no ano em que foi constituída a CLT, a modalidade em que se
aplicava o trabalho terceirizado não era reconhecida, uma vez que não haviam
estruturas normativas que as fortalecessem.
Na década de 50, com as instalações de indústrias automobilísticas no país,
houve relativo aumento em serviços que se encaixavam no modelo de terceirização.
Contudo, apenas a partir de 1990, em virtude de uma política neoliberal aplicada no
país, a terceirização consolidou-se no Brasil.
A primeira lei trabalhista alusiva a terceirização veio em 1974 com a Lei nº
6.019/74, no que se referia apenas ao trabalho temporário, desta forma não abrangia
todos os setores os quais a terceirização atuava. Com a Lei 7.102/83, foi que a
terceirização alcançou maior suporte por se tratar agora de uma lei de caráter
permanente, que regulava o serviço terceirizado no ramo de vigilância bancária. Em
1993, mediante a súmula 331, ficou estabelecido de forma contundente a
formalização do contrato de prestação e vinculação de serviços de mão de obra
terceirizada. Já em 1994, após uma crescente evolução dos serviços terceirizados, a
Lei nº 8.863 veio para instituir alterações no cenário trabalhista brasileiro, onde as
funções prestadas por colaboradores terceirizados passou a abranger transportes,
vigilância, limpeza e setor público, em destaque aos vigilantes que poderiam ser
contratados por qualquer empresa privada.
As leis nº8.897/95 e nº 9.472/97, vieram para regulamentar a concessão de
serviços terceirizados no âmbito dos serviços públicos elétricos e dos serviços de
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telefonia, respectivamente. A partir da vasta extensão do processo de terceirização,
surgiu a necessidade de dar mais flexibilidade e melhorar a organização de empresas
que possuem grande número de contratos terceirizados em seus processos
produtivos. Diante disso, teve início uma nova forma de gestão denominada
quarteirização, tratando-se de uma ferramenta de gestão de contratos terceirizados.
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Dias (1998), conceitua quarteirização como a evolução da terceirização,
onde o gerenciamento dos terceiros passa a ser de responsabilidade de uma quarta
empresa. O autor explica que o papel dessa quarta empresa é assumir o
gerenciamento de todas as atividades, serviços e fornecimentos que podem ser
terceirizados, onde a quarta empresa empregará sua própria equipe e banco de
dados e atuará com parceiros especializados em cada setor específico.
Em resumo entende-se a quarteirização como a delegação da
responsabilidade do gerenciamento da relação da empresa contratante com os
demais prestadores de serviços, a uma terceira empresa especializada de modo que
permita a organização empregar todos os seus esforços em sua atividade principal.
Para Viegas (2003), trata-se da contratação de uma empresa terceira, com a
finalidade de coordenar com maior qualidade todos os contratos de serviços
terceirizados.
Delgado (2015) afirma que no âmbito administrativo, a terceirização veio
para enfatizar a descentralização empresarial de atividades para outrem, nesse caso,
um terceiro a empresa. Pode haver então, o entendimento de que há três aspectos
dessa nova situação empregatícia, sendo: a relação trilateral, a duplicidade do
empregador entre real e formal e a dissociação das relações trabalhistas e jurídicas.
Esse processo compreende três pilares, sendo eles: empresa prestadora de
mão de obra; os trabalhadores; e empresa tomadora de mão de obra. Com a
quarteirização esse processo ganha mais um pilar que se põe responsável por
administrar em nome das tomadoras de serviço, os contratos dos servidores da
empresa terceira. Nessa posição, diversas empresas com diferentes finalidades
prestarão serviço a um tomador final, e terão toda sua gestão de contratos feitos por
uma quarta empresa, doutrina esta que será salientada de forma categórica e que é
o tema central do presente artigo.
2. A QUARTEIRIZAÇÃO COMO CONCEITO: DEFINIÇÃO E HISTÓRICO
A gênese da quarteirização como ferramenta de gerenciamento contratual
de empresas terceirizadas está marcada por alguns fatores que distorceram o seu
conceito e aceitação do mesmo. Dias (1998) declara que a quarteirização seria uma
evolução do processo de terceirização, onde o gerenciamento dos terceiros é
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realizado por uma empresa quarteirizadora, onde esse processo de gerenciamento
fica responsável por todas as atividades, serviços e fornecimentos de uma empresa.
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Fica evidente na afirmação de Dias que, naquela época, entendia-se a
quarteirização como uma evolução da terceirização, porém, com o desenvolvimento
prático dessa doutrina gerencial, esta técnica passou a ser definida como uma técnica
adjunta de gerenciamento.
O termo quarteirização (facilities management), como define Saratt (2000)
define a quarteirização como delegação a um terceiro especialista em gestão da
administração das relações com os demais terceiros. Viegas (2003) postula que
quarteirização seria a contratação de uma terceira, que tem por objetivo gerenciar
os contratos existentes de forma eficiente, especializada e profissional.
É importante lembrar que a quarteirização é uma resposta ao uso excessivo,
e, portanto, nada lucrativo, dos contratos terceirizados nesta nova realidade
globalizada, onde há um crescimento da competitividade entre as empresas.
Saratt (2003) evidencia que a gestão direta de contratos obriga as empresas
a destinarem, dentro de seu corpo funcional, um órgão gestor responsável pela
seleção, contratação e supervisão dessas relações com as terceirizadas. Todavia, é de
suma importância entender que esse aparelhamento gera um custo adicional à
empresa, custo que diminui a sua competitividade no que se refere ao preço final de
seu produto ou serviço. Nesse sentido, a quarteirização alavanca os ganhos
provindos da terceirização, eliminando o inchaço da estrutura interna das empresas.
3. QUARTEIRIZAÇÃO VERSUS TERCEIRIZAÇÃO: DIFERENÇAS E VANTAGENS
No que se refere às diferenças entre terceirização e quarteirização, é
importante relembrar que quarteirização não é uma evolução da terceirização, como
se supunha, muito menos um segundo nível de terceirização, mas a quarteirização
se dá justamente pelo acumulo de contratos causados pela terceirização.
Em uma realidade onde uma empresa tomadora de serviços detém um
número expressivo de contratos terceirizados, a empresa especializada na gestão
desses contratos recebe essa delegação, fazendo a gerência dessas relações, onde,
entre a empresa contratante e a contratada haverá a existência da empresa gestora
de contratos.
Para que os resultados permaneçam atrativos, não apenas no produto final,
mas durante o processo, os agentes envolvidos na produção de determinado
produto ou serviço precisam estar com o mesmo ritmo. Frente à essa realidade, a
preservação financeira de todas as partes, bem como o gerenciamento dos aspectos
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legais dessa relação, é vital, deixando de ser apenas uma modalidade optativa de
gerência, passando a ser uma necessidade para o sucesso das relações terceirizadas.
4. A QUARTEIRIZAÇÃO E A ESFERA JURÍDICA
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No momento em que a administração de contratos e seleção de terceiros é
efetuado por uma quarteirizada, as ocorrências jurídicas desenvolvidas no decorrer
do relacionamento interempresarial são mitigadas, pois não há contato interpessoal
direto entre contratante e terceirizada, sendo esta função delegada ao pessoal da
empresa administrante dos contratos.
Nesse sentido, Karen Rodrigues postula que:
“As empresas que aderem pela terceirização não podem
alegar omissão da sua responsabilidade social,
permitindo que suas “parceiras de negócio” atuem de
forma ilícita para com seus empregados. Em
contrapartida, têm o dever de exigir garantidas
contratuais sólidas e, ainda, exercer a efetivo controle no
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e fiscais, sendo assim, possuem responsabilidades
subsidiárias, consagradas na Súmula nº 331 do Tribunal
Superior do Trabalho. Com relação ao contrato de
trabalho, era entendido anteriormente que a
responsabilidade entre as empresas era solidária, mas
com o advento da Lei 13.429/2017, alterou tais
disposições, onde agora se trata de responsabilidade
subsidiária.” RODRIGUES, Karen. A Quarteirização sob a
ótica da Reforma Trabalhista. Biblioteca Siqueira Castro.
Manaus, 2019. p. 07
Essa modalidade de relacionamento, assim como outras modalidades de
gestão, objetiva melhorar o desempenho e a eficácia da gestão do negócio, onde
planejamento e cautela são peças fundamentais para o sucesso do projeto.
A escolha do parceiro que fará a gerência do relacionamento com as
terceirizadas deve ser fundamentada em uma metodologia corporativa, onde os
resultados pretendidos pela contratante devem ser claros para a parceira a quem
será delegada essa função, do contrário, poderá ocorrer um ruído entre a política
adotada pela quarteirizadora e a política da contratante.
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Em seu artigo “Quarteirização versus Terceirização: uma vantagem
competitiva na gestão de contratos”, Gustavo Olivares define que, durante a
contratação de uma empresa gestora de contratos é importante:
“a) A contratação não pode ser vista apenas como um
registro formal da relação, pois grande parte do sucesso
da parceria passa justamente pela contratação adequada.
b) O contrato deve ser constituído de cláusulas acordadas
com base em critérios objetivos, de possível cumprimento
e redigidos claramente, o que torna o instrumento um
meio de prevenção e solução de conflitos, evitando-se
“ruídos” pós-contratação, que geram sentimento de
insatisfação. c) No momento da criação do contrato, não
devem estar presentes apenas os advogados, mas
também pessoas ligadas à área técnica, que conhecem o
dia-a-dia das relações internas com os terceiros. O
contrato, além de espelhar a futura realidade, deve
apresentar objetivos cujo cumprimento seja possível. d)
Outro cuidado necessário refere-se ao objeto da
contratação. A atividade contratada deve ser de
administração e gestão dos contratos e da relação com os
prestadores de serviços, não devendo ter qualquer
vinculação ao objeto dos contratos entre a empresa
tomadora e os fornecedores de serviços. e) Não se deve
esquecer que a empresa gestora está vendendo serviços
especializados. Assim, é indispensável que o objeto de seu
contrato social preveja o serviço de administração de
contratos, na forma de quarteirização. f) É importante
tomar cuidados quanto à remuneração das atividades,
para que esteja ancorada em resultados previamente
determinados, como, por exemplo, melhoria da qualidade
dos serviços prestados pelos terceiros ou redução no nível
de investimento orçamentário previsto para o setor. g)
Devem fazer parte do contrato as normas técnicas e
operacionais que envolvem o objeto da contratação.
Evita-se, assim, o risco de que se transforme a
subordinação contratual em subordinação jurídica. h) São
indispensáveis cláusulas de garantia econômica que
prevejam ressarcimento para a tomadora em virtude de
danos ou prejuízos causados pela empresa gestora. i)
Devido à proximidade e ao contato intenso dos
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representantes da empresa gestora com a tomadora,
também há a necessidade de cláusulas de garantia
econômica, para o caso de reconhecimento de vínculo de
empregados da gestora com a tomadora.” OLIVARES,
Gustavo;
CALVOSA,
Marcello;
MACHADO,
Carina. Quarteirização
versus Terceirização:
uma
vantagem competitiva na gestão de contratos. III
Simpósio da Excelência em Gestão e Tecnologia. Rio de
Janeiro; UFRJ, 2006.
5. A QUARTEIRIZAÇÃO E A REFORMA TRABALHISTA
O texto da reforma sugestiona a mudança nos contratos trabalhistas, sejam
eles de tempo integral ou parcial, o que aumentaria a rotatividade de funcionários,
aumentando as horas trabalhadas e diminuindo salários. Entretanto, uma das
maiores dificuldades dessa modalidade de gestão é o número elevado de processos
que as empresas gestoras de contrato podem administrar, o que gera a necessidade
de contratação de mais de uma gestora por uma mesma contratante. Sobre a
questão da responsabilidade jurídica da contratante e da gestora, Rodrigues (2018)
postula que:
“A Lei 13.429, de 31 de março de 2017 e a Lei 13.467, de
13 de Julho de 2017, trouxeram consigo diversas
mudanças na CLT e nas relações de trabalho no Brasil,
estando entre elas a terceirização de qualquer atividade,
sendo possível em todos os setores da economia nacional
através da contratação de alguns serviços, mas sem
nenhum vínculo de emprego. A empresa que é a
tomadora dos serviços deverá responder de forma
subsidiária pelos débitos oriundos da relação trabalhista
da terceirizada, caso ocorra assim uma afronta a
legislação vigente. Sendo difícil a cobrança da empresa
prestadora de serviços, a empresa tomadora poderá ser
acionada. A empresa que presta os serviços terceirizados
deve possuir um capital social mínimo, sendo esse capital
de acordo com o número dos empregados, fazendo
crescer o nível de segurança do contrato. A Lei 13.429, de
31 de março de 2017, não faz substituição a CLT e nem
permite a substituição dos funcionários registrados em
carteira por possíveis prestadores de serviços individuais
de Pessoas Jurídicas (PJ).” RODRIGUES, Karen. A
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Quarteirização sob a ótica da Reforma Trabalhista.
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Biblioteca Siqueira Castro. Manaus, 2019. p. 08
A realidade da sanção da lei da terceirização não reproduziu mudanças
significativas quanto à relação de emprego, pois a pessoa física continua ser a figura
base do trabalhador, que deve ser um indivíduo que recebe um salário em moeda
corrente, cujos serviços devem ter caráter permanente e subordinados à um chefe
imediato. Assim, por mais que a proposta inicial fosse um enxugamento das regras
trabalhista, o terceirizado tem seus direitos mantidos pelos previstos na CLT, assim
sendo, os subníveis propostos pela quarteirização, devem, escalonadamente,
constituir relações trabalhistas com os profissionais contratados de forma que todos
os envolvidos obedeçam à obrigação legal de acolhimento das regras impostas pela
CLT.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A terceirização, compreende uma forma de organização estrutural por meio
da qual possibilita as empresas transferirem a outra suas atividades-meio,
proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua atividade-fim. O referido
método teve início nos Estados Unidos, em meio a Segunda Guerra Mundial,
decorrente da alta procura por munições e armamentos.
Na década de 50, com as instalações de indústrias automobilísticas no país,
houve relativo aumento em serviços que se encaixavam no modelo de terceirização.
A primeira lei trabalhista alusiva a terceirização veio em 1974 com a Lei nº 6.019/74,
no que se referia apenas ao trabalho temporário, desta forma não abrangia todos os
setores os quais a terceirização atuava. A Lei 7.102/83, foi que a terceirização
alcançou maior suporte por se tratar agora de uma lei de caráter permanente, que
regulava o serviço terceirizado no ramo de vigilância bancária. Todavia, apenas a
partir de 1990 a terceirização consolidou-se no Brasil. Em 1993, mediante a súmula
331, ficou estabelecido de forma contundente a formalização do contrato de
prestação e vinculação de serviços de mão de obra terceirizada.
A Lei 13.429, de 31 de março de 2017 e a Lei 13.467, de 13 de Julho de 2017,
trouxeram consigo diversas mudanças na CLT e nas relações de trabalho no Brasil,
estando entre elas a terceirização de qualquer atividade, sendo possível em todos os
setores da economia nacional através da contratação de alguns serviços, mas sem
nenhum vínculo de emprego, mas a realidade é que a sanção da lei da terceirização
não reproduziu mudanças quanto à relação de emprego, pois a pessoa física
continua ser a figura base do trabalhador, que deve ser um indivíduo que recebe um
salário em moeda corrente, cujos serviços devem ter caráter permanente e
subordinados à um chefe imediato, assim, apesar de apresentarem fatores positivos
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quanto a gestão de contratos, os subníveis propostos pela quarteirização, devem,
escalonadamente, constituir relações trabalhistas com os profissionais contratados
de forma que todos os envolvidos obedeçam à obrigação legal de acolhimento das
regras impostas pela CLT.
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(orientadora)[1]
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar a Lei de alimentos
gravídicos e os posicionamentos divergentes entre doutrinadores e a conversão de
alimentos provisórios a pensão alimentícia.
Palavras-chave: Direito Civil – direito a alimentos gravídicos.
INTRODUÇÃO
Com a evolução do sistema jurídico brasileiro, foi introduzido ao ordenamento
jurídico a Lei Federal nº 11.804, de 5 de novembro de 2008, onde proporciona a
mulher grávida ter legitimidade para propor a Ação de Alimentos.
É fato que isso, causou algumas desconfianças, mas como essa lei deve ser
aplicada de forma suplementar corroborou as alegações feita pela genitora.
As despesas muitas das vezes vão além da condição financeira da gestante,
que por estar gravida, acaba por ter algumas restrições, bem como a limitações nos
seus afazeres, contribuindo para algumas a perda do emprego.
Desta forma, começa o desespero, podendo levar uma gravidez perturbadora,
aquilo que deveria ser prazeroso torna-se doloroso. Com isso, foi aprovado e
sancionado no congresso nacional a lei 11.804 de 2008, que trata de alimentos
gravídicos, dando celeridade ao pagamento de alimentos, tão logo arbitrado pelo
juiz, mesmo que não tenha prova concreta do fato, com o objetivo de atender as
necessidades mínimas da gestante, sempre observando o binômio necessidade e
possibilidade.
1.DIREITO DE ALIMENTOS - LEI Nº 11.804 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008.
A lei de alimentos gravídicos considera que as despesas não se restringem só
ao “alimento”, vão muito além disso. Essas despesas incluem a alimentação da
gestante, internações, vestuário, os exames médicos, o próprio parto, dentre outros.
Vejamos o que dispõe a Lei:
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“Art. 2o Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os
valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período
de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao
parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência
médica e psicológica, exames complementares, internações,
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e
terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras
que o juiz considere pertinentes”. ” (BRASIL, 2008, p. 23).
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Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo
referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo
futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá
ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de
ambos.
Cabe ressaltar que o artigo citado, é visível o binômio necessidade e
possibilidade, levando em consideração que a mulher também tem o dever de
contribuir para uma boa gestação, dentro da sua possibilidade. Porém, deve salientar
que existem os casos que a mulher poderá apresenta uma gravidez de alto risco,
onde exige repouso absoluto, de toda sorte o parágrafo único não se aplica naqueles
casos, lembrando sempre que deverá ser demonstrado ao juiz tal risco.
O artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando
quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a
própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque
do necessário ao seu sustento"

“TJ-DF - AGRAVO DE INSTRUMENTO AGI 20130020300222 DF
0030976-67.2013.8.07.0000 (TJ-DF) data de publicação:
25/04/2014. 2. Na hipótese vertente, considerando as
possibilidades
financeiras
do
alimentante/agravante,
demonstradas neste juízo de cognição sumária, afigura se
razoável reduzir o valor dos alimentos provisórios, ao menos até
o julgamento da ação originária, oportunidade em que será
apreciada de forma mais detalhada as reais possibilidades do
alimentante”.(TJDF, 2014, p. 17).
A proposito a ação de alimentos, neste sentido deve o autor propor a ação,
observando os critérios de hipossuficiência, deixando de lado qualquer forma de
apenas prejudicar o réu.
2.QUEM DEVE PROPOR A AÇÃO DE ALIMENTOS?
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A legitimação ativa para a propositura da ação de alimentos gravídicos é da
gestante e não do nascituro, porém não devemos confundir alimentos gravídicos
com a ação de investigação de paternidade.
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Nesses moldes já afirmava Silvio de Salvo Venosa sobre a legitimidade para a
propositura da ação investigatória:
"São legitimados ativamente para essa ação o investigante, geralmente
menor, e o Ministério Público. O nascituro também pode demandar a paternidade,
como autoriza o art. 1.609, parágrafo único (art. 26 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, repetindo disposição semelhante do parágrafo único do art. 357 do
Código Civil de 1.916)."
3.PREVISÃO LEGAL
Tão logo previsto, a base legal consiste na Lei nº 11.804/08 e,
subsidiariamente, no Código Civil, no Novo Código de Processo Civil e na Lei nº
5.478/68 e 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
4.DISCUSSÃO ARGUMENTATIVA SOBRE AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVIDICOS
4.1. DISCUSSÃO EM DEFESA DA GENITORA
Luís Cláudio da Silva Chaves (2009) a obrigação de alimentar, na esfera jurídica,
é tida como uma prestação que visa servir às necessidades vitais de quem não pode
provê-las por si só. Desta forma, surge a figura jurídica dos alimentos. O dever de
“alimentar” surge com a finalidade de fornecer (a um parente, cônjuge ou
companheiro) o necessário para a subsistência pessoal, tendo como escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar. Não só nas
relações de família surge o dever de alimentar. É importante ressaltar que um ato
ilícito também pode gerar o dever de alimentar em forma de ressarcimento.
(https://domtotal.com/)
Rejane Filippi (2010) refere a diferença que se costuma fazer entre os
alimentos provisórios, que são concedidos liminarmente em ação de alimentos, e os
provisionais, obtidos por ação cautelar. Há, segundo se sustenta, diferença de
regramento jurídico: os provisórios permaneceriam até o trânsito em julgado da
sentença; os provisionais podem ser modificados ou revogados.
A Lei de Alimentos estabelece, no artigo 4º, que, ao despachar a inicial, o juiz
fixará desde logo os alimentos provisórios e, no artigo 13, § 2º, que, em qualquer
caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Como a fixação dos alimentos
provisórios antecede a citação, não se cogita de retroatividade, motivo por que pode326
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se entender que eles são devidos desde a decisão que os fixou. Mas também se pode
entender que, em qualquer caso, eles são devidos desde a citação (Marmitt, 1999),
28 Março 2003 José Maria Rosa Tesheiner.
Neste sentido Pontes de Miranda comenta que “a obrigação alimentar pode
começar antes de nascer, pois existem despesas que tecnicamente se destinam à
proteção do concebido e o direito seria inferior se acaso se recusasse atendimento a
tais relações inter-humanas, solidamente fundadas em exigências da pediatria”.
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4.2 DISCUSSÃO EM DEFESA DO GENITOR
Preleciona MARIA HELENA DINIZ, em seu "Código Civil Anotado", 4ª ed.,
editora Saraiva, p. 361, que: "Imprescindível será que haja proporcionalidade na
fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os recursos
econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois fatores
deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta que a pensão
alimentícia será concedida sempre 'ad necessitatem'".
Nos termos do Art. 1.695, do Novo Código Civil Brasileiro, os alimentos
quando fixados deverão sempre obedecer ao binômio necessidade – possibilidade,
não devendo desfalcar o necessário ao sustento do Devedor, devendo ser, como
amplo entendimento jurisprudencial e doutrinário, fixados de acordo com percentual
dos rendimentos do Requerido, neste sentido:

“TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70062800537 RS (TJ-RS) Data
de publicação: 27/04/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. FIXAÇÃO EMPERCENTUALDO SALÁRIO MÍNIMO.
Os alimentos devem ser fixados de acordo com o percentual dos
rendimentos do agravante porque, assim, melhor atendem ao
binômio
necessidade-possibilidade.
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de
Instrumento Nº 70062800537, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em
23/04/2015).
Para que sejam devidos os alimentos gravídicos, a lei 11.804/2008 prevê
expressamente sua obrigatoriedade de que a Autora demonstre indícios suficientes
a indicar a paternidade, in vebris.

“Art. 6º Convencido da existência de indícios da paternidade, o
juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento
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da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as
possibilidades da parte ré”.
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5.VALOR QUE DEVO PEDIR
A LEI DE ALIMENTOS GRAVIDICOS, em seu art. 2º, tratou de especificar quais
são as necessidades da gestante, criando um parâmetro, para aferição da obrigação
alimentar. Esse parâmetro, no entanto, deverá também ser filtrado pelo binômio
possibilidade-necessidade, previsto na parte final do art. 6º. Vejamos o teor do art.
2º:

“Art. 2o Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os
valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período
de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao
parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência
médica e psicológica, exames complementares, internações,
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e
terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras
que o juiz considere pertinentes”.
Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referemse à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai,
considerando-se a contribuição que também deverá ser dada
pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.
Por tanto, deve observar o a necessidade de alimentado e a condição do
alimentante, sendo assim nenhum deve se eximir da responsabilidade. Podendo
contribuir com até 30% dos rendimentos brutos, sendo deduzido somente o valor
do IPRF e da contribuição para seguridade social.
6 – CONCLUSÃO
Em síntese, aduz-se que a lei 11.804/2008 fortalece o entendimento já
consolidado em favor ao reconhecimento do direito a alimentos da gestante e
principalmente da prole.
No que se refere à fixação dos alimentos gravídicos, com a finalidade de
atender a natureza do instituto, devendo ser determinada pelo magistrado segundo
um juízo preliminar para não correr o risco de inviabilizar a própria aplicação da lei
de alimentos gravídicos.
Não deixando de afirmar que é expressamente prevista a conversão de
alimentos gravídicos para pensão à criança. Entretanto, é em relação aos casos em
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que o genitor não reconhece a paternidade que surgirá a dúvida de como o
profissional do Direito deverá proceder.
Sendo assim, tal situação é superada com a salutar cumulação da ação de
alimentos gravídicos e a investigação de paternidade cumulada com alimentos.
Solução está plenamente possível, que tem fulcro em uma interpretação sistemática
de nosso ordenamento jurídico.
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Afinal, é a forma mais clara e objetiva para o ajuizamento de uma nova ação
com o mesmo contexto fático, sendo que a finalidade de ambas, em última análise,
é uma medida judicial com objetivo de garantir o auxilio material para a
sobrevivência da mãe e da prole.
No que concerne ao termo inicial de vigência dos alimentos gravídicos, dentre
as posições anteriormente elencadas, parece-nos menos acertada a que fixa
alimentos a partir da citação, principalmente porque é meio mais benéfico ao mau
devedor que se utiliza de subterfúgios para se evadir da Justiça , assim como por não
exprimir a real necessidade da gestante, que nasce justamente com a gestação.
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Lei 5.478/68, art. 4º: “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos
provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar
que deles não necessita”.
MARIA HELENA DINIZ, em seu "Código Civil Anotado", 4ª ed., editora Saraiva, p. 361.
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RESUMO: Novos tempos; novos procedimentos. As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC’s) e Internet mudaram muitas funções e atividades. Mas as
atividades de cartórios sofrem pouca ou nenhuma influência ate o momento das
TIC’s. Estas atividades tem sido a que menos se abala com as novas configurações da
sociedade; mas, no entanto, se tem havido um aumento das reclamações contra
cartórios por conta do seu excessivo uso de burocracia. Existem várias profissões
jurídicas com diferentes configurações e características diferentes, algumas são
profissões liberais enquanto tais, como o Advogado, outras implicam o exercício de
um império do Estado, como o do Juiz e membros do Ministério Público que fazem
parte de um dos Poderes do Estado e não exercem uma profissão liberal
propriamente dita, embora em outros aspectos participem nas suas características;
Outros, por fim, são intermediários entre os dois porque, embora sejam, em princípio,
profissões liberais, têm funções exclusivas pré-atribuídas, cujas características de
monopólio são reforçadas em alguns, como é o caso dos cartórios, contra cujas
decisões cabem os recursos que fazem sua atuação têm muitos pontos de contato
com uma atuação emanada de um órgão público. Assim indaga-se: o que a era digital
reserva para os tabeliões brasileiros? Uma comparação de métodos tradicionais com
as mais novas tecnologias emergentes revela o rápido ritmo de mudança que agora
está em andamento. Os tópicos de discussão incluem uma visão geral do cartório
tradicional, funções relacionadas com soluções eletrônicas; a expansão da função de
validação de terceiros em prova de identidade; a introdução de serviços remotos de
cartório eletrônico, já em curso em alguns países; opiniões sobre registro no diário;
comentários sobre métodos de tratamento de documentos e ramificações para o
setor de hipotecas; e, as possibilidades de aproveitar uma nova estrutura de dados
revolucionária conhecida como blockchain.
Palavras-Chave: Cartórios. Serviço notarial eletrônico. Inovação.
2 Mestre em Direito do Trabalho Faculdade de Direito pela Faculdade de Direito do
Sul de Minas em 2013 e professor do curso de Direito do CEULM/ULBRA, ManausAM, advocacia@rubensalves.com.br.
331

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

ABSTRACT: New Times; new procedures. Information and Communication
Technologies (ICTs) and the Internet have changed many functions and activities. But
the activities of notary offices suffer little or no influence until the moment of the
ICT's. These activities have been the least affected by the new configurations of
society; but, nevertheless, there has been an increase in complaints against notaries
on account of their excessive use of bureaucracy. There are several legal professions
with different configurations and different characteristics, some are liberal
professions as such, such as the Lawyer, others imply the exercise of a State empire,
such as that of the Judge and members of the Public Ministry who are part of one of
the State Powers and do not exercise a liberal profession as such, although in other
aspects they participate in its characteristics; Others, in the end, are intermediaries
between the two because, although they are, in principle, liberal professions, they
have pre-assigned exclusive functions, whose monopoly characteristics are
reinforced in some, as is the case of notary publics, against whose decisions the
resources can be made. who perform their work have many points of contact with a
performance emanating from a public agency. So it is asked: what does the digital
age hold for Brazilian notaries? A comparison of traditional methods with the newest
emerging technologies reveals the rapid pace of change that is now underway.
Discussion topics include an overview of the traditional registry, functions related to
electronic solutions; the expansion of the third-party validation function in proof of
identity; the introduction of remote electronic notary services, already underway in
some countries; opinions on journaling; comments on document handling methods
and ramifications for the mortgage industry; and, the possibilities to take advantage
of a revolutionary new data structure known as blockchain.
Keywords: Notaries. Electronic notary service. Innovation.
1 INTRODUÇÃO
As origens dos tabeliões remontam ao antigo Egito - uma época em que
registrar transações oficiais se tornou importante para a humanidade. Os antigos
“sesh” ou “escribas” egípcios foram estabelecidos no Reino Antigo e foram os
primeiros cronistas de comunicações oficiais conhecidos na história registrada
(ROSSI, 1994).
Os escribas constituíam todo um nível da antiga burocracia egípcia. Cartas
pessoais, proclamações oficiais, registros fiscais e outros documentos, todos
passaram por suas mãos. O registro dos eventos foi tão valorizado que o Faraó
Tutancâmon até incluiu equipamento de escrita em seu túmulo para a vida após a
morte (ROSSI, 1994).
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Mas foi no Império Romano, que os verdadeiros ancestrais dos notários
nasceram. Muitos consideram o primeiro Tabelião da história um escravo romano
chamado Tiro, que desenvolveu um sistema de taquigrafia que chamou de notae
para anotar os discursos do famoso orador Cícero. Outras estenógrafas testemunhas
passaram a ser conhecidas como notarii e scribae. Como a alfabetização não era
muito difundida, o Tabelião, ou “Notário” como eram chamados, servia para preparar
contratos, testamentos e outros documentos importantes por uma taxa. À medida
que o Império Romano crescia e a alfabetização aumentava, a demanda pelo Notário
também aumentava (IGLESIAS, 2011).
Os Cavaleiros Templários eram uma ordem militar monástica formada no final
da Primeira Cruzada com o mandato de proteger os peregrinos cristãos a caminho
da Terra Santa. De origens humildes, em dois séculos eles se tornaram poderosos o
suficiente para desafiar tudo, exceto o trono papal, e criaram o sistema moderno de
bancos, hipotecas e empréstimos. O clero da Ordem era altamente educado e
tornou-se notários de importância crítica para todos os negócios, documentos
oficiais, ordens e proclamações dos Templários que expandiram seus costumes
rapidamente pela Europa (ROSSI, 1994).
Os notários não foram introduzidos na Inglaterra até o final dos séculos 13 e
14, quando o direito consuetudinário inglês se desenvolveu separadamente da
maioria das influências do direito romano. Os notários eram freqüentemente
nomeados pelo Legado Papal ou pelo Arcebispo de Canterbury, e naqueles primeiros
dias muitos eram membros do clero. Com o passar do tempo, os membros do clero
deixaram de se envolver em negócios seculares; assim, leigos nas cidades e centros
comerciais começaram a assumir o caráter oficial e as funções de um notário
moderno (IGLESIAS, 2011).
Os notários acompanharam Colombo em todas as suas viagens para garantir
ao rei Fernando e à rainha Isabel que todos os tesouros descobertos fossem
contabilizados. Eles testemunharam atos notáveis, como quando Colombo viu o
Novo Mundo pela primeira vez em 1492 ao pousar na Ilha de San Salvador, nas
Bahamas (BRAGA, 2017).
Na América colonial, apenas pessoas de alto caráter moral eram nomeadas
como notários públicos para certificar e manter os documentos seguros. Suas
contribuições para a vida colonial são amplamente vistas como o motivo pelo qual
os negócios americanos se tornaram um grande sucesso. Por exemplo, nos tempos
coloniais, os notários eram inestimáveis para o comércio transatlântico, uma vez que
as partes em ambos os lados dependiam deles para serem terceiros honestos ao
relatar danos ou perdas à carga de um navio (ROSSI, 1994).
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Embora os notários fossem muito considerados durante esse tempo, a vida
dos notários no início da América não era nada fácil. Alguns foram mortos por seu
envolvimento na autenticação de documentos oficiais e manutenção de registros
enquanto facções conflitantes lutavam pelo controle do Novo Mundo (BRAGA, 2017).
Foi John Coolidge que nasceu em 1845 e tinha 78 anos quando ficou famoso
como Tabelião Público em Plymouth Notch, Vermont. Seu filho era Calvin Coolidge,
foi eleito vice-presidente de Warren G. Harding em 1921. Quando Harding morreu
em 1923, Coolidge foi empossado como o 30º presidente dos Estados Unidos por
seu pai - o único presidente a ser empossado por um Notário (AHLERS, 2018).
A partir desse momento, o s cartórios ganharam importância impar no sistema
jurídico por que passaram a ser responsáveis pelos registros públicos. No Brasil essa
atribuição era da Igreja Católica, mas a partir da criação do Estado laico em 1889 com
a proclamação da República os cartórios se efetivaram definitivamente no Brasil
(ROSSI, 1994).
Mas eles ainda são necessários em sua composição tradicional? Em tempos
de TIC’s os cartórios e sua estrutura altamente burocrática, são necessários? Para
responder a esse questionamento foram traçados os seguintes objetivos: objetivo
geral; analisar se os serviços cartoriais são uma espécie em extinção na sua forma
tradicional. Objetivos específicos: identificar a visão geral do cartório tradicional;
verificar quais as funções relacionadas com soluções eletrônicas; e analisar a
expansão da função de validação de terceiros em prova de identidade.
Com isso sabe-que quem um tabelião público ou notário é um funcionário
público que autentica documentos. O escritório remonta à época dos romanos. Os
poderes e as qualificações do cargo variam de acordo com a tipologia do cartório,
sendo os poderes dos notários do Brasil geralmente mais limitados do que os de
outros países, onde os notários são geralmente advogados licenciados.
Significativamente, os notários - ao contrário dos advogados - têm um dever com a
transação como um todo, e não com uma das partes, garantindo que ela seja
realizada com honestidade e veracidade (ROSSI, 1994).
2 O CARTÓRIO
Um cartório pode ser definido comum uma entidade deque tem por função
autenticar documentos e realizar outros atos que variam pela tipologia do cartório.
De um modo geral, um notário público tem poderes que são muito mais limitados
do que o papel de um notário civil no resto do mundo. Para fins de autenticação, a
maioria dos países exige que os documentos comerciais ou pessoais originados ou
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assinados em outro país sejam autenticados antes de serem usados ou oficialmente
registrados antes de terem qualquer efeito legal (ROSSI, 1994).
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Em alguns países, os tabeliões são obrigados a receber treinamento específico
no desempenho de suas funções. Muitos também devem servir primeiro como
aprendizes antes de serem contratados ou licenciados para praticar sua profissão.
Mesmo os advogados licenciados devem passar por treinamento adicional e
aprendizagem, em alguns países, antes de serem autorizados a exercer a profissão
de notário (BRAGA, 2017).
Ao contrário da maioria dos países, a maioria daqueles comissionados como
tabeliões públicos no Brasil não são advogados licenciados admitidos na ordem dos
advogados. Alguns países consideram a profissão de tabelião civil, em si, a prática da
lei. Muitos até possuem institutos de ensino superior que emitem diplomas na área
(ROSSI, 1994).
No Reino Unido, por exemplo, um tabelião público pode desempenhar
qualquer tarefa que um advogado possa desempenhar, além de suas funções
notariais, com a única exceção de representar outros perante os tribunais, a menos
que também sejam licenciados como tal (BRAGA, 2017).
Os serviços cartoriais Exige que o tabelião examine primeiro o signatário. Isso
envolve a revisão de certidões de nascimento, de títulos de imóveis e todos os
serviços cartoriais no Brasil. Em alguns países, além dessas funções exige-se que
revisam carteiras de identidade (como carteira de motorista) ou depoimento de uma
ou mais testemunhas de identificação confiáveis; o signatário é responsável por
trazer a identificação necessária ou testemunhas (AHLERS, 2018).
Terminada a triagem, o tabelião deve concluir o ato notarial e registrar a ação
em um diário. A lei antifraude de alguns países exige uma impressão digital na
entrada do diário para certos tipos de transações. Documentos com espaços em
branco não podem ser autenticados, mais uma medida antifraude. O que não ocorre
no Brasil. Dois tipos de serviços primários são "reconhecimentos" e "jurados". Um
reconhecimento é um atestado por um notário de que uma pessoa provou a
contento do notário a sua identidade e assinou o documento em questão na sua
presença (SOUZA, 2010).
Em alguns países essa função varia de acordo com a jurisdição. Mas no Brasil,
não. Os reconhecimentos podem ser executados em ações, documentos que afetam
a propriedade e assim por diante. A declaração assinada pelo notário prova que o
signatário compareceu pessoalmente perante o notário, é pessoalmente conhecido
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ou foi identificado positivamente pelo notário e reconheceu ter assinado o
documento (SOUZA, 2010).
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Um jurado é a declaração oficial por escrito de um notário público de que ele
administrou e testemunhou uma afirmação em uma declaração juramentada e que a
pessoa jurou ou afirmou a veracidade das informações contidas em um documento,
sob pena de perjúrio (LOPES, 2005).
Em primeiro lugar, o dever do notário é para com a transação como um todo
e não apenas para com uma das partes. Em certas circunstâncias, um notário pode
agir por ambas as partes em uma transação, desde que não haja conflito entre as
partes. Nesses casos, é dever do notário garantir que a transação por eles celebrada
seja justa para ambas as partes (CAVAGLIERI, et al., 2009).
Em segundo lugar, o notário identifica-se nos documentos pelo uso do seu
selo individual. Esses selos têm origens históricas e são considerados pela maioria
dos outros países como de grande importância para estabelecer a autenticidade de
um documento (CAVAGLIERI, et al., 2009).
Em terceiro lugar, um notário frequentemente precisará colocar e preencher
uma cláusula especial ou anexar um certificado especial, em um documento a fim de
torná-lo válido para uso (CAVAGLIERI, et al., 2009).
2.1 Cartórios e tecnologia
Os sistemas administrativos foram interligados com a manutenção de
registros e tecnologia desde o início da civilização. Entre os primeiros mantenedores
de registros conhecidos estavam os escribas egípcios. Uma figura semelhante ao
atual tabelião público atual (ARELLANO, 2014).
O tabelio, surgiu na República Romana. Como o papel ainda não havia sido
inventado no Ocidente, os documentos eram desenhados em papiro e peles de
animais. O tabelio facilitou a transferência de propriedade em virtude de fides
publica, um conceito que se traduz como “confiança e segurança públicas”. Provas
legais das transações foram fornecidas (IGLESIAS, 2011).
Embora os registros de terras e propriedades não existissem como se conhece
hoje, os bens de cada família foram inventariados pelo Censo Romano. Hoje, mais de
2.000 anos depois, a nobre tradição de fides publica sobrevive. Todos os tabeliões
do Brasil são nomeados em nível estadual pelo judiciário, pós realização de concurso
público (IGLESIAS, 2011).
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Aqui estão alguns destaques das últimas duas décadas com relação aos
esforços legislativos para acompanhar o ritmo das tecnologias emergentes. Foi nos
Estados Unidos, no Estado de Utah que surgiu o primeiro sistema de assinatura
digital no ano de 1995. Em 1996 a American Bar Association emitiu as primeiras
Diretrizes sobre assinaturas digitais (BATALHA, 2017).
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No ano 2000, ainda nos Estados Unidos nasceu a primeira assinatura
criptografada com sua assinatura digital. Foi à assinatura da Lei de Assinaturas
Eletrônicas no Comércio Global e Nacional (E-SIGN), pelo então presidente
americano Bill Clinton (MENDES, 2018).
Desde então, usa-se cartões de crédito na Internet com a mesma facilidade
com que se usa em lojas físicas. Clinton declarou: “Segundo esta legislação histórica,
os contratos online terão a mesma força jurídica que os contratos em papel
equivalentes” (BRANDELLI, 2016).
No ano de 2010 foi promulgada nos Estados Unidos a Lei de Reconhecimento
de Notarizações Interestaduais (FERRO) que aprovada pelo Congresso, mas vetado
pelo presidente Barack Obama em 8 de outubro. Uma tentativa de anular o veto
falhou na Câmara em 17 de novembro (PRIETO, 2015).
A legislação exigiria que “qualquer tribunal federal ou estadual reconhecesse
qualquer notarização feita por um tabelião público licenciado por um estado
diferente do estado onde o tribunal está localizado quando tal notarização ocorre ou
afeta o comércio interestadual” (ROSSI, 1994).
Essas medidas nos Estados Unidos incentivaram grande parte dos países
ocidentais a seguirem o mesmo caminho. A União Europeia aprovou em 2007 uma
Lei que permitia que todos os serviços notariais fossem eletrônicos, mesmo a
despeito da manutenção das estruturas anteriores (BRAGA, 2017).
Apenas se formalizou que a documentação e as relações cartoriais poderiam
ser realizadas por meio eletrônico, além da quebra da barreira das fronteiras para os
serviços dos cartórios (AHLERS, 2018).
Em 2012, a comunidade da Virgínia, nos Estados Unidos se tornou o primeiro
estado a permitir que um signatário de documento estivesse em um local remoto,
enquanto tinha um documento autenticado eletronicamente por um "e-notário"
usando tecnologia de conferência audiovisual. Isso se expandiu rapidamente para
outros países como os países da UE e o Canadá, além do Japão e da Coréia do Sul.
No Brasil, tem-se a digitalização dos documentos, mas não se pode dizer que os
serviços foram realmente informatizados (CENEVIVA, 1996).
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2.2 Tradição encontra tecnologia moderna
Para melhor compreender o encontro entre tradição e inovação, começa-se
por rever as funções básicas desempenhadas pelo tradicional tabelião público. O que
os notários realmente fazem? A palavra notarizar é útil, mas muito amplo. Os notários
realizam atos específicos conforme autorizado pela lei estadual. O ato notarial mais
comumente realizado é o reconhecimento (Figuras 1 e 2 ):
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Figura 1– Reconhecimento de firma tradicional

Fonte: Solano (2019, p. 3)
Figura 2 – Reconhecimento de firma digital

Fonte: Solano (2019, p. 4)
Como se pode ver a partir desses dois certificados, o layout e o conteúdo não
mudaram muito, neste tempo todo de existência. Os certificados de reconhecimento
são, em geral, inseridos pela pessoa que está preparando a documentação ou por
um paralegal trabalhando sob a responsabilidade de um advogado. Por exemplo, as
hipotecas têm certificados de reconhecimento incorporados a eles pelo agente de
liquidação, que é o procurador que representa o credor (BRAGA, 2017).
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Na mesa de encerramento, quando a hipoteca é assinada pelo mutuário, o
tabelião preenche o certificado, verifica a identidade. Deveria também realizar a
cerimônia oral perguntando: "Você está assinando de sua própria vontade e acordo,
para os objetivos declarados no documento?” (SOUZA, 2010).
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Mas isso no Brasil nunca ocorre. É razoável supor que os reconhecimentos,
conforme descritos, podem ser automatizado? Os defensores dos métodos
eletrônicos não estão sugerindo a automação no atacado do processo inteiro (LOPES,
2005).
A tecnologia audiovisual preserva o relacionamento entre o tabelião e o
documento signatário sob as novas regras sem precedentes o Brasil. Procedimentos
específicos permitem aos tabeliões que usem as TIC’s para conduzir entrevistas
"virtuais" com signatários por meio de uma Internet segura; bancos de dados de
terceiros podem ser consultados para verificar a identidade (CAVAGLIERI, et al., 2009).
Da mesma forma, um serviço cartorial virtual permite, no caso dos cartórios
dos tribunias permitem que testemunhas deponham em processos judiciais através
de circuito interno de televisão (ARELLANO, 2014).
Nos Estados Unidos, pricnipalmente no Estado da Virgínia, as principais
características do quadro jurídico predispôs este estado particular a emergir na
vanguarda da mudança. Para todos outros estados, bem como o distrito de
Columbia, as regras tradicionais ainda se aplicam; oss protocolos “remoto” e
“webcam” não atendem aos requisitos de aparência pessoal (BATALHA, 2017).
Os signatários devem comparecer pessoalmente perante o notário - na
mesma sala onde estão respirando o mesmo ar e podem se olhar nos olhos. Em
seminários de treinamento em todos os estados, candidatos a tabeliões nos Estados
Unidos são advertidos para não oficiar na ausência do signatário (MENDES, 2018).
No Brasil este processo vive em duplicidade. Com relação aos cartórios dos
tribunais, a oitiva de réus, muito perigosos e que estão no Regime Disciplinar
Diferenciado (RDD) já ocorre por teleconferência, mas as de testemunhas não. O
proceso de oitiva de testemunhas continua presencial, mesmo com os réus presentes
virtualmente. (BRANDELLI, 2016).
No caso dos cartórios de títulos e documentos. No Brasil, percebe-se a
presença dos dois sistemas, tanto do tradicional como do eletrônico, mas não se
pode dizer que se têm, No Brasil cartórios eletrônicos como so da Virgínia nos
Estados Unidos (FILIPO, 2006).
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É importante ressaltar que os tabeliões tradicionais do Brasil podem exibir
documentos eletrônicos em uma tela de computador durante uma reunião pessoal
com o signatário. O selo digital à prova de violação e a assinatura do tabelião são
incorporados ao documento eletrônico final. São atos eletrônicos, mas não
eletrônicos remotos. As assinaturas digitais são legalmente equivalentes às
assinaturas de tinta úmida (LIMA, 2011).
O ponto a ser entendido é o seguinte: diferentes tipos de atos oficiais são
praticados; tabeliões fazem não apenas “notarizar”. Para ilustrar ainda mais, outros
atos oficiais são: tomar depoimentos no caso dos cartórios dos tribunais, realizar
protesto de títulos negociáveis, fazendo inventário, preenchimento de petições de
nomeação de candidatos que concorrem a cargos públicos e muito mais (PRIETO,
2015).
3 O ESPAÇO DA IDENTIDADE
A identidade pessoal é um dos temas mais relevantes no que diz respeito à
ascensão do consumidor moderno a tecnologia. Quando as transações financeiras
são conduzidas por meio de redes, ao invés de face a face, precisa-se de proteções
aprimoradas para evitar violações de dados e roubo de identidade (CENEVIVA, 1996).
Redes confiáveis são caracterizadas por uma pergunta simples: Como se pode
saber se a pessoa é quem diz ser? O método mais básico de identificação é por meio
do conhecimento pessoal. Conhecendo as pessoas, se está em uma boa posição para
identificá-los por meio de conhecimento, que emana da família, da comunidade e do
local de trabalho (FILIPO, 2006).
Com relação ao tabelião pergunta-se. Quantas pessoas os conhecem? No
Brasil existem milhares de tabeliões. No entanto, o ciclo de amizade desses
profissionais é igual à de qualquer pessoa. Por exemplo, ao processar empréstimos
hipotecários residenciais, o agente de assinatura do cartório é normalmente
direcionado para obter prova documental de identidade satisfatória, mesmo quando
o conhecimento existe (LIMA, 2011).
De acordo com as das leis notariais do Brasil, o conhecimento pessoal por si
só não é prova de identidade mais satisfatória. Na ausência de uma carteira de
identidade nacional, a carteira de motorista é a forma padrão de identificação. Cada
estado emite carteiras de motorista, só que com caráter nacional, já que o automóvel
é parte integrante da vida cotidiana, e a identidade é estabelecida através deste fio
comum relativo ao transporte (PRIETO, 2015).
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No México, a principal forma de identificação para adultos é a Credencial para
Votar, ou Cartão de Eleitor, por ser um documento nacional. Em algumas províncias
do Canadá, o cartão de saúde provincial é usado junto com as carteiras de motorista.
No estado de Nova York, nos Estados Unidos ainda não está em conformidade com
as novas especificações federais para motoristas. Isso significa que, estritamente
falando, uma carteira de motorista de Nova York não será válida para embarque em
aeronaves comerciais regulamentadas pelo governo federal a partir de 2016 (PRIETO,
2015).
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No Brasil a carteira de identidade é um documento de caráter estadual. Já o
Titulo de eleitor é um documento de caráter nacional, mas não tem foto. A carteira
de motorista é um documento nacional emitida pelos departamentos de trânsito
estaduais, mas vinculadas ao departamento nacional. O passaporte é outro
documento de caráter nacional, com foto, mas restrito a pessoas que viajam ao
exterior (ROENICK, 2002).
(SILVA, 2000).
Existem movimentos parlamentares em curso para formatação de um
documento de identificação nacional único, chamado de Identidade Digital que
poderá se acessado em tablets e telefones celulares Figura 3, mas ainda muito restrito
(SILVA, 2000).
Figura 3 – Identidade Tradicional e Identidade Digital
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Fonte: Solano (2017, p. 7)
Esse documento vai facilitar certamente todas as atividades do cartório que
poderá acesoar um banco de dados nacional e identificar as pessoas rapidamente.
Mas também, poderá perder um fonte de receita importante que é o serviço de
autentificação da documentação (AHLERS, 2018).
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3.1 O controle dos registros
Uma das melhores práticas recomendadas para notários e um requisito
comum em muitos países, e também no Brasil é a manutenção de um diário de atos
oficiais. O diário de papel tradicional é um livro razão contínuo consistindo em um
volume encadernado à prova de violação. Cada nova entrada é feita imediatamente
após o anterior sem pular as linhas intermediárias (SILVA, 2000).
Este método não deixa espaço em branco para entradas para ser inserido
arbitrariamente. Assim, os atos notariais são listados em ordem cronológica.
Entradas típicas têm a data, nomes dos signatários do documento, título do
documento sendo assinado, tipos de identificação apresentados e os números de
identificação, data de emissão e datas de validade (ROENICK, 2002).
O tabelião não guarda cópias da identidade, mas anota os fatos pertinentes.
Há sim alguma variação de estado para estado, de cartório para cartório. Por
exemplo, em alguns cartórios, números de série do cartão de identificação não são
anotados. O tipo de ato oficial pode ser descrito, e. reconhecimento, juramento,
etc.(ROENICK, 2002).
Consequentemente, quando o registro no diário é feito de maneira adequada,
os detalhes associados a cada ato estão disponíveis para consulta. Dados ausentes
também podem contar uma história. Qualquer roubo de identidade do tabelião para
fins fraudulentos, como quando a identidade de um notário é roubada e sua
assinatura forjada, resulta em omissões conspícuas de um histórico de contratações
bem documentado (AHLERS, 2018).
Nos Estados Unidos tem-se o caso de Christopher J. Warren, que foi acusado
de fraudar um credor antes de fugir para Beirute, Líbano em um jato fretado privado,
envolveu o roubo de pelo menos a identidade de um tabelião como parte de um
esquema de hipoteca fraudulento (AHLERS, 2018).
Warrren foi preso posteriormente ao tentar entrar novamente nos EUA com
um passaporte falsificado e milhares de dólares escondidos em suas botas de
cowboy. Agentes do FBI aprenderam um cofre alugado por ele sob um nome falso,
contendo 276 moedas de ouro. Ele era condenado a mais de 14 anos de prisão e
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condenado a pagar uma restituição de $ 19 milhões. Enquanto dando um
depoimento em um processo civil relacionado com o caso, o tabelião roubado usou
seu diário para ajudar a provar que ela não havia realizado as Notarizações (SOUZA,
2010).
4 CARTÓRIOS E TECNOLOGIA
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No nível mais básico, quando visto da perspectiva de um tabelião, a
funcionalidade dos novos dados e estrutura tem uma grande semelhança com o
fluxo de trabalho do registro no modo tradicional. Na verdade, o processo de
arquivamento eletrônico em camadas sobre as atividdes diárias do cartório,
denominados no mundo das TIC’ s de blockchain, é consistente com o tradicional e
os padrões de registro em que as entradas são sequenciais e com registro de data e
hora (SOUZA, 2010).
Em teoria, uma única entrada ou o agrupamento de entradas do diário de um
tabelião pode ser criptografado e registrado permanentemente. Nos próximos anos,
se será possível que se seja, o surgimento de registros confiáveis e econômicos por
meio de "aplicativos" de software ancorados ao blockchain com a finalidade de
cartório online fazer um registro seguro (SILVA, 2000).
Eventualmente, esses aplicativos estarão em conformidade com os requisitos
de relatórios que variam de país para país, de estados para estados e de cartórios
para cartórios. Um subproduto da interação entre aqueles que se tornam agentes de
mudança – software, desenvolvedores, tabeliões, autoridades e associações - é
provável que seja a consolidação e realinhamento de procedimentos padronizados
para registro no diário (SILVA, 2000).
Mas há muito mais a ganhar com o tremendo potencial desta tecnologia.
Aproveitando a onda de publicidade favorável junto com crescente aceitação pelos
reguladores, os defensores da tecnologia blockchain preveem oportunidades nos
principais setores, começando com imobiliário, jurídico, financeiro, seguros e saúde
(LOPES, 2005).
No caso dos registros imobiliários. O permanente, modelo descentralizado e
sem confiança ajudará países estrangeiros que são desafiados por fraudes de terras.
Em pelo menos um país da América Latina já está em andamento um estudo em
resposta a um cenário onde os administradores supostamente excederam sua
autoridade ao alterar a cadeia de títulos ou história de propriedade, de propriedades
de terra dentro de seus registros oficiais, para ganho pessoal. Os desafios no Brasil
são qualitativamente diferentes. Para começar, os sistemas de registro de
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propriedade aqui no Brasil são altamente confiáveis e há poucos incentivos para os
cartórios pensarem em reestruturá-los (LOPES, 2005).
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Mesmo se apresentados com novas alternativas, os próprios proprietários
continuarão a contar com as proteções legais dos procedimentos de registro padrão
do cartório de registro de imóveis (CAVAGLIERI, et al., 2009).
Aliás, as seguradoras de títulos junto com escritórios de advocacia imobiliária
e uma série de intermediários são fontes de trabalho para agentes tabeliões, também
conhecidos como notários. Esses notários são especializados em assinaturas de
empréstimos hipotecários. Qualquer coisa que aconteça dentro da indústria como
um todo é relevante para seus meios de subsistência (CAVAGLIERI, et al., 2009).
Embora os sistemas de registro de propriedade estejam em perfeito estado
de funcionamento, ainda se estar chegando a termos com as consequências de
práticas de crédito questionáveis. A indústria de hipotecas ainda está assombrada
pela crise de execução hipotecária que eclodiu em 2008 (ROENICK, 2002).
Os eventos foram fruto de um veto do Presidente dos Estados Unidos Barack
Obama que culminou com uma crise mundial que atingiu o Brasil e que o ex
presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, chamou de “marolinha”. Cinco grandes bancos
foram ordenados a fornecer $ 26 bilhões em alívio a mutuários em dificuldades e em
pagamentos diretos ao estados e governo federal. Penalidade subsequente
relacionada a investimentos garantidos por hipotecas ascendeu a mais bilhões
(ARELLANO, 2014).
As controvérsias apontaram para um problema que os tabeliões conhecem
muito bem, a carga de papelada associada aos pacotes de documentos de hipoteca.
O tamanho médio de arquivos de hipotecas varia de banco para banco para banco
(BATALHA, 2017).
Hipotecas de 15-20 páginas de comprimento, junto com todos as divulgações
que acompanham, declarações de títulos e documentação relacionada, e cópias
extras para serem executado, podem chegar a 150 páginas para propriedades
residenciais em bairros nobres das grande capitais no Brasil e todos os documentos
dentro de um determinado pacote tem uma duração legal, medida em anos, para a
qual deve ser retido e colocado à disposição das autoridades caso necessitem dela,
em no caso de uma auditoria (MENDES, 2018).
4.1 Cartório eletrônico, tendência irreversível
O rápido crescimento dos sistemas de correio eletrônico, sistemas eletrônicos
de transferência de fundos, sistemas de transferência eletrônica de documentos e
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similares aumentaram as preocupações com a segurança dos dados transferidos por
canais de comunicação não seguros (ARELLANO, 2014).
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Os sistemas criptográficos são amplamente utilizados para garantir a
privacidade e a autenticidade das mensagens comunicadas por meio desses canais
não seguros. Um serviço cartorial digital gera documentos digitais,
independentemente do programa usado para transmitir os documentos. Por meio
do uso do Serviço cartorial digital, o usuário pode armazenar o documento e a
Assinatura digital correspondente em um armazenamento de dados persistente e,
posteriormente, verificar a integridade do documento e a autenticidade do
Signatário digital (ROENICK, 2002).
Portanto, a capacidade de verificar e autenticar um documento não depende
de nenhum aplicativo específico, como um programa de e-mail. Em uma modalidade,
o serviço de assinatura digital importa um certificado para um usuário. Para assinar
digitalmente um documento, o usuário identifica um documento para assinatura e o
serviço de assinatura digital gera uma assinatura digital para o documento
(ARELLANO, 2014).
A assinatura digital consiste em um resumo da mensagem que define uma
impressão digital exclusiva do documento. Em uma modalidade, o serviço de
assinatura digital gera um único arquivo de assinatura que inclui o certificado do
usuário, o documento e a assinatura digital (BATALHA, 2017).
Em uma modalidade, o certificado, o documento e a Assinatura digital são
gravados no arquivo de Assinatura como um objeto serializado. Com o arquivo de
Assinatura, o usuário pode agora Armazenar e/ou transmitir o documento usando
qualquer programa de Armazenamento e transmissão de arquivos, enquanto
mantém os recursos de integridade e autenticidade associados às assinaturas digitais
(ROENICK, 2002).
Se o usuário transmitir o arquivo de assinatura a um destinatário, o
destinatário utilizará o serviço de assinatura digital para verificar se o documento está
inalterado em relação ao conteúdo original. O usuário também utiliza o Serviço de
Assinatura digital para autenticar, a partir do certificado, o Signatário digital. O
serviço de assinatura de cartório possui aplicativo para uso como repositório seguro
de documentos (BRANDELLI, 2016).
Para esta modalidade, um serviço de assinatura digital é acessado por meio
de uma rede, como por meio de um site. Ao acessar o site, o usuário assina
documentos digitalmente. Em uma modalidade, o serviço de assinatura digital
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importa um certificado para o usuário no serviço de assinatura digital. O certificado
é obtido por meio de uma autoridade de certificação (BATALHA, 2017).
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Para esta modalidade, um primeiro usuário invoca o serviço de cartório digital
para gerar um primeiro arquivo de assinatura correspondente a um documento. O
primeiro arquivo de assinatura contém a Assinatura, o documento e o certificado do
primeiro usuário (FILIPO, 2006).
Após receber o primeiro arquivo de assinatura, um segundo usuário (por
exemplo, uma parte de um contrato com o primeiro usuário) verifica, por meio do
uso do serviço de assinatura digital, se o conteúdo do documento não é alterado e
autentica, por meio do serviço de assinatura digital, o primeiro usuário como
Signatário digital (MENDES, 2018).
Se o segundo usuário deseja assinar digitalmente o documento (por exemplo,
assinar um contrato com o primeiro usuário), o segundo usuário invoca o serviço de
assinatura digital para gerar um arquivo de segunda assinatura (BRANDELLI, 2016).
O arquivo de segunda assinatura encapsula o primeiro arquivo de assinatura
e contém a assinatura digital do segundo usuário. Com o arquivo de Segunda
Assinatura, a autenticação e Verificação do documento original são mantidas, e a
assinatura digital do Segundo usuário é anexada (BATALHA, 2017).
Da mesma forma, qualquer número de Signatários digitais pode ser
adicionado a um documento. Em outra modalidade, um usuário acessa o serviço de
assinatura digital por meio de um site na Internet. Após gerar uma assinatura digital
por meio do serviço de assinatura digital, o usuário transmite o arquivo de assinatura
a um destinatário (BATALHA, 2017).
O destinatário também usa o serviço de assinatura digital para verificar se o
usuário assinou digitalmente o documento e para autenticar o conteúdo do
documento. O usuário também pode baixar o serviço de assinatura digital para um
dispositivo de computador, para operação como um aplicativo cliente no
computador do usuário (MENDES, 2018).
4.2 Repercussões
Uma das maiores reclamações com relação aos serviços de cartórios está
relacionada aos custos dos serviços que são considerados muito caros. Registros de
imóveis; inventário são dois serviços extremamente onerosos no Brasil e que muitas
vezes causa desistência. E aqui está a resistência de muitos cartórios em provocar
uma verdadeira revolução passada do modo tradicional, mesmo usado as TIC’s para
o mudo totalmente automatizado (LIMA, 2011).
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Mas um tabelião não é apenas a pessoa que está basicamente exercendo a
profissão notarial, possuindo experiência e competência profissional, mas também
tem ética profissional (como honestidade, imparcialidade, objetividade, integridade,
entusiasmo, senso de responsabilidade). Ao mesmo tempo, eles devem ter
conhecimento de línguas estrangeiras e tecnologia da informação para atender às
crescentes exigências da sociedade para reconhecimento de firma (BATALHA, 2017).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Os cartórios devem ter recursos de pessoal que operem no campo da
assistência às atividades notariais e ao funcionamento geral do cartório. Há
profissionais, contadores, tesoureiros, arquivo, escritório, segurança e motoristas. Em
geral, os cartórios seguem aparelho de funcionamento à medida que foi apresentado
o registro de funcionamento do cartório. Isso é considerado um fator em determinar
o sucesso ou o fracasso das atividades notariais (MENDES, 2018).
Portanto, os tabeliões devem ser treinados para a profissionalização. Quanto
às qualificações profissionais do pessoal que trabalha em cartórios, a maioria dos
cartórios recrutou e treinou pessoal qualificado apropriado para suas posições nos
escritórios para realizar trabalhos independentes como: Principal em contabilidade
financeira para contadores, especialidade em arquivos para pessoal de arquivo,
especialização em direito para pessoal de assistência em termos de orientação ao
cliente, destinatário do dossiê, redação de documentos autenticados, etc.
(BRANDELLI, 2016).
Alguns escritórios atribuem grande importância ao trabalho de treinamento
profissional para funcionários de escritório por meio de reuniões regulares de troca
de experiências ou convite de conhecimento relacionado para transmitir experiências
e designação de pessoal para participar do curso de treinamento realizado pelo
sistema de justiça. A qualificação profissional dos tabeliões, bem como de outros
membros em cargos, é uma agenda difícil. Muitos registros de escritórios apresentam
erros. O número de notários que já trabalharam em cartórios é relativamente
pequeno (MENDES, 2018).
A carreira como profissão jurídica desses notários é excelente e eles podem
compreender os procedimentos para certificação, mas não é simples reconhecer se
os documentos autenticados são genuínos ou falsos, o que requer experiência e
tempo para se adaptar ao trabalho. Portando não é a informática que vai tirar do
mercado os cartórios e suas funções, mas apenas funcionará como um auxílio pra
que os serviços sejam mais dinâmicos e mais baratos (BRANDELLI, 2016).
5 CONCLUSÃO
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Assim como muitos livros cartoriais foram ancorados com segurança
denominado blockchain (digitalização de processos cartoriais) como uma prova de
conceito e demonstração, os documentos jurídicos serão indexados e armazenados
da mesma forma, rotineiramente, no futuro.
Os documentos serão protegidos por criptografia de nível militar, mas
disponíveis em todos às vezes, desbloqueando-os com as chaves digitais adequadas.
Trilhas de auditoria aprimoradas fornecerão evidências de competência,
profissionalismo e conformidade no caso de surgirem dúvidas sobre uma
determinada transação.
O papel do tabelião não é ameaçado por esses aparelhos eletrônicos
emergentes. Protocolos e tabeliões obterão benefícios imediatos quando os recursos
de registro são controlados por meio de aplicativos de software, sujeitos às leis.
Os tabeliões não devem se intimidar com as inovações tecnológicas que estão
sendo processadas no ramo de cartórios, mas a resistência é grande com cartórios
alertando seus cidadãos a não usarem reconhecimento de firma online. Embora o
ceticismo e a oposição política considerassem devam ser superados com relação ao
reconhecimento de firma eletrônico remoto, serviços tradicionais prestados
pessoalmente por meio eletrônico por tabeliões habilitados encontrarão níveis
crescentes de aceitação entre o público em geral.
Em termos mais gerais, os tabeliões são testemunhas oculares de novas
expectativas em relação aos relacionamentos e confiança na era digital. Está
crescendo o sentimento de que uma abordagem baseada no risco para qualquer
transação envolvendo reconhecimento de firma é tão importante como o padrão
tradicional de atendimento baseado no tipo de ato oficial que está sendo realizado.
Alguns dos vários atos oficiais realizados por tabeliões parecem ser mais
adequados do que outros no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação
eletrônicos.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo trazer um panorama geral sobre
a origem dos tributos, definindo-os dentro do CTN, apresentando as espécies e
conceituando impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios
e contribuições, além de tratar do sistema tributário brasileiro, elencando o conceito
do simples nacional, lucro presumido e lucro real, e por fim discorrer sobre a
simplificação tributária, e as medidas propostas para a reforma tributária no Brasil.
Este trabalho se justifica pela relevância em se conhecer o sistema tributário no país,
bem como a sua formatação em relação ao fato gerador e pagador, além da
importância em se compreender o cenário atual em relação a simplificação tributária
e a reforma. Tratou-se de uma revisão da literatura com abordagem qualitativa, a
base de dados pesquisa foi Google Acadêmico, periódicos na área jurídica, diplomas
legais, além da utilização de livros de doutrinadores conceituados dentro da área
tributária.
Estado;

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Dos Tributos. 3. Reforma do Sistema Tributário e
simplificação tributária. 4. Considerações Finais. 5. Referências.
1 INTRODUÇÃO
No Brasil é muito comum a afirmação de que, somos o País que possui uma
das maiores cargas tributárias. Onde se paga impostos sobre tudo, esses conhecidos
como diretos e indiretos, ou seja, pagos pela própria pessoa, ou quando há a
incidência quando o pagamento é repassado a terceiros.
Em tempos em que o ministro da economia do Brasil, classifica o sistema
tributário atual como um “manicômio tributário”, e que a reforma tributária não irá
gerar aumento de impostos. Pela qual o primeiro movimento do governo em relação
a reforma tributária é a proposta de criação da Contribuição Social sobre as
Operações com Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%, onde essa contribuição
substituirá o Programa de Integração Social e a Contribuição para o Financiamento
de Seguridade Social (PIS/Cofins), além da Simplificação Tributária.
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Proposta essa entregue ao congresso em 21 de julho de 2020 como a
primeira parte da contribuição do Governo Federal para a reforma tributária. Diante
do exposto e pela relevância da temática dentro da área tributária, reside a
justificativa para a elaboração do presente trabalho, visto que, em que pese as
alegações expostas, realmente se acredita estar vivendo realmente um verdadeiro
“manicômio tributário”. Diante disso, surgiu a seguinte hipótese para o estudo: A
simplificação e a reforma tributária trazem mudanças significativas para o sistema
tributário?
Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi compreender
a reforma tributária e a simplificação tributária. Os objetivos específicos foram
descrever a origem dos tributos e a definição de tributo de acordo com o Código
Nacional Tributário (CTN) e suas espécies tributárias; Descrever o sistema tributário
brasileiro e suas complexidades relacionadas aos regimes de tributação, e por fim
discorrer sobre o projeto de reforma tributária e a simplificação.
Tratou-se de uma revisão da literatura. A estratégia de busca eletrônica foi
realizada nas bases de dados Google Acadêmico em busca de artigos publicados
sobre a temática, além de sites especializados na área jurídica como: âmbito jurídico,
jus navegandi, migalhas, revista dos tribunais, conjur, bem como, utilização da
utilização de livros. Os descritores utilizados serão: Carga Tributária, Sistema
Tributário Nacional, Reforma Tributária; Simplificação Tributária; Estado. Os critérios
de inclusão foram materiais que abordem a temática, no período que possibilite a
elaboração do estudo e na língua portuguesa.
2. DOS TRIBUTOS
2.1 Origem dos Tributos
No período compreendido como os das primeiras expedições, esse entre os
anos 1500 e 1532. Pela qual, se deu início ao primeiro ônus fiscal suportado no Brasil
a partir da extração de pau-brasil pela indústria, visto que, desde então, a Coroa
Portuguesa já afirmava que o pau-brasil era desde sempre tido como monopólio real,
assim sendo, autorizava a sua extração a partir do compromisso firmado com o
extrator de que esse realizasse fortificações ao longo da costa, portanto, que se
iniciasse a colonização e que então pagasse o quinto do pau-brasil do produto da
venda da madeira (COÊLHO, 2003).
Posterior a isso, as Capitanias Hereditárias com intuito de defender as terras
que acabara de serem descobertas, começam a povoar o Brasil por decisão do
soberano Português D. João III, a qual serviam se dos nobres e fidalgos portugueses.
Datado de 10 de março de 1534, fora dividido em 15 partes a região litorânea do
Brasil, a qual foram atribuídas a donatários denominados capitão e chefe superior, a
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qual previa-se o direito a sucessão, e portanto, eram denominados como capitanias
hereditárias (COÊLHO, 2003).
Sendo que, nessa época não se tinha nenhuma organização fiscal e os
respectivos tributos eram pagos in natura, em espécie, e então direcionados para
Portugal (COÊLHO, 2003).
Os tributos continuavam a ser cobrados pelos então denominados rendeiros
a qual eram responsáveis pela cobrança das rendas no Governo Geral (1548-1763),
esses detinham demasiadamente o poder, inclusive para aprisionar aqueles
contribuintes remissos e com suas contribuições em atraso, a assim não cumprindo
as suas obrigações fiscais (COÊLHO, 2003).
De forma subsidiária esses tributos eram pagos in natura, onde os produtos
como açúcar, tabaco, cravo, pano de algodão, farinha, carne salgada, couro, paubrasil predominavam. Nesse período a moeda corrente no Brasil era o real ou
cruzado português, e essa, não era usada para o pagamento dos tributos. Época essa
que se evidencia que não existia nada que remetesse a um sistema tributário ou até
mesmo, uma organização fiscal (COÊLHO, 2003).
A Corte Portuguesa e do Reino Unido, no período compreendido entre
(1808-1822). Momento esse que as tropas de Napoleão tomaram Portugal, e então
a família real portuguesa veio fugida para o Brasil, a qual se deu início a um novo
período histórico na colônia, onde de fato e de direito, o Brasil passa a ser a sede da
monarquia portuguesa, no período compreendido entre os anos de (1808-1815),
momento esse que inúmeras leis foram criadas (COÊLHO, 2003).
Em 1808, mais precisamente em 24 de janeiro, o Príncipe D. João VI, chega a
Bahia, e abre os portos do Brasil para as então consideradas nações amigas, e a partir
disso, é liberado a atividade comercial do país com demais países, situação essa que
até então não era consentida. A partir dessa feita, foi permitido o ingresso no Brasil
dos mais variados produtos vindos do estrangeiro, que até então, eram proibidas.
Em que pese o exposto acerca das evoluções, a mudança da família real para o Brasil
trouxe consigo um grande aumento para os cofres públicos. E portanto, se instituiu
o aumentos dos impostos já existentes, bem como a criação de novos devido essa
instituição de novos serviços no país. Dito isso, denota-se que as tributações foram
aumentando e a cada serviços que fora instituído era estabelecido a criação de um
novo tributo, a qual é conhecido nos tempos atuais como taxa (COÊLHO, 2003).
E a partir da decretação do Ato Adicional datado de 12 de agosto de 1834
que foram criados limitações e fundamentos do Direito Tributário Nacional. E desde
então, se sucedeu disposições que permitiam a criação, alteração e suprimir tributos,
e portanto, modificou o que tange as competências tributárias (COÊLHO, 2003).
E então, a partir da evolução dessas concepções de Estado e a elaboração de
novas cartas constitucionais, os tributos passaram a ser fixados com um viés voltado
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ao bem estar social. E, portanto, se criaram leis e decretos para delimitar a sua
aplicação dos recursos arrecadados com os tributos na área social (COÊLHO, 2003).
2.2 Definição de Tributo no CTN
O conceito de tributo no Direito Tributário Brasileiro se apresenta com
primor e esclarece a mecânica da imposição tributária, a qual se assevera no art. 3º
do Código Tributário Nacional como segue exposto "Art. 3º Tributo é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada." (FOLLONI, 2014).
A partir do exposto, é possível a afirmativa de que os tributos são prestações
lícitas do Estado que, ao reconhecer o fato gerador, percebe sua parcela dos frutos
alheios com propósito de trazer garantias de bem estar social, a partir da prestação
de serviços públicos.
Com base no exposto no Art. 3º, faz-se necessário citar o Art. 5º em
complemento ao entendimento como segue no entendimento de Sacha Calmon
Navarro Coêlho em sua exposição feita em “O Código Tributário Nacional, o conceito
de tributos e suas espécies:
Art. 5º “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria” e
portanto, apesar do CTN fazer a previsão do imposto, a taxa e a contribuição de
melhorias como sendo espécies tributárias, onde se adotou a teoria tripartite, o
Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que, “o tributo é um gênero
dividido em cinco diferentes espécies, assim sendo, o imposto, taxa, contribuição de
melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais (COÊLHO, 2017).
Hugo de Brito Machado em seu livro “Curso de Direito Tributário” expõe seu
entendimento acerca da necessidade da cobrança de tributos no Brasil, e assevera
que:
No Brasil vigora a regra da liberdade de iniciativa na ordem
econômica. A atividade econômica é entregue à iniciativa
privada. A não ser nos casos especialmente previstos na
Constituição, o exercício direto da atividade econômica só é
permitido ao Estado quando necessário aos imperativos da
segurança nacional, ou em face de relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei (Constituição Federal, art. 173). Não
é próprio do Estado, portanto, o exercício da atividade
econômica, que é reservada ao setor privado, de onde o Estado
obtém os recursos financeiros de que necessita. Diz-se que o
Estado exercita apenas atividade financeira, como tal
entendido o conjunto de atos que o Estado pratica na
obtenção, na gestão e na aplicação dos recursos financeiros de
que necessita para atingir os seus fins (MACHADO, p.3-5, 1992).
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Elencado esse entendimento, torna-se indispensável discorrer acerca das
espécies tributárias no Brasil, onde será feito a conceituação de impostos, taxas,
contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições.
2.3 Espécies Tributárias no Brasil
2.3.1 Impostos
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Carneiro (2015) nos traz a definição do conceito de imposto com base na
normativa asseverada primorosamente onde dá-se transcrito no artigo 145, I da
Constituição da República e no art. 16 do Código Tributário Nacional, como segue:
A disciplina normativa dos impostos encontra amparo geral no
art. 145, I, da Constituição da República e no art. 16 do CTN,
que assim dispõe: Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação
tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Assim,
podemos dizer que o imposto é um tributo, por excelência, de
finalidade meramente fiscal, ou seja, de cunho meramente
arrecadatório. É uma espécie tributária cujo fato gerador não
está́ vinculado a nenhuma atividade estatal diretamente
relacionada com o contribuinte. Serve principalmente para
cumprir as despesas genéricas, podendo, excepcionalmente,
ser usado para uma destinação específica (CARNEIRO, 2015).
Já no entendimento de Paulo Barros Carvalho “(...) Podemos definir imposto
como o tributo que tem por hipótese de incidência confirmada pela base de cálculo,
assim sendo, um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público” (CARVALHO,
2015).
Denari (2006) complementa sob a sua ótica que “O imposto, portanto, é a
prestação pecuniária imposta, legalmente, pelo Estado, e que independe de qualquer
atuação relacionada com o obrigado”.
Portanto, fica esclarecido a partir do exposto pelos autores e os artigos
constantes na Constituição da República e no Código Tributário Nacional que, o
imposto nada mais é que, o tributo a qual seu fato gerador independe das atividades
estatais e que essa, independe da relação com o pagador.
2.3.2 Taxas
Ao se referir a taxas dentro das espécies tributárias, essas, são tributos cujo fato
gerador tem configuração estatal especifica, que se interliga ao contribuinte, e então,
pode consistir em: regular exercício do poder de polícia; ou prestação ao
contribuinte; ou colocação à disposição do contribuinte; de serviço público
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específico e divisível, conforme especificação feita no art. 145, II, da Constituição
Federal e Art. 77 do Código Tributário Nacional, onde se verifica a seguir na integra:
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Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício
regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição
Parágrafo único - A taxa não pode ter base de cálculo ou fato
gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser
calculada em função do capital das empresas (BRASIL, 2012).
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:(...) II - taxas, em razão
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (BRASIL,
2012).
A saber que, a diferenciação entre a taxa e imposto, visto que, quando
do pagamento da taxa, em contrapartida se tem a prestação do serviço
público, onde se entende como taxas aquelas relacionadas a taxa para
obtenção de passaporte junto à Receita Federal, carteira de habilitação junto
ao Detran, e demais taxas que envolvem alvarás de funcionamento de
comércios diversos, e outras que possam insurgir em decorrência da
necessidade de cumprimento das exigências previstas em lei.
Onde se tem a compreensão para pagamento em relação as taxas, os
pagamentos que correspondem a coleta de lixo residencial que em
consonância refere-se a taxa de coleta de lixo domiciliar, portanto, o serviço
mencionado é financiado a partir da receita de taxas, uma vez que é possível
essa divisão do serviço de coleta de lixo.
Perseverando com esse entendimento sobre o fato gerador de taxas,
Hugo de Brito Machado (1996, p. 322) pontua que “Quando o serviço público
for divisível para cada contribuinte, será cobrado por meio de um taxa” e
quando esse não for divisível a relatar esse como “serviço de segurança
pública, higiene, saúde pública, deverá ser financiado com a receita de
impostos” e complementa que “o fato gerador da taxa é sempre uma
atividade específica, relativa ao contribuinte” e que dessa resulta claramente
acerca do entendimento constitucional que, a atividade estatal específica que
se vincula a instituição da taxa, e então essas são “ (a) o exercício do poder de
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polícia, ou (b) a prestação de serviços ou colocação destes à disposição do
contribuinte (MACHADO, 1996).
No que pese a visão anterior pontuada, se torna indispensável expor a
visão de Luciano da Silva Amaro (1999) que assevera que a principal
característica da taxa é a presença de uma atividade estatal, divisível, destinada
a um indivíduo ou para um determinado grupo desses a qual são
determináveis, e conclui que:
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A taxa é um tributo, sendo desta forma, objeto de uma
obrigação instituída por lei, enquanto que o preço público é
uma obrigação contratual. O preço público é uma obrigação
assumida voluntariamente, ao contrário da taxa de serviço, que
é imposta pela lei a todas as pessoas que se encontrem na
situação de usuários de determinado serviço estatal (AMARO,
1999, p.30).
2.3.3 Contribuição de Melhoria
O instituto da contribuição de melhoria têm vasta aplicabilidade dentro do
direito tributário, a qual se traz destaque para os seguintes aspectos: a inexistência
da base de cálculo, os limites tributários e a polêmica quanto a Emenda
Constitucional nº 23 de 01/12/1983.
Em com base dentro de uma perspectiva lógica, se persegue demonstrar
que, a contribuição de melhoria não possui base de cálculo, visto que, da mesma
maneira que que determinadas taxas, é um tributo com aspectos quantitativo
simplificado, onde se denota o ponto que remete a maior divergência, onde
doutrinadores tradicionais afirmam veementemente que essa base de cálculo existe
certamente.
Superado essa afirmativa, se assevera o esquema proposto por Carvalho
(2000) que entende como insuficiente, visto que não descreve a estrutura típica dos
tributos em relação a aspectos quantitativo simplificado, uma vez que no
entendimento do doutrinador, estes, não possuem alíquota e nem mesmo, a base de
cálculo.
Sendo então, pertinente a análise a ser feita sobre os limites tributários para
a cobrança do tributo, onde insurge, polemicas que são demonstradas pela doutrina
em tono da Emenda Constitucional nº 23 DE 01/12/1983, a qual se revela a
importância de ambas discussões, sendo que a primeira remete ao entendimento
acerca de sua aplicabilidade dentro do instituto da Lei brasileira, e o segundo ponto,
refere-se em sua própria percepção quando da recepção deste instituto pela ordem
constitucional.
2.3.4 Simples Nacional
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Refere-se a um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização
de tributos, a qual a sua aplicabilidade é direcionada a microempresas e empresas
de pequeno porte, sua previsão é com base na Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, e sua abrangência participa a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Quanto a sua administração, essa é feita por um Comitê Gestor que têm
em sua composição oito integrantes, sendo quatro da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios (RFB,
2006).
Sendo requisito para ingresso no Simples Nacional as condições a seguir
expostas:
Enquadrar-se na definição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos
previstos na legislação; formalizar a opção pelo Simples
Nacional.
Características principais do Regime do Simples Nacional:
ser facultativo; ser irretratável para todo o ano-calendário;
abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep,
Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade
Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa
jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos
mediante documento único de arrecadação - DAS;
disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a
realização do cálculo do valor mensal devido, geração do
DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do
crédito tributário; apresentação de declaração única e
simplificada de informações socioeconômicas e fiscais;
prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês
subsequente àquele em que houver sido auferida a
receita bruta; possibilidade de os Estados adotarem
sublimites para EPP em função da respectiva participação
no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados
cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite
deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado
ou ao Município (RFB, 2006).
2.3.5 Lucro Real x Lucro Presumido
Em situações onde a atividade não se enquadra dentro dos requisitos
pertinentes ao Simples Nacional, ou seja, receita bruta inferior a R$ 4.8 milhões, a
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qual se compreende como não vantajoso esse tipo de regime, restam duas opções:
lucro real ou lucro presumido (APÓSTOLO, 2019).
Sendo o lucro real um regime tributário que faz a apuração do lucro líquido,
e sua apuração é com base na diferença entre receita, custos e despesas, em relação
ao lucro presumido esse como já remetido pela sua nomenclatura, trata-se da
presunção da margem de lucro em relação as receitas apuradas. Sendo para
atividades relacionadas ao comércio e indústria, o percentual de 8%, e nas atividades
relativas a prestação de serviços a margem podendo chegar em 32% (APÓSTOLO,
2019).
3. REFORMA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
Em pauta desde 2019 no Congresso Nacional, a reforma do sistema tributário
nacional tramita com duas propostas paralelas, onde por iniciativa da Câmara dos
Deputados prevê a unificação de cinco tributos. Já no Senado Federal, se têm a
previsão de extinção de nove tributos, após um período de quase um ano de
especulações, o Governo Federal também apresentou na primeira fase uma proposta
que prevê a unificação de dois tributos federais (FONTES, 2020).
No mês de fevereiro de 2020 foi instalado no Congresso uma comissão mista
com intuito de fazer a unificação das duas PECs que já tramitam no Legislativo,
porém, devido a pandemia COVID-19 a comissão paralisou os trabalhos e com
previsão de retomada no mês de agosto, e a partir disso chegarem a um consenso
(FONTES, 2020).
Em relação a tramitação no Congresso em “21/07/2020: o ministro da
Economia, Paulo Guedes, entrega pessoalmente a primeira fase da reforma tributária
proposta pelo governo aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (SEM-RJ), e do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)” (FONTES, 2020).
Em relação a Simplificação tributária 2 em 1 o texto prevê: “unificação
de PIS e Cofins (impostos federais) em um único tributo, do tipo IVA, com alíquota
única de 12%. O novo tributo foi batizado de Contribuição sobre Bens e Serviços
(CBS)” (FONTES, 2020).
Há previsão no texto da isenção da CBS para determinadas atividades, dentre
essas as “dos serviços de saúde que são pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
venda de produtos da cesta básica; serviços de transporte público coletivo e
municipal de passageiros; venda de imóveis residenciais a não contribuintes”, desde
que não sejam participantes do Regime Especial de Tributação (RET), ficam
dispensados a fazer o pagamento do tributo (FONTES, 2020).
Também ficam isentos do pagamento do tributo as instituições filantrópicas e
fundações; partidos políticos; sindicatos; serviços sociais e autônomos; templos de
qualquer culto; condomínio de proprietários de imóveis; e entidades representativas
de classes e conselhos de fiscalização de profissões (FONTES, 2020).
359

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Em outras fases da reforma, será apresentado ao Congresso, a proposta do
Executivo que prevê a inclusão de um imposto sobre pagamentos, com alíquota
prevista em 0,2% que tem como fato gerador principal o comércio eletrônico. O
propósito da criação dessa alíquota está alinhada ao objetivo de redução ou
eliminação da tributação sobre a folha de pagamento de salários e/ou fazer o custeio
do programa Renda Brasil que substituiria o Bolsa Família (FONTES, 2020).
Há a previsão de alteração no Imposto de Renda (IR) e no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), porém sem muito detalhamento das mesmas. Em
relação ao IR é previsto a inclusão do regime para pessoas físicas e jurídicas, onde se
pretende pôr fim nas deduções e a cobrança de impostos sobre dividendos, que no
momento são isentos. E para o IPI foi trazido a informação de que esse deverá ficar
mais seletivo (FONTES, 2020).
E se tratando da Simplificação Tributária 5 em 1 essa propõe a substituição de
5 tributos por apenas um, esse denominado imposto sobre bens e serviços (IBS) que
em sua formação engloba os seguintes tributos: “federais: imposto sobre produtos
industrializados (IPI), a contribuição para o financiamento da seguridade social
(Cofins) e o programa integração social (PIS); estadual: imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços (ICMS); municipal: imposto sobre serviços (ISS)” (FONTES,
2020).
Existe a previsão na PEC de duas regras de transição como segue exposto:
Substituição de tributos: terá dez anos. Durante os primeiros
dois anos, será realizado um período de teste do novo imposto,
com uma alíquota de 1% reduzida da Cofins para que não haja
aumento da carga e prejuízo a estados e municípios. Nos oito
anos seguintes, haveria uma redução progressiva das alíquotas
dos tributos que seriam substituídos e o IBS aumentaria na
mesma proporção.
Repartição das receitas: vai levar 50 anos. Nos primeiros 20
anos a receita atual seria mantida, corrigida pela inflação, e com
a parcela correspondente ao crescimento do PIB tributada no
local de destino. Nos outros 30 anos, seria feita a conversão
gradual da tributação do IBS para o estado ou município de destino
(FONTES, 2020).

Em relação ao Tributo exclusivo, a proposta da reforma versa sobre a criação
de outro imposto sobre bens e serviços, a qual se denomina “imposto seletivo e de
competência federal”. Em regra a sua funcionalidade seria “aumentar a sua taxação
para desestimular o consumo de produtos como cigarro e bebidas alcoólicas”
(FONTES, 2020).
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É previsto a devolução tributária para os mais pobres, assim sendo, as famílias
consideradas pobres terá direito a devolução dos tributos pagos a partir de
mecanismos de transferência de renda, a verificação será a partir do cruzamento de
informações desses contribuintes através do número de CPF, que fazer a verificação
dos resultados de todas as compras, e alinhado com o cadastro único dos programas
sociais (FONTES, 2020).
Em relação ao texto da reforma que prevê que 9 tributos sejam extintos e se
crie dois novos, o texto da reforma refere-se a extinção dos seguintes:
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federais: imposto sobre produtos industrializados (IPI), imposto
sobre operações financeiras (IOF), programa integração social
(PIS), programa de formação do patrimônio do servidor público
(Pasep), contribuição para o financiamento da seguridade
social (Cofins), salário-educação e CIDE-Combustíveis;
estadual: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS); municipal: imposto sobre serviços (ISS) (FONTES, 2020).
Sendo esses substituídos por dois novos tributos do tipo (IVA) Imposto Sobre
Valor Agregado: “Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) de
competência estadual”; “Imposto seletivo, de competência federal e que incidiria
sobre bens e serviços específicos, como bebidas alcóolicas” (FONTES, 2020).
Em relação a outra substituição tributário, o tributo federal Contribuição Sobre
Lucro Líquido (CSLL) será extinto, e será incorporado no IR, que então terá a sua
alíquota ampliada (FONTES, 2020).
Em função da fusão ou extinção de tributos, é possível a compreensão de que
haverá alterações no que tange a competência tributária da União, Estados e
Municípios, sendo previsto a criação de dois fundos com intuito de fazer a
compensação de eventuais disparidades de receita entre os entes (FONTES, 2020).
No processo de transição há previsão em relação ao tempo de 15 anos, tempo
esse, fracionado em três períodos, onde terá a fase de convivência entre os sistemas,
sendo inutilizado o sistema anterior e dando lugar ao novo (FONTES, 2020).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo objetivou fazer um levantamento histórico dos tributos
onde foi tratado sobre a origem dos tributos, apresentando a definição e as espécies
tributarias no Brasil.
Servindo esse levantamento histórico inserido no presente estudo para que
fosse possível verificar as principais mudanças no texto proposto para a reforma do
sistema tributário e a simplificação tributária.
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Pela qual foi possível conhecer as propostas que tramitam paralelamente
visando a unificação de tributos e a simplificação, onde se prevê a substituição de
tributos, e a repartição de receitas, além de medidas que fazem a previsão de
devolução tributária para os mais pobres.
Portanto, se compreende que o processo de transição poderá chegar a 15
anos, e visa maior celeridade e agilidade, a qual terá uma integração significativa a
um novo sistema, e a inutilização do anterior.
Por fim, o presente estudo não teve por objetivo esgotar a temática, uma vez
que a reforma tributária e a simplificação tributária ainda está em andamento, e
portanto, se faz necessário estudos futuros acerca da temática, com interesse em
demonstrar todos os avanços, e com isso, contribuir para estudos futuros dentro da
área tributária, e a partir disso, beneficiar a comunidade acadêmica e demais
interessados pelo assunto.
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Resumo: A presente obra tem por objetivo expor do que se trata o foro por
prerrogativa de função, bem como o processo penal das autoridades. Para isto, a
presente obra se divide em diversos pontos, desde a finalidade e evolução histórica
do foro, até os pareceres e entendimentos do STF e os princípios da administração
pública. Tal obra é necessária para demonstrar o quão controversos são os
entendimentos a respeito do tema, e como parlamentares tem usufruído desta
premissa para eximir-se de crimes cometidos. A metodologia a ser utilizada será a
qualitativa de natureza exploratória e explicativa. Consonante o fato de que o foro
privilegiado tem favorecido parlamentares por todo território nacional, certo é a
hipótese de revogação de tal premissa, a fim de haver o julgamento igualitário,
garantindo o devido processo legal, e a possibilidade de condenação digna.
Palavras-chave: Prerrogativa de função. Parlamentares. STF. Processo Penal.
Abstract: The purpose of this work is to explain what the forum is about as a function
of prerogative, as well as the criminal proceedings of the authorities. For this, the
present work is divided into several points, from the purpose and historical evolution
of the forum, to the opinions and understandings of the STF and the principles of
public administration. Such work is necessary to demonstrate how controversial the
understandings on the subject are, and how parliamentarians have taken advantage
of this premise to avoid crimes committed. The methodology to be used will be
qualitative with an exploratory and explanatory nature. In line with the fact that the
privileged forum has favored parliamentarians throughout the national territory, the
hypothesis of revoking this premise is certain, in order to have an egalitarian trial,
guaranteeing due legal process, and the possibility of a dignified sentence.
Keywords: Prerogative of function. Parliamentarians. STF. Criminal proceedings.
INTRODUÇÃO
O Foro por Prerrogativa de função pode ser descrito como a garantia de
julgamento diferenciado de determinadas autoridades de uma nação. No Brasil, esta
premissa encontra-se evidenciada desde a promulgação da primeira Constituição
Nacional (1824), onde os imperadores e seus subordinados eram aparados pelo foro
especial, e julgados de maneira diferente dos demais.
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Diversas foram as mudanças referentes a esta premissa constitucional, até os
moldes atuais elencados no art. 53 da Constituição Federal de 1988. Entende-se que
o foro previsto atualmente, no que tange aos políticos federais, abrangem Deputados
e Senadores do Congresso Nacional e também o Presidente e Vice Presidente da
República, os quais serão processados e julgados mediante apreciação do Congresso
Nacional, o qual deve encaminhar a denúncia perpetrada contra um desses entes a
apreciação do Supremo Tribunal Federal, para julgamento final.
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Assim, sabendo que o parlamentar adquire imunidade no momento de sua
posse, insta salientar que este detém dois tipos desta, a qual seja a material e a
formal. Na imunidade material diz respeito a liberdade de expressão, através das
palavras, opiniões e votos. Já a imunidade formal diz respeito ao processo e a prisão
em si, ou seja, aborda a questão do julgamento, e da prisão, caso caiba, do
parlamentar acusado em inquérito.
Diante essa perspectiva, será apresentado no presente trabalho no que
consiste o Foro por Prerrogativa de Função e sua evolução histórica, assim como será
exposto como as autoridades políticas são julgadas pelo processo penal, além de
apresentar os pareceres e julgamentos do STF a respeito do tema, bem como suas
controvérsias.
Por fim será exposto ainda, o quão controverso é tal premissa de foro em
comparação com os princípios da administração pública (Legalidade, Impessoalidade
e Moralidade), haja vista que a premissa do foro, em muitos casos, vai em contramão
a estes princípios.
Para abordar o tema, a metodologia utilizada será a qualitativa de natureza
exploratória/explicativa, onde a pesquisa será baseada nas constituições brasileiras,
e legislações que tratam do tema, bem como em doutrinas que exemplificam o
conteúdo.
É notório que o foro privilegiado em muito interfere na aplicação correta do
processo penal, vez que o político detém julgamento especial, e por isso os casos em
que este é parte são tratados de maneira diferente dos demais, favorecendo em
muito a impunidade do crime perpetrado.
1.O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: CONCEITO, FINALIDADE E
EVOLUÇÃO HISTÓRICA
O foro por prerrogativa de função é a garantia de julgamento de determinadas
pessoas por uma corte especial, ou seja, o indivíduo que comete determinada
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infração e é protegido pelo foro, não poderá ser julgado por qualquer corte, mas sim
por uma determinada em lei.
A competência originaria de Tribunal para processar e julgar
determinadas autoridades pela prática de delitos chama-se
foro privilegiado, ou prerrogativa de foro, ou foro por
prerrogativa de função, ou foro especial por prerrogativa de
função. Em vez de iniciar em primeira instância e chegar ao
Tribunal via recurso, o processo tem início no próprio Tribunal,
o qual supervisiona a investigação, analisa a acusação, instrui e
julga o processo.
O foro privilegiado é a medida da competência para ações
penais condenatórias dos Tribunais [...] (MARCHIONATTI,
2019, Versão Digital).
No Brasil, o foro privilegiado é destinado aos parlamentares brasileiros
(políticos), os quais, detém inviolabilidade civil e penal, para suas opiniões palavras e
votos, assim como expõe o art. 53 da Constituição Federal de 1988. Sabe-se que a
garantia exposta nesse artigo vai muito além da premissa “opinião, palavra e voto”,
assim como expõe o §2º do referido artigo:
§2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de
vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
Aqueles que são detentores do direito ao foro, de maneira alguma podem ser
julgados, processados ou condenado por tribunal de instância primaria, tal tarefa é
destina ao Supremo Tribunal de Justiça, conforme aponta o §1º, art. 53 da CF/88, “Os
Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”.
Desde a premissa dessa garantia, nota-se o quão inviável é esta no
ordenamento jurídico nacional, pois a classe política nacional, tradicionalmente
tende a ser corrupta, ocasião que é facilitada pelo uso da prerrogativa do foro. Esse
direito politico tem em muito beneficiado esta classe no cometimento de crimes, o
que é comprovado através dos diversos casos impunes de corrupção.
Apresentado o conceito e a finalidade do Foro por Prerrogativa de função,
passe-se agora a uma breve exposição de sua evolução histórica.
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1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NAS
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
Constata-se a presença do foro privilegiado em todas as constituições
nacionais desde a Constituição de 1824, em seu art. 164, inciso II, que apresentava o
seguinte, “A este Tribunal Compete: II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que
commetterem os seus Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo
Diplomatico, e os Presidentes das Provincias”.
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Apesar de presente em todas as constituições, seus moldes foram evoluindo
com o passar dos tempos, assim como exposto, na Carta Magna de 1824, era função
exclusiva do Senado o processamento de delitos individuais cometidos pelas
autoridades pública do império, assim como a família imperial, ministros,
conselheiros do Estado, deputados e senadores, enquanto estes estivessem em pleno
gozo de suas legislaturas.
Insta salientar que neste caso, o imperador detinha tratamento distinto dos
demais expostos, onde os crimes que este cometia eram isentos de apreciação, haja
vista que este era considerado sujeito inviolável e sagrado para o povo.
No que tange as Constituições de 1891 e 1934, expõe Daniel Marchionatti
(2019, Versão Digital):
A Constituição de 1891 previa competir ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar originária e privativamente o
Presidente da República, os Ministros de Estado e os Ministros
Diplomáticos (art. 59, I, “a” e “b”).
Sob a Constituição de 1934, à Corte Suprema competia
processar e julgar originalmente o Presidente da República, os
Ministros da Corte Suprema, os Ministros de Estado, o
Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais federais
e os das Cortes de Apelação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os
Embaixadores e Ministros Diplomáticos (art. 76, I, “a” e “b”).
A Constituição de 1937 alternou a premissa de julgamento do Presidente da
República, onde este, não mais seria julgado pela Corte Suprema (CF/34), mas sim
pela Câmara dos Deputados, em caso de crime de responsabilidade, onde a
procedência do julgamento se dava por maioria de dois terços da casa. Após
recebido e aprovado o processo, este era encaminhado para apreciação do Conselho
Federal, o qual era responsável pela decisão final.
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A Constituição de 1937 determinava competir ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar originariamente seus
próprios Ministros, bem como os Ministros de Estado, o
Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais de
Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os
Ministros do Tribunal de Contas e os Embaixadores e Ministros
Diplomáticos (art. 101, I, “a” e “b”). O Conselho Federal era
competente para julgar o Presidente da República e, nos crimes
conexos, os Ministros de Estado (arts. 86 e 89, § 2º). Os
Tribunais de Apelação nos Estados e no Distrito Federal e
Territórios possuíam competência privativa para processar e
julgar os juízes inferiores (art. 103, “e”) (MARCHIONATTI,
2019, Versão Digital).
No que tange a Constituição de 1946, esta alternou mais uma vez a forma de
julgamento do Presidente da República, passando a ser julgado pelo Senado Federal
nos crimes de responsabilidade, após a acusação pelo crime ser admitida pela
Câmara dos Deputados.
A Constituição de 1946 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a
competência para processar e julgar originariamente o
Presidente da República, bem como seus próprios Ministros e
o Procurador-Geral da República; os Ministros de Estado, os
juízes dos Tribunais Superiores Federais, dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Tribunais de Justiça dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de
Contas e os Chefes de Missão Diplomática de caráter
permanente (art. 101, I, “a”, “b” e “c”). No âmbito estadual, foi
estabelecida a competência do Tribunal de Justiça para
processar e julgar os Juízes de inferior instância, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral (art. 124, IX) (MARCHIONATTI,
2019, Versão Digital).
Assim, para que o Presidente da República fosse julgado e processado, nos
termos da CF/46, a denúncia por crime de responsabilidade deveria ser apresentada
a Câmara de Deputados, a qual deveria a aceitar, por maioria absoluta de votos, logo
após, a denúncia seria enviada ao Senado, o qual também deveria a aceitar, e
posteriormente envia-la a apreciação do Supremo Tribunal Federal, para haver o
julgamento final da demanda.
No que diz respeito a Constituição de 1967, esta conservou as premissas da
CF/46, inserindo novas autoridades nos termos da garantia de julgamento por
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prerrogativa de função. Sendo que mais uma vez houveram mudanças no que tange
ao julgamento do Presidente da República, onde a quantidade de votos para receber
a denúncia passou de maioria absoluta para dois terços da Câmara dos Deputados.
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A Constituição de 1967 atribuía ao Supremo Tribunal Federal
competência para processar e julgar originariamente o
Presidente da República, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República; os Ministros de Estado, os
Juízes Federais, os Juízes do Trabalho e os membros dos
Tribunais Superiores da União, dos Tribunais Regionais do
Trabalho, dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, os Ministros dos Tribunais de Contas
da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os Chefes de
Missão Diplomática de caráter permanente (art. 114, I, “a” e
“b”). No âmbito estadual, competia aos Tribunais de Justiça
processar e julgar os membros do Tribunal de Alçada e os
Juízes de inferior instância, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral (art. 136, § 3º) (MARCHIONATTI, 2019, Versão Digital).
Somente com advento da Constituição Federal de 1969 (Emenda
Constitucional nº 1 de 1969) os parlamentares (membros da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal) passaram a ser julgados pelo STF no que tangia aos crimes
comuns praticados por estes, constata-se que esta foi a primeira vez que
parlamentares passaram a gozar desta prerrogativa de foro, assim como expõe o art.
32, §2º, CF/69:
Art. 32. Os deputados e senadores são invioláveis, no exercício
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos
casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei
de Segurança Nacional.
[...]
§ 2º Nos crimes comuns, os deputados e senadores serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
E então, em 1988, foi promulgada a última Constituição do Brasil até a
presente data, a Carta Magna que ficou conhecida como “a mais humana das
constituições brasileiras” ou então “a Constituição Cidadã”. A CF/88 em seus
primeiros artigos apresenta tudo o que era direito do homem, conforme fora
discutido na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948.
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A CF/88 foi forjada na premissa da Dignidade da Pessoa Humana e nos direitos
e garantias individuais e socias, porém, nem tudo é como o esperado, e tal
constituição pecou muito ao garantir direitos exclusivos a determinadas classes da
sociedade. Assim, mais uma vez o Foro por Prerrogativa de Função se fez presente
em tal Carta Magna, e desta vez ainda mais evidente e eficaz.
Sob a Constituição de 1988, ao Supremo Tribunal Federal
compete processar o Presidente da República, o VicePresidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios
Ministros e o Procurador-Geral da República, os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do
Tribunal de Contas da União e os Chefes de Missão Diplomática
de caráter permanente – art. 102, I, “b” e “c”.
Ao Superior Tribunal de Justiça cabe processar e julgar os
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais – art. 105, I, “a” (MARCHIONATTI,
2019, Versão Digital).
Essa prerrogativa de foro acabou por deixar livre que as tem, livre para
cometer atos ilícitos e ser julgado por seus próprios colegas de casa (Câmara e
Senado Federal), haja vista que conforme aponta o art. 53, §2º da CF/88. Tendo como
corte julgadora o Supremo Tribunal Federal.
2.CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADES
Consistem em crimes comuns ou infrações penais comuns, quaisquer crimes
advindos do Código Penal, sendo este doloso ou culposo, até mesmo aqueles que
atente contra a vida, e sejam submetidos a apreciação de Tribunal do Júri. Assim,
qualquer que seja o detentor do Foro Privilegiado, não poderá ser julgado por
tribunal que não seja o expresso na CF/88, conforme expõem os arts. 96, III; 105, I,
“a”; 108, I, “a”, para crimes comuns, e os arts. 102, I, “b” e “c”, para as contravenções
penais.
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A respeito dessa tratativa, Daniel Marchionatti (2019, Versão Digital), expõe,
“Para tal finalidade, todo o delito previsto na legislação penal é comum, mesmo
crimes de competência do Tribunal do Júri, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar”.
Assim sendo, não importa qual seja o crime cometido pelo detentor do foro, este irá
ser julgado por tribunal especial, independentemente de quem seja a competência
originaria para tal ato.
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Insta salientar que só detém o Foro Especial a entidade política que esteja em
pleno gozo de suas funções, e que ainda tal crime seja relacionado às suas funções
como agente público. Assim, é certo que candidatos a eleição ou ex-presidentes,
vices, ministros, não detém do referido foro, sendo julgados então por tribunal
comum.
Historicamente, entendia-se que o foro abrangia quaisquer
infrações penais, fossem elas crimes ou contravenções,
previstas no Código Penal ou em legislação penal especial.
No entanto, na AP 937 QO, o Min. Roberto Barroso, Relator,
sustentou que o “foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas”. Foi acompanhado
pela maioria dos Ministros do STF.
Portanto, o entendimento atual é de que o foro por
prerrogativa de função alcança apenas os crimes e as
contravenções penais “cometidos durante o exercício do cargo
e relacionados às funções desempenhadas” (MARCHIONATTI,
2019, Versão Digital).
Contudo, não ficou sanada a dúvida que se referia ao “durante exercício de
cargo” e “relacionada a função desempenha”, pois tal problemática, assim como
afirmaram os ministros Alexandre de Morais, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e
Gilmar Mendes, era considerada de difícil compreensão, deixando seu julgamento
para ocasião posterior. Assim sendo, os ministros optaram por fazer uma “limitação
temporal”, onde seriam aplicadas as regras do foro para delitos cometidos durante
o pleno gozo das funções públicas do agente, independentemente da relação
crime/função (MARCHIONATTI, 2019).
Por fim, temos então os “crime de responsabilidade”, que em si, não são
classificados como crimes, mas sim condutas ou comportamentos que possam a ser
realizados pelo agente político. Tais “crimes” são tipificados pela Lei nº 1.079/1950,
sendo sua punição exclusivamente política, assim como versa o art. 2º da referida lei:
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Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando
simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do
cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de
qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos
processos contra o Presidente da República ou Ministros de
Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou
contra o Procurador Geral da República.
São considerados crimes de responsabilidade, praticados pelo Presidente da
República, aqueles que atentem contra a Constituição Federal, em especial, contra:
a) a existência da União; b) o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário ou dos
poderes constitucionais do Estado; c) o exercício de direitos políticos, individuais e
sociais; d) a segurança interna do país; e) a probidade na administração; f) a lei
orçamentaria; g) a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; e por fim, h) o
cumprimento das decisões judiciais (art. 4º, da Lei nº 1.079/1950).
Assim, quando um agente detentor de foro privilegiado for acusado de crime
o qual fora exposto acima, este deverá ser julgado por corte especial, assim como
versa a Carta Magna de 1988. Apresentado tal ponto, passa-se agora ao estudo do
processo penal destas entidades politicas detentoras de foro especial.
2.1 PROCESSO PENAL DE AUTORIDADE PARLAMENTAR
Conforme apresentado anteriormente, os parlamentares membros do
Congresso Nacional possuem o Foro por Prerrogativa de Função, o que garante a
estes julgamento por corte especial, mas não somente isto, o procedimento penal de
tais autoridades também ocorre de forma diferenciada, tendo em vista a premissa
constitucional.
Fazem parte do processo penal de autoridades, a Policia Federal (em caráter
investigativo), o Ministério Público Federal (em caráter acusatório ou de fiscal da lei)
e o Supremo Tribunal Federal (como órgão julgador). No que tange ao MPF, este
será representado pela figura do Procurador-Geral da República, já o STF terá
representatividade através do ministro relator e dos demais ministros da corte.
Como qualquer procedimento processual penal, o crime cometido por
autoridade parlamentar se inicia pelo inquérito policial realizado pela Policia Federal,
onde posteriormente tais investigações serão enviadas para apreciação do Ministério
Público Federal.
Recebida o inquérito policial pelo membro do MPF, este deverá analisar as
circunstâncias do fato, e apresentar, no prazo de 15 dias corridos (art. 1º da Lei nº
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8.038/1990), denúncia ou arquivamento dos autos, de forma fundamentada para
cada uma das alternativas, posteriormente enviando os autos para apreciação do STF.
Recebida a denúncia pelo Supremo, e notificada a parte denunciada, passa-se
a fase de instrução processual, tendo o parlamentar o prazo de 15 dias para
apresentar defesa prévia, assim como aponta o art. 4º, §1º da Lei nº 8.038/1990:
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Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, farse-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo
de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da
denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos
documentos por este indicados.
Por fim, caso o Supremo aceite a denúncia, e o denunciado em defesa prévia
não consiga convencer a corte, este passa a ser réu na ação, sendo escolhido um
ministro relator para o caso, sendo que o Procurador-Geral da República continua no
caso para sustentar as teses apresentadas na denúncia.
3.FORO PRIVILEGIADO X PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Constata-se que o Foro por Prerrogativa de função não condiz com o que
versa o art. 37 da Constituição Federal, que apresenta os Princípios da Administração
Pública. Uma vez que determinada pessoa ganha “poderes” a mais que outra, é
notório que esta encontra-se em afronta ao princípio da impessoalidade.
Assim também pode-se dizer acerca dos inúmeros casos de não condenação
por conta do foro, uma clara afronta ao princípio da legalidade. E por fim, temos a
questão onde, parlamentares se encontram em seus “castelos fictícios”, onde estes
acreditam ser mais que os outros, até mesmo mais que a população, realizando atos
que vão contra a ética e a moral, clara afronta ao princípio da Moralidade.
Dito isso, será apresentado um pouco destes princípios constitucionais que
regem a administração pública, para demonstrar o quão contrário é o Foro Especial
comparado a tais princípios.
3.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Princípio formador de todo e qualquer ramo do direito, onde este é definido
como o princípio que garante o direito “só é legal, se está em lei”. No caso da
administração pública, este princípio versa que qualquer atividade ligada a esta deve
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ser regido por lei, ou seja, nenhum ato poderá ser realizado sem que este esteja
especificado em uma lei.
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Acerca deste princípio, versa Di Pietro (2011, p. 64), “Este Princípio, juntamente
com o controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de
Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais”.
Assim, sabendo que a lei reflete o pensamento direto do povo, o agente
administrativo deve satisfaze-la, atendendo seus preceitos da melhor forma possível.
Diferentemente do ramo privado, o princípio da legalidade administrativa,
onde o agente público só pode fazer o que a lei autoriza, já o indivíduo ligado ao
ramo privado pode fazer o que a lei não proíbe, assim como aponta Helly Lopes
Meirelles (2003, p. 86), “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.
Assim sendo, fica subentendido que o agente público, nas conformidades do
art. 37 da CF/88, só pode agir “se” e “quando” a respectiva lei autorizar, gerando
assim uma restrição de vontade para esse.
Levando em consideração essa premissa, observa-se que o foro especial,
apesar de expresso em lei, sendo garantido ao agente político, peça ao não delimitar
que esse tenha julgamento comum no que tange aos crimes comuns, em especial ao
crime de corrupção, tanto passiva quanto ativa.
A respeito do crime de corrupção, apresenta o Código Penal, em seu art. 317,
o seguinte:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de
tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato
de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido
ou influência de outrem:
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Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Assim, como já dito anteriormente, o agente público só pode fazer o que esta
em lei, sendo que a lei é muito clara no que tange ao referido crime, e assim sendo,
por qual razão políticos tem tido tantos privilégios na tratativa ao julgamento deste
crime, sendo que este é tipificado pelo Código Penal, tendo sua pena de reclusão
mínima de dois anos?
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Dito isso, é claro a afronta ao princípio da legalidade pelo emprego do foro
especial, haja vista a quantidade de casos de corrupção arquivados pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional.
3.2 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
A interpretação deste princípio é de simples compreensão, impessoal significa
dizer que “ninguém será superior a ninguém no tratamento de direitos”, ou seja, os
agentes públicos tem os mesmos direitos e deveres nas circunscrições de suas
atividades.
Sobre este princípio, versa Meirelles (1996, p. 82):
O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de
1988 (art.37, caput) nada mais é que o clássico princípio da
finalidade, o qual se impõe ao administrador público que só
pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente
aquele que a norma do direito indica expressa ou virtualmente
como objeto do ato, de forma impessoal.
Assim, compreende-se que tal princípio refere-se a forma como o
administrador público deve agir no sentido de atendimento a sociedade e em
detrimento de suas atividades, desta feita, não pode o agente dar prioridade para
terceiros e tampouco para si em nenhum ato. O agente público deve agir em prol do
Estado, e tão somente isso.
Neste conceito entende-se que o fato de um político ter seu julgamento
analisado pelo próprio Congresso Nacional e posteriormente pelo Supremo Tribunal
Federal acarreta uma falha estatal no que diz respeito a impessoalidade, vez que,
caso este político tenha influência dentro do Congresso, muito provavelmente a ação
penal será arquivada.
Afirma Paulo e Alexandrino (2009, p. 200), que tal princípio constitui o objetivo
de impedir a promoção pessoal do agente, e assim entende-se que, “a
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impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato
administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo
ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato em essência”.
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Insta salientar ainda, que conforme aponta o art. 20, da Lei nº 9.784/99,
aqueles que tenham ligação com o acusado de improbidade não poderão participar
do julgamento deste, “Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que
tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”.
Assim, sabendo que a referida lei já prevê que não pode ser parte no processo
administrativo aquele que tenha ligação intima com o acusado, é notória a falha
estatal ao deixar o julgamento de políticos (Deputados e Senadores) a cargo do
Congresso Nacional, vez que o convívio destes é diário, e tornando-se pessoal com
transcorrer do tempo.
3.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE
Por fim, entende-se que o princípio da moralidade também é afetado pela
prerrogativa de foro privilegiado, ao passo que, tal princípio expõe a necessidade da
moral e da ética na administração pública, e o fato de políticos fazerem o que bem
entendem, sem se preocupar com as consequências não comprava tais preceitos
éticos e morais.
Conforme aponta Meirelles (1995, p. 82), que a moralidade exposta neste
princípio, “não se trata da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida
como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da
Administração”. Ou seja, para que tal princípio seja cumprido, necessário é que o
agente público esteja em conformidade com os preceitos da administração,
principalmente os ligados a legalidade da função.
Não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do
próprio objeto resulta a imoralidade. Isso ocorre quando o
conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de
honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do
ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições. A
moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a
atingir; entre os sacrifícios impostos à coletividade e os
benefícios por ela auferidos; entre as vantagens usufruídas
pelas autoridades públicas e os encargos impostos à maioria
dos cidadãos (DI PIETRO, 1999, p. 111).
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Assim sendo, políticos que detém a famosa “ficha suja” por atos praticados
contra a administração pública, estão contrários ao que versa o princípio da
moralidade, sendo que não são atingidos por este, por conta da prerrogativa de foro,
que garante a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos, e também de ações
civis e penais no exercício de suas funções.
4.A JURISPRUDÊNCIA APLICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Sabendo ser função constitucional do STF processar e julgar os crimes
cometidos por quem detém a prerrogativa do Foro Especial, serão abordadas
algumas decisões e julgamentos perpetrados por esta corte. Tal finalidade se dá pra
melhor elucidar como são tratados os processos cabíveis da prerrogativa de foro.
Com isso, diversos foram os julgados e hipóteses levantadas pela Corte
Suprema acerca da prerrogativa especial de foro, onde, os ministros discutiram
demasiados casos, até que se firmassem teses a respeito de cada aplicação desta
premissa constitucional.
Dito isso, será apresentado alguns julgamentos que ocorreram no STF, a fim
de enquadrar da melhor for possível a prerrogativa de foro especial disposta aos
parlamentares.
4.1 A APLICAÇÃO DA SÚMULA 394 DO STF
Aponta a Súmula 394 do STF que, “Cometido o crime durante o exercício
funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o
inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”.
Está súmula garantia ao político que já não mais era empossado no cargo, a
garantia de julgamento pelo STF, em casos onde a ação penal se iniciou após a
cessação de seu mandato. Ou seja, caso fosse constatada infração penal durante o
período de seu mandato, este seria julgado por corte especial, mesmo que não mais
fosse empossado no cargo.
Após diversas discussões no STF a respeito de tal súmula, pleiteou-se por
maioria de votos dos ministros pelo seu cancelamento, o que ocorreu através da AP
937 QO, do min. rel. Roberto Barroso.
4.2 O CANCELAMENTO DA SÚMULA 394 DO STF
Após diversas discussões, foi decidido através do julgamento da AP 937 QO
que referida Súmula 394 deveria ser cancelada, porém, antes de chegar a tal ponto,
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diversas foram as discussões dos ministros do STF, conforme aponta o julgamento
da AP 313 QO-QO:
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Ação Penal. Questão de ordem sobre a competência desta
Corte para prosseguir no processamento dela. Cancelamento
da súmula 394.
- Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se
o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura
a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não têla estendido mais além a própria Constituição.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar a
incompetência desta Corte para prosseguir no processamento
desta ação penal, determinando-se a remessa dos autos à
Justiça comum de primeiro grau do Distrito Federal, ressalvada
a validade dos atos processuais nela já praticados (AP 313 QOQO, min. rel. Moreira Alves, P, j. 25-8-1999, DJ de 9-11-2001).
Apesar desta súmula versar sobre o cometimento do crime durante o mandato
e o julgamento após este, insta salientar que ocorriam também, casos onde o
Deputado Federal ou Senador cometiam crimes antes de seu mandato (posse no
cargo), já com o processo em curso na 1ª instância.
Assim, acontecia o seguinte, digamos que determinada pessoa cometesse
crime, e que a investigação começasse na primeira instância, caso este venha a se
eleger como membro do congresso, havia deslocamento de competência, saindo o
processo da 1ª instância para apreciação do STF.
Ou seja, não importava o momento do crime, nem se este fazia ligação com a
função desempenha no cargo (no caso, o agente criminoso ainda nem estava
empossado), bastando somente que este venha a ser empossado como membro do
congresso havia a troca de competência.
Tendo como enfoque esta perspectiva, o Supremo Tribunal Federal no ano de
2018 tomou a seguinte decisão na AP 937 QO, do relator ministro Roberto Barroso,
onde este, apontou que:
(I) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados
às funções desempenhadas; e
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(II) Após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
a competência para processar e julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o
motivo (AP 937 QO, min. rel. Roberto Barroso, DJ: 03/05/2018,
DJE: 265 de 11/12/2018).
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Esta decisão deixou clara que aquele que cometesse crime antes de sua
diplomação para cargo no Congresso Nacional (Deputado ou Senador), não teria
direito a prerrogativa de foro para o crime que fora cometido. Assim, não mais seria
aplicado o entendimento que qualquer crime ocorrido antes da diplomação seria
julgado pela Suprema Corte, fazendo com que os processos continuassem na 1ª
instância.
O excelentíssimo Ministro Roberto Barroso em seu voto, ainda usou como
base de fundamentação o princípio republicano e de igualdade para aplicar a
restrição do foro, onde este apresentou o seguinte:
A tramitação dos processos também é extremamente lenta.
Hoje, o prazo médio para recebimento de uma denúncia pela
Corte é de 581 dias. Um juiz de 1º grau a recebe, como regra,
em menos de uma semana. Além disso, calcula-se que a média
de tempo transcorrido desde a autuação de ações penais no
STF até o seu trânsito em julgado seja de 1.377 dias. No limite,
processos chegam a tramitar por mais de 10 anos na Corte. A
título ilustrativo, este foi o caso da AP 345, envolvendo
acusação da prática dos crimes de quadrilha e falsificação
ideológica contra o Deputado Fernando Giacobo, que, após 11
anos, encerrou-se com a prescrição da pretensão punitiva. E
pior: mesmo após longa tramitação, o resultado mais comum
em ações penais e inquéritos perante o STF é a frustração da
prestação jurisdicional. Segundo o relatório da FGV, em 2 de
cada 3 ações penais o mérito da acusação sequer chega a ser
avaliado pelo Supremo, em razão do declínio de competência
(63,6% das decisões) ou da prescrição (4,7% das decisões).
Também no caso dos inquéritos, quase 40% das decisões do
STF são de declínio de competência ou de prescrição (AP 937
QO, min. rel. Roberto Barroso, DJ: 03/05/2018, DJE: 265 de
11/12/2018).
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Contudo, insta salientar que tal decisão restou controversa ao que prevê o
princípio da igualdade, pois o referido julgamento alcançou apenas os membros do
Congresso Nacional, deixando de lado os demais membros da administração pública
que detém a prerrogativa de foro.
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5.PRERROGATIVA DE FORO E A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
O inquérito nº 3.552 QO, do ministro Marco Aurelio, deixou claro que havendo
prerrogativa de foro, os autos do processo deveriam ser encaminhados para
apreciação da Suprema Corte, conforme o referido inquérito:
INQUÉRITO – DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO –
INDÍCIOS. Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de
foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade
judicial remeter o inquérito ao Supremo – precedente:
Inquérito nº 2.842, relator ministro Ricardo Lewandowski –, sob
pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos
colhidos (Inq 3.552 QO, min. rel. Marco Aurélio, 1ª T, DJ:
16/12/2014, DJE: 36 de 25/02/2015).
Em seu voto, o ministro relator Marco Aurélio, afirmou que:
[...] Assim como ocorreu no Inquérito nº 3.305, esta
investigação também está assentada nos elementos colhidos
na denominada “Operação Solidária”, os quais foram
declarados imprestáveis por este Tribunal para serem utilizados
contra o investigado Eliseu Padilha, ante a violação das regras
de prerrogativa de foro.
O procedimento possui sete volumes. Desse total, seis são
constituídos de reprodução da referida Operação,
demonstração inequívoca de que dela decorreram. Então, se os
dados vieram a ser considerados ilícitos, não podem servir de
base para nenhuma persecução, independentemente dos fatos
que se quer apurar (Inq 3.552 QO, min. rel. Marco Aurélio, 1ª T,
DJ: 16/12/2014, DJE: 36 de 25/02/2015).
A decisão final para este inquérito foi o arquivamento, tendo em vista que as
investigações restaram prejudicadas por não haver o declínio de competência para
o Supremo por se tratar de caso com prerrogativa de foro. Caso contrário o que
ocorreu na Petição 5.563 no Agravo Regimental, do ministro relator Celso de Mello,
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onde houve “Interpelação Judicial”, que nada mais é que a perda do direito de foro
por prerrogativa de função.
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E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – INTERPELADO QUE
DEIXA DE OSTENTAR A CONDIÇÃO QUE LHE CONCEDIA
PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” – HIPÓTESE DE
CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NO FEITO – REMESSA DOS
AUTOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO LOCAL PARA PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA ALEGADA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE SITUAÇÃO
DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO, DE
SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS, O
QUE INVIABILIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
PENAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO (Pet 5.563 AgR, min. rel. Celso de Mello, 2ª T, DJ:
15/03/2016, DJE: 101 de 18/5/2016).
Uma vez que o agente detentor do foro para de exercer a função a que este
se enquadre, o processamento e julgamento da ação deixa de ser função do STF,
passando a ser pertinente a 1ª instância que for cabível, em conformidade com o
local do crime, e circunstancias dos fatos.
Em seu voto, o ministro relator Celso de Mello aponta que:
Como já referido na decisão ora agravada, cessada a
investidura de Cid Ferreira Gomes no cargo de Ministro de
Estado, não mais subsiste , no caso, a competência originária
do Supremo Tribunal Federal para prosseguir neste
procedimento cautelar de natureza penal (Inq 862/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.), razão pela qual os presentes autos
devem ser encaminhados, nos termos da promoção do
eminente Procurador-Geral da República, ao Poder Judiciário
do Estado do Ceará (Pet 5.563 AgR, min. rel. Celso de Mello, 2ª
T, DJ: 15/03/2016, DJE: 101 de 18/5/2016).
Assim sendo, como já mencionado anteriormente, e nas conformidades do
novo entendimento do STF, aquele que pratica crime antes de assumir mandado
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como membro do Congresso ou após o exercício de seu pleito, deixa de ser
favorecido pela prerrogativa especial de foro.
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5.1 CASO FLÁVIO BOLSONARO
No ano de 2019 o então Senador Flávio Bolsonaro começou a ser investigado
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em esquema criminoso denominado
“rachadinha”. Constam as investigações que o então Senador da República praticou
desvios de verbas quando ainda era Deputado Estadual pelo RJ, o deslinde das
investigações apontou como coautor das atividades criminais o ex-assessor de Flávio,
Fabricio Queiroz, assim como aponta notícia do G1:
Fabrício Queiroz é ex-assessor e ex-motorista do deputado
estadual e senador Flávio Bolsonaro (PSL). Ele movimentou R$
1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica",
segundo relatório do Conselho de Atividades Financeiras
(Coaf).
O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro abriu
procedimento investigatório criminal para apurar o caso,
suspenso pela segunda vez em julho de 2019, por decisão do
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
Quem pediu a suspensão das investigações foi Flávio
Bolsonaro. Em janeiro, o ministro Luiz Fux já havia suspendido
temporariamente procedimento investigatório sobre o caso
(G1, 2019, disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2019/01/18/caso-fabricio-queiroz-o-que-ecronologia-dos-fatos-personagens.ghtml>).
Ocorre que, o crime fora cometido enquanto o Flávio ainda era Deputado
Estadual, sendo que as investigações se iniciaram quando este é Senador, gerando
assim, conflito de competência jurisdicional, a qual, conforme já exposto
anteriormente deve ser da 1ª instância com fulcro na decisão da AP 937 QO.
Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu por acatar o
pedido da defesa de Flávio e conceder foro por prerrogativa de função, fazendo com
que este seja julgado por corte superior, o que gerou afronta a decisão do Supremo
Tribunal Federal na referida decisão.
Na tarde do último dia 25, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu a ordem em um
Habeas Corpus impetrado em favor do senador Flávio
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Bolsonaro no sentido de reconhecer a sua prerrogativa de foro
perante o Órgão Especial do TJ-RJ (o caso estava tramitando na
1ª instância), sob o argumento de que, à época dos fatos
investigados, o paciente exercia o mandato de deputado
estadual, o que lhe conferia a referida prerrogativa de foro em
razão da função (CONJUR, 2020, Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2020-jul-01/bruno-barrosequivocos-tj-rj-flavio-bolsonaro>).
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O presente caso faz analogia a casos já julgados pelo Supremo, onde houve
hipóteses de cessação do foro, e de competência jurisdicional. Porém, insta salientar
que os referidos casos ocorreram antes da decisão da AP 937 QO, mas já faziam
referência ao que poderia acontecer futuramente.
Dito isto, aponta-se que no caso Flávio Bolsonaro e Queiroz, a decisão tomada
pela 3ª Câmara Criminal do TJ/RJ, foi totalmente incorreta e contraria do
entendimento do Supremo, razão a qual deve ser reformada, passando o réu a ser
julgado pela instância primaria novamente.
6.PRERROGATIVA DE FORO E RENÚNCIA DE MANDATO
A discussão a respeito deste tema é clara e sucinta, uma vez que o membro
do Congresso deixa de exercer suas funções, automaticamente perde o direito ao
foro por prerrogativa de função, tendo este, que ser julgado por instancia de 1º Grau,
assim como apresenta a AP 536 QO, do ministro relator Roberto Barroso:
AÇÃO PENAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL. QUESTÃO DE
ORDEM. RENÚNCIA AO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO.
1. A jurisprudência dominante no STF é no sentido de que,
cessado o mandato parlamentar por qualquer razão, não
subsiste a competência do Tribunal para processar e julgar,
originariamente, ação penal contra membro do Congresso
Nacional.
2. A regra geral enunciada acima foi excepcionada na Ação
Penal 396/RO, em que o Tribunal considerou ter havido abuso
de direito e fraude processual. Neste caso específico, após
seguidos deslocamentos de competência, o réu parlamentar
renunciou ao mandato depois de o processo ter sido incluído
em pauta para julgamento pelo Plenário.
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3. Por maioria absoluta, o Plenário endossou a proposta de que
se estabeleça um critério objetivo para servir de parâmetro no
exame de eventual abuso processual. Não se verificou maioria,
porém, quanto ao marco temporal sugerido pelo relator: uma
vez recebida a denúncia, o fato de o parlamentar renunciar não
produziria o efeito de deslocar a competência do STF para
qualquer outro órgão. Tampouco houve maioria absoluta em
relação a outros marcos temporais que foram objeto de debate.
Diante do impasse, a Corte deliberou por deixar a definição do
critério para outra oportunidade.
4. Seja pela orientação do relator, que não aplicava o critério
que propunha ao presente caso, seja pela manutenção da
jurisprudência que prevalece de longa data, a hipótese é de
resolução da Questão de Ordem com determinação de baixa
da ação penal ao juízo competente, para prolação de sentença
(AP 536 QO, min. rel. Roberto Barroso, DJ: 27/03/2014, DJE: 154
de 12/08/2014) (Grifo Nosso).
Neste ponto, não há o que se discutir, uma vez que o parlamentar deixa de
exercer suas funções, e em conformidade com o entendimento da AP 937 QO, este
perde a prerrogativa do foro especial, sendo julgado na instância primaria, mesmo
que o julgamento já tenha sido iniciado pelo Supremo e tenha sido cometido no
exercício das funções.
Assim, caso o julgamento pelo crime cometido já tenha início na Suprema
Corte, e no tramite deste, o parlamentar deixe o cargo, a competência para o
processamento e julgamento já não caberá ao Supremo e sim a corte de 1ª instancia.
O ministro relator Roberto Barroso, em seu voto, propôs o seguinte a respeito
da AP 536 QO:
Em conclusão do meu voto, submeto ao Plenário as duas
proposições que se seguem:
a) a partir do presente julgamento, se o parlamentar renunciar
ao mandato após o recebimento da denúncia pelo Supremo
Tribunal Federal, a competência para processar e julgar a ação
penal não será afetada e continuará a ser da Corte;
b) como tal entendimento importa em mudança substancial da
jurisprudência do Tribunal na matéria e, por consequência, da
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norma atualmente vigente, o novo entendimento não se
aplicará à presente ação penal, que deverá baixar ao juízo
competente de primeiro grau, já aparelhado para a produção
de sentença (AP 536 QO, min. rel. Roberto Barroso, DJ:
27/03/2014, DJE: 154 de 12/08/2014).
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Por maioria de votos da Corte Suprema, a preposição apresentada pelo
ministro relator foi parcialmente aceita, no que tangia a alínea “b”. Assim sendo,
como já explicado anteriormente, caso o parlamentar, que tenha o processo iniciado
no STF, venha a renunciar do cargo, haverá o declínio de competência para corte de
1ª instância.
Contudo, em julgamento posterior realizado pela Corte Suprema, na AP 606
QO, houve mudança no entendimento dos magistrados, onde então, passou a
vigorar a hipótese apresentada pelo ministro Roberto Barroso, em seu voto, na AP
536 QO, onde este propôs que os processos com prerrogativa de foro já em
andamento no Supremo, continuariam sendo julgados por este, mesmo em caso de
renúncia do mandato do parlamentar. Assim como aponta o voto do relator na AP
606 QO, e a decisão final da corte:
[...] Em conclusão do meu voto, submeto à Turma as duas
proposições que se seguem:
a) a partir do presente julgamento, se o parlamentar renunciar
ao mandato após o recebimento da denúncia pelo Supremo
Tribunal Federal, a competência para processar e julgar a ação
penal não será afetada e continuará a ser do Supremo Tribunal
Federal;
b) como tal entendimento implica mudança substancial da
jurisprudência do Tribunal na matéria, e, por consequência, da
norma atualmente vigente, o novo entendimento não deve ser
aplicado a presente ação penal, que deverá baixar ao juízo
competente de primeiro grau, com prioridade de tramitação,
dado o risco de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
[...]
Decisão: A Turma declinou da competência para apreciar o
processo crime, nos termos do voto do relator. Unânime (AP
606 QO, min. rel. Roberto Barroso, 1ª T, DJ: 12/08/2014, DJE:
181 de 18/09/2014).
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Insta salientar que esta premissa apenas se aplica em casos onde o já tenha
ocorrida a instrução processual, ou seja, caso o processo se inicie no Supremo, e
antes da final da instrução aconteça a renúncia do cargo deste, o processo será
encaminhado a instância de 1º grau a qual seja pertinente, assim como aponta o
julgado na AP 606 QO:
Ementa: AÇÃO PENAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL.
QUESTÃO DE ORDEM. RENÚNCIA AO MANDATO.
PRERROGATIVA DE FORO. 1. A renúncia de parlamentar, após
o final da instrução, não acarreta a perda de competência do
Supremo Tribunal Federal. Superação da jurisprudência
anterior. 2. Havendo a renúncia ocorrido anteriormente ao
final da instrução, declina-se da competência para o juízo
de primeiro grau (AP 606 QO, min. rel. Roberto Barroso, 1ª T,
DJ: 12/08/2014, DJE: 181 de 18/09/2014) (Grifo Nosso).
Assim sendo, o entendimento atual da Corte Suprema a respeito da renúncia
de cargo de parlamentar que tenha processos tramitando nesta é a seguinte, caso o
processo tenha passado pela instrução, competência do STF, caso não tenha
passado, declínio de competência para Juízo de 1º Grau.
6.1 CASO NATAN DONADON (AP 396/RO)
Para firmar o entendimento do STF a respeito da prerrogativa de foro e a
renúncia do mandado, o min. relator Roberto Barroso usou como fonte de
jurisprudência o julgamento da AP 396/RO, a qual julgou o então parlamentar Natan
Donadon pelos crimes de formação de quadrilha e peculato.
Os ministros do Supremo reconheceram que mesmo que o membro do
Congresso renuncie de seu cargo, a ação penal deverá continuar ao crivo de
apreciação do STF, caso já tenha ocorrido seu trâmite na corte.
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO
FEDERAL. RENÚNCIA AO MANDATO. ABUSO DE DIREITO:
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO
DA PRESENTE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE
PECULATO E DE QUADRILHA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA
AÇÃO PENAL, DE INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA POR ÓRGÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, DE CRIME POLÍTICO, DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE CONEXÃO E DE CONTINÊNCIA:
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VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
PRECEDENTES. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E
DE QUADRILHA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. 1.
Renúncia de mandato: ato legítimo. Não se presta, porém,
a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de
competências constitucionalmente definidas, que não
podem ser objeto de escolha pessoal. Impossibilidade de
ser aproveitada como expediente para impedir o
julgamento em tempo à absolvição ou à condenação e,
neste caso, à definição de penas. 2. No caso, a renúncia do
mandato foi apresentada à Casa Legislativa em 27 de
outubro de 2010, véspera do julgamento da presente ação
penal pelo Plenário do Supremo Tribunal: pretensões
nitidamente incompatíveis com os princípios e as regras
constitucionais porque exclui a aplicação da regra de
competência deste Supremo Tribunal. 3. É firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal de que o Ministério
Público pode oferecer denúncia com base em elementos de
informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a
apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos
quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais.
Precedentes [...] (AP 396/RO, min. relator Cármen Lúcia, DJ:
28/10/2010, DJE: 78 de 27/04/2011) (Grifo Nosso).
E assim sendo, através deste caso, a Corte Suprema pode chegar ao
tratamento atual de processos que envolvam a renúncia de mandato enquanto a
demanda esteja em tramitação pelo STF.
7.A PRERROGATIVA DO FORO EM HIPÓTESE DE NÃO REELEIÇÃO
Ainda há a hipótese em que o parlamentar no transcurso de seu julgamento
pelo Supremo não seja reeleito, ocasião a qual perde o direito a foro privilegiado, e
com isso, a prerrogativa de julgamento por Corte Especial, assim como versa o
Inquérito 3.734/2015, do ministro relator Roberto Barroso:
Ementa: INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL NÃO REELEITO.
PRERROGATIVA DE FORO. 1. A Turma, por maioria de votos,
já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da
instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedente: AP 606-QO, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso (Sessão de 07.10.2014). 2. Todavia, na
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hipótese de não reeleição, não se afigura ser o caso de
aplicação da mesma doutrina. 3. Declínio da competência
para o juízo de primeiro grau (Inq 3.734, min. rel. Roberto
Barroso, 1ª T, DJ: 10/02/2015, DJE: 40 de 03/03/2015) (Grifo
Nosso).
No caso em questão percebe-se que o entendimento do Supremo é muito
claro e conciso, não havendo lacuna para que este julgue o caso, tendo que haver o
declínio de competência para a justiça de 1º Grau. Importante frisar que, conforme
versa a jurisprudência, trata-se de caso de não reeleição, que em muito se difere da
renúncia do cargo, razão esta que transfere a competência do julgamento para justiça
comum.
Em seu voto, o ministro relator Roberto Barroso explica tal situação, in verbis:
1. Antes de examinar a possibilidade de recebimento da
denúncia, observo que o denunciado, exercente do mandato
de Deputado Federal na Legislatura 2011-2015, não foi reeleito
para a 55ª Legislatura (2015-2019). De modo que, embora
incluído o feito na pauta desta Turma ainda em 11.12.2014,
deve ser examinada a questão da competência da Corte para o
prosseguimento da causa, nos termos do art. 102, I, “b”, da
CF/88.
2. Esta Primeira Turma, por maioria de votos, na Sessão de
07.10.2014, consolidou o entendimento de que a renúncia de
parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de
competência do Supremo Tribunal Federal. Refiro-me à AP
606-QO, de minha relatoria, assim ementada:
[...]
3. No caso de que se trata, contudo, a hipótese é de
candidato que não foi reeleito para a legislatura
subsequente, motivo pelo qual não se afigura ser o caso de
aplicação da mesma doutrina (Inq 3.734, min. rel. Roberto
Barroso, 1ª T, DJ: 10/02/2015, DJE: 40 de 03/03/2015) (Grifo
Nosso).
Assim sendo, mesmo que o processo tenha seu início na Corte Suprema,
haverá o declínio da competência caso o parlamentar não consiga se reeleger,
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ficando a encargo do Juízo de 1º Grau, julgar e processar a demanda que lhe for
pertinente.
8.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA X CARGOS COM PRERROGATIVA DE FORO
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A probidade administrativa se refere a legalidade do ato, em contramão a
improbidade se refere a ilegalidade do ato. Para Marçal Justen Filho (2015, p. 828),
“Improbidade administrativa consiste na ação ou omissão intencionalmente
violadora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública, tal
como define por lei”.
A probidade administrativa está inteiramente ligada aos princípios da
legalidade e da moralidade administrativa, pois estes são os princípios que guiam o
ato praticado pelo agente público, tornando-o probo ou improbo. Para alguns, a
probidade administrativa encontra-se ligada a legalidade apenas, o que não é real,
haja vista que há atos que podem até ser legais, porém imorais, caracterizando assim,
a improbidade.
Improbo pode ser definido como desonesto, assim, entende-se que
improbidade administrativa é o ato praticado pelo agente público com finalidade de
prejudicar a administração pública, independentemente da forma. A respeito disso,
sabe-se que a CF/88 em seu art. 37, §4º já tipifica o crime de improbidade, tendo
como punição, “[...] a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
No que tange a aplicação da improbidade administrativa no âmbito da
prerrogativa de foro exercida por parlamentares a jurisprudência entende que o
julgamento da ação deverá ser de 1ª Instância, não cabendo apreciação do Supremo
do caso:
EMENTA:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 1.
A ação civil pública por ato de improbidade administrativa que
tenha por réu parlamentar deve ser julgada em Primeira
Instância. 2. Declaração de inconstitucionalidade do art. 84, §2º,
do CPP no julgamento da ADI 2797. 3. Mantida a decisão
monocrática que declinou da competência. 4. Agravo
Regimental a que se nega provimento (Pet 3.067 AgR, min. rel.
Roberto Barroso, P, DJ: 19/11/2014, DJE: 32 de 19/02/2015).
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Tal fundamento encontra base em julgamento anterior realizado pela Corte
Suprema na ADI 2.797 ED, do ministro relator Menezes Direito, o qual apresenta os
seguintes apontamentos:
[...] V. Ação de improbidade administrativa e competência
constitucional para o julgamento dos crimes de
responsabilidade. 1. O eventual acolhimento da tese de que a
competência constitucional para julgar os crimes de
responsabilidade haveria de estender-se ao processo e
julgamento da ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora
pendente de julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica
nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º do
art. 84 do C.Pr.Penal. 2. A competência originária dos tribunais
para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que
a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos
chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da
competência dos órgãos políticos - a cogitada competência
dos tribunais não alcançaria, sequer por integração analógica,
os membros do Congresso Nacional e das outras casas
legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode
atribuir a prática de crimes de responsabilidade. 3. Por outro
lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a
regra é que cessa a imputabilidade por crimes de
responsabilidade com o termo da investidura do dignitário
acusado (ADI 2.797 ED, min. rel. Menezes Direito, red p/ o ac.
min. Ayres Britto, P, DJ: 16/05/2012, DJE: 39 28/02/2013).
Com isto resta clara a premissa que, em caso de improbidade administrativa,
praticada por parlamentar, o julgamento do caso será da justiça de primeiro grau,
assim como aponta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
2.797 ED, e na Pet. 3.067 no Agravo Regimental.
8.1 JULGAMENTO DA RCL 2138
A respeito da improbidade administrativa e do foro privilegiado, um caso que
teve destaque foi o julgamento da RCL 2138, o qual foi interrompido no ano de 2002
por haver mais processos discutindo o mesmo tema, sendo julgando apenas no ano
de 2007, assim como aponta a decisão do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. AGENTES
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POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM. I.1.
Questão de ordem quanto à manutenção da competência da
Corte que justificou, no primeiro momento do julgamento, o
conhecimento da reclamação, diante do fato novo da cessação
do exercício da função pública pelo interessado. Ministro de
Estado que posteriormente assumiu cargo de Chefe de Missão
Diplomática Permanente do Brasil perante a Organização das
Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o
STF, conforme o art. 102, I, "c", da Constituição. Questão de
ordem rejeitada. I.2. Questão de ordem quanto ao
sobrestamento do julgamento até que seja possível realizálo em conjunto com outros processos sobre o mesmo tema,
com participação de todos os Ministros que integram o
Tribunal, tendo em vista a possibilidade de que o
pronunciamento da Corte não reflita o entendimento de
seus atuais membros, dentre os quais quatro não têm
direito a voto, pois seus antecessores já se pronunciaram.
Julgamento que já se estende por cinco anos. Celeridade
processual. Existência de outro processo com matéria
idêntica na seqüência da pauta de julgamentos do dia.
Inutilidade do sobrestamento [...] (Rcl 2138/DF, min. rel.
Nelson Jobim, DJ: 13/06/2007, DJE: 070 de 17/04/2008) (Grifo
Nosso).
Este caso ficou marcado pois na época o entendimento do Supremo era de
que em casos de improbidade administrativa a competência para o julgamento do
parlamentar não seria de 1ª instância, e sim de corte superior, no caso em questão,
o STF.
A respeito disso, o ministro relator Nelson Jobim apontou que:
Terminada essa parte, o relator do processo, ministro Nelson
Jobim, que havia anteriormente concedido liminar no processo,
votou pela procedência da Reclamação. De acordo com ele, o
julgamento de um agente político, como ministro de Estado,
por um juiz de primeira instância é incompatível com a
Constituição Federal (artigo 102, I, “c”), que concede
prerrogativa de foro a essas autoridades (BRASIL, 2002).
Foi tão somente em anos posteriores, com o julgamento da ADI 2797 ED e a
Pet 3067 AgR, que ficou firmada a tese de que em caso de improbidade
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administrativa a competência para o julgamento de parlamentar seria de instância
primaria, não havendo justa causa para o ingresso no STF.
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9.ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DIPLOMAÇÃO DO RÉU

INICIAL

EM

FACE

DA

POSTERIOR

Insta salientar dos casos onde o parlamentar já tenha seu processo iniciado
em primeira instância, e posteriormente venha a ser diplomado como membro do
Congresso Nacional, o que em teoria garante a prerrogativa de foro e o julgamento
por corte especial, e assim se faz, nas conformidades do julgamento da AP 905 QO,
do ministro relator Roberto Barroso:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM. DENÚNCIA RECEBIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
PELO TRANCAMENTO. PECULATO. INDISPONIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Nos termos da orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do
julgamento do INQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a
alteração da competência inicial em face de posterior
diplomação do réu não invalida os atos regularmente
praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se
encontre, em homenagem ao princípio tempus regit actum
(Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. O regular oferecimento
e recebimento da denúncia perante o juízo natural à época dos
atos desautoriza o pedido de arquivamento formulado nesta
fase processual, em homenagem ao princípio da
obrigatoriedade da ação penal. 3. Não demonstrado pela
acusação o dolo do acusado na autorização da despesa e
incluído no polo passivo exclusivamente em razão de sua
posição hierárquica, fica evidenciada a ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal. 4. Habeas corpus
concedido de ofício (AP 905 QO, min. rel. Roberto Barroso, 1ª
T, DJ: 01/09/2015, DJE: 53 de 22/03/2016) (Grifo Nosso).
Com isto, resta clara a hipótese de mudança de competência em caso de
diplomação do réu, mesmo que o processo já tenha seu início na 1ª instância. Aponta
o ministro relator, que pelo entendimento do Procurador-Geral da República, o
procedimento processual teria de ser reiniciado, com nova denúncia, caso que não
se firma, conforme explica o relator:
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[...] 2. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que a fase
processual na qual os autos foram recebidos nesta Corte, em
razão da diplomação do acusado no cargo de Deputado
Federal, ensejaria a possibilidade de ratificação da denúncia ou
oferecimento de nova peça acusatória, para adequação do rito
processual
às
disposições
da
Lei
nº
8.038/90.
3. Preliminarmente, observo que “nos termos da orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do
julgamento do INQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a
alteração da competência inicial em face de posterior
diplomação do réu não invalida os atos regularmente
praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se
encontre, em homenagem ao princípio tempus regit
actum.” (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). Confira-se ainda
(AP 905 QO, min. rel. Roberto Barroso, 1ª T, DJ: 01/09/2015, DJE:
53 de 22/03/2016) (Grifo Nosso).
Com isto, restou sanada a hipótese de novo oferecimento de denúncia,
ficando a encargo do Supremo receber o procedimento já realizado em corte de 1º
Grau, prosseguindo com o feito até o julgamento final deste.
9.1 CASO JABES PINTO RABELO (INQ 571/RO)
Um caso que serviu de fonte doutrinaria para o STF, foi o do então parlamentar
Jabes Pinto Rabelo, no Inq 571/RO, julgado pelo Supremo. Ficou constatado no
presente processo que o parlamentar fora acusado da prática do crime de tráfico de
drogas.
Acontece que, o então parlamentar, no curso do processo tomou posse do
cargo de Deputado Federal, questão a qual gerou diversas discussões para saber qual
órgão teria competência para julgar o caso.
STF: COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO: ADVENTO DA INVESTIDURA NO CURSO DO
PROCESSO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SUPERVENIENTE DA
DENUNCIA E DOS ATOS NELE ANTERIORMENTE PRATICADOS:
REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. 1. A
"PERPETUATIO JURISDICIONIS", EMBORA APLICAVEL AO
PROCESSO PENAL, NÃO E ABSOLUTA: ASSIM, "V.G.", E
INDISCUTIVEL QUE A DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO, ELEITO
DEPUTADO FEDERAL, NO CURSO DO PROCESSO, EM QUE JA
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ADVIERA SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE
APELAÇÃO, ACARRETOU A IMEDIATA CESSAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL E SEU DESLOCAMENTO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL. 2. DAI NÃO SE SEGUE,
CONTUDO, A DERROGAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT
ACTUM", DO QUAL RESULTA, NO CASO, QUE A VALIDADE DOS
ATOS ANTECEDENTES A ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA
INICIAL, POR FORÇA DA INTERCORRENTE DIPLOMAÇÃO DO
RÉU, HÁ DE SER AFERIDA, SEGUNDO O ESTADO DE COISAS
ANTERIOR
AO
FATO
DETERMINANTE
DO
SEU
DESLOCAMENTO. 3. NÃO RESISTEM A CRITICA OS
FUNDAMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA EM CONTRARIO, QUE
SE VINHA FIRMANDO NO STF: A) O ART. 567 C. PR. PEN. FAZ
NULOS OS ATOS DECISORIOS DO JUIZ INCOMPETENTE, MAS
NÃO EXPLICA A SUPOSTA EFICACIA "EX TUNC" DA
INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE A DECISÃO; B) A PRETENSA
ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE DO AUTOR DA DENUNCIA
AFRONTA, ALÉM DO POSTULADO "TEMPUS REGIT ACTUM", O
PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. 4.
ENQUANTO PRERROGATIVA DA FUNÇÃO DO CONGRESSISTA,
O INICIO DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL HÁ DE COINCIDIR COM O DIPLOMA, MAS NADA
IMPÕE QUE SE EMPRESTE FORÇA RETROATIVA A ESSE FATO
NOVO QUE O DETERMINA. 5. DESSE MODO, NO CASO,
COMPETIRIA AO STF APENAS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PENDENTE CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SE, PARA
TANTO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS CONCEDESSE A
NECESSARIA LICENCA. 6. A INTERCORRENCIA DA PERDA DO
MANDATO DE CONGRESSISTA DO ACUSADO, POREM, FEZ
CESSAR INTEGRALMENTE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL,
DADO QUE O FATO OBJETO DO PROCESSO E ANTERIOR A
DIPLOMAÇÃO. 7. DEVOLVEU-SE, EM CONSEQUENCIA, AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR A APELAÇÃO PENDENTE, UMA
VEZ QUE A DIPLOMAÇÃO DO RÉU NÃO AFETOU A VALIDADE
DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS, DESDE A
DENUNCIA A SENTENÇA CONDENATÓRIA (Inq 571 QO, min.
rel. Sepúlveda Pertence, DJ: 26/02/1992, DJe: 05/03/1993).
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Foi com a então sentença deste caso que se firmou a tese do STF que, em caso
de diplomação do réu para cargo de parlamento do Congresso, haveria a mudança
de competência, passando da 1ª instância, para o crivo do Supremo.
Insta salientar que, ficou decidido também, que os atos já praticados não se
perderiam, ou seja, apenas haveria a mudança de competência, passando-se o
processo para a Corte Superior para que fosse realizado o julgamento do
parlamentar.
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10.A PRERROGATIVA DO FORO ESPECIAL EM CAUSAS DE NATUREZA CIVIL
Conforme aponta o entendimento do STF, no julgamento da Pet. 1.738 do
Agravo Regimental, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, datada de
01/09/1999, não compete ao Supremo julgar casos de natureza cível dos membros
do Congresso que detém prerrogativa de foro, pois é função desta corte julgar
apenas os de natureza penal.
EMENTA: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA
DEPUTADO FEDERAL – MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER
PENAL (CPC, ART. 867) – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE
AGRAVO DESPROVIDO.
A PRERROGATIVA DE FORO – UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS
PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL – NÃO SE ESTENDE ÀS
CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de
Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando
promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se
incluem na esfera de competência do Supremo Tribunal
Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal [...]
(Pet 1.738 AgR, min. rel. Celso de Mello, P, DJ: 01/09/1999, DJ:
01/10/1999).
Insta salientar que, não se deve confundir o que diz a Constituição Federal em
seu art. 53, §1º, com processos de natureza civil, pois, os membros do Congresso
Nacional são invioláveis civilmente apenas de suas palavras, opiniões e votos, e não
de toda causa de natureza civil.
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Cabe ao STF tão somente julgar causas de direito penal, não abrindo exceções
para aquelas de natureza cível, mesmo que envolva Deputados Federais e Senadores,
a competência originaria será do Juízo de 1º Grau.
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11. SÚMULAS 451 E 704 DO STF
Por fim, insta apresentar duas Súmulas do Supremo Tribunal Federal que em
muito influenciam nos julgamentos e decisões proferidas por este, no caso, são estas
as Súmulas 451 e 704. Primeiramente, versa a Súmula 451, “A competência especial
por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação
definitiva do exercício funcional”.
Com isso, o Supremo entendeu que não há hipótese de aplicação do foro após
cessada totalmente o exercício funcional do cargo, ou seja, digamos que o
parlamentar esta em seu 2º mandato, e posteriormente a este venha fazer parte de
inquérito por crime cometido ao tempo que era Deputado Federal, não caberá ao
STF processar e julgar o caso, pois não há mais hipótese deste ser reeleito.
Já a Súmula 704 versa que, “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla
defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo
do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”.
Neste entendimento, o STF deixou claro que, em casos onde houver membro
detentor de foro, em concurso de agentes com quem não detenha foro, ambos serão
julgados por corte especial, passando a ter foro especial aquele que não o detém,
somente no processo que lhe for cabível.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto percebeu-se que diversos são os entendimentos da
corte suprema no que tange ao julgamento de parlamentares detentores da
prerrogativa de foro especial, o que acaba por gerar diversas inseguranças jurídicas
sobre a condenação efetiva de parlamentares que cometam crimes.
Sabe-se que muitas foram as discussões ocorridas no STF a respeito do tema
“julgamento de parlamentares detentores de foro”, porém, a cada decisão percebese o quão confusas ficavam os pareceres do Supremo, que eram alternadas meses
após decisões que já haviam sido proferidas anteriormente.
Com isso, em prol do devido processo legal, e da premissa do julgamento
igual a todos, firma-se a teoria do fim do foro privilegiado, levando em consideração
o que fora apresentado na presente obra, no que diz respeito aos princípios da
administração pública como um todo.
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Dito isso, propõe-se tal premissa de fim do foro privilegiado, a fim de tentar
ajustar o atual cenário político nacional, o qual é cerceado pelas incessantes práticas
de crimes de corrupção e de favorecimento de x ou y pessoas. O caminho para tal
medida e árduo e complexo, contudo, caso este venha se concretizar, poderemos
esperar por um melhor cenário político nacional, com maiores esperanças e
perspectivas para toda a sociedade.
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RESUMO: O presente artigo busca expor e demonstrar que a pandemia do COVID19, que vem assolando o Brasil e o mundo durante esse ano, tem feito com que os
governos dos estados e municípios criem normas de afastamento social e medidas
de segurança para a saúde pessoal para que as pessoas não se contaminassem de
forma alguma. A pandemia não tem afetado somente a saúde da população
brasileira em si, mas tem afetado também o sistema socioeconômico e
consequentemente um crescimento grande no número de inadimplentes por conta
do desemprego causado pela queda da demanda de mão de obra e pelo baixo
rendimento nos quais as empresas estão enfrentando. O Direito Civil por sua vez vem
demonstrando por meio da revisão contratual que existe uma saída para evitar com
que aquelas pessoas que não querem deixar de adimplir com um contrato no qual
foi firmado com a intensão de cumpri-lo até o fim, mas infelizmente não foi possível
por motivo de força maior, no caso a pandemia do COVID-19, terá a possibilidade
de permanecer cumprindo com o contrato. Com a não aceitação de um acordo
amigável, a parte poderá revisar o contrato judicialmente, fazendo assim uma revisão
contratual perante o juízo, para que por fim o contratante ou contratado possa
cumprir o contrato de Locação, sendo ele privado ou público de maneira justa e
equilibrada.
Palavras-chave: revisão contratual, locação, pandemia, covid-19.
ABSTRACT: This article seeks to expose and demonstrate that the COVID-19
pandemic, which has ravaged Brazil and the world during this year, has caused state
and municipal governments to create social withdrawal norms and safety measures
for personal health so that people would not be contaminated in any way. The
pandemic has not only affected the health of the Brazilian population itself, but it has
also affected the socioeconomic system and consequently a large growth in the
number of defaulters due to unemployment caused by the fall in demand for labor
and the low income companies are facing. Civil Law, on the other hand, has shown
through the revision of the contract that there is a way out to prevent those who do
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not want to stop defaulted on a contract in which it was signed with the intention of
fulfilling it to the end, but unfortunately it was not possible due to force majeure, in
the case of the COVID-19 pandemic, will have the possibility of remaining fulfilling
the contract. With the non-acceptance of an amicable agreement, the party will be
able to review the contract judicially, thus making a contractual review before the
court, so that finally the contractor or contractor can fulfill the lease contract, being
it private or public in a fair and balanced way.
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Keywords: contractual review, rental, pandemic, covid-19.
1.INTRODUÇÃO
Devido ao surgimento inesperado de um vírus que afetou o cotidiano da
humanidade, foi necessário realizar uma adaptação forçada para conter o avanço
rápido do então conhecido Corona Vírus ou Covid-19. O desenvolvimento e
aprendizado de novos hábitos de higiene e convívio social se tornaram obrigatórios
para minimizar o contágio e os danos à saúde coletiva.
O agravante da pandemia é que não se resume apenas ao setor da saúde, mas
sim a todos os setores da economia. Pois com a nova realidade forçada de vida, todos
que não estavam preparados para uma emergência, não necessariamente como esta,
sofreram danos ainda mais graves a situação empregatícia e posteriormente a vida
financeira. Pois a redução das atividades empresariais somada a falta de emprego já
existente ocasionou em uma crise a níveis imensuráveis. O descaso tanto do governo
quanto da população, foi um atenuante para grande parte dos problemas
encontrados na atualidade, incluindo cumprimento de contratos realizados
anteriormente a Pandemia.
A ação do governo foi rápida, porém não foi inteligente, pelo simples fato da
desigualdade ser recorrente no país. Neste caso muitos não serão capazes de fato
a intervenção jurídica facilita a vida de uma grande parcela da população que está
sendo lesada através de contratos ou até mesmo sendo prejudicado por não poder
cumprir com sua obrigação e não renegociar as cláusulas de seu contrato.
2. A Evolução do Coronavírus
A Covid-19 no seu princípio foi manifesta com pequenos casos de Pneumonia
em uma cidade da China por nome de Wuhan, sendo esses pequenos casos
reportados para a OMS (Organização Mundial de Saúde), fazendo com que o OMS
verificasse com uma certa rapidez as causas dessas Pneumonias, sendo logo
constatado que se tratava de um novo Vírus por nome de Corona vírus, nCov-2019
faz parte de uma família de (Cov) que se manifestam como um resfriado comum e
403
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pode variar a doenças mais graves, com o crescimento em decorrência do seu
contágio rápido e com demora de sua manifestação o novo Corona vírus se alastrou
em larga escala a OMS no dia 30 de Janeiro de 2020 declara o novo Covid-19
como Emergência da Saúde pública de importância internacional (ESPII).
ESPIIs são declarados pela OMS em casos de eventos extraordinários que
podem exigir potencialmente uma resposta internacional coordenada, ou constituir
um risco de saúde pública para outros Estados através da disseminação internacional
da doença. Neste momento, a infecção por Corona vírus já era considerada uma
epidemia, ou seja, a ocorrência da doença estava claramente excessiva em relação ao
esperado em determinadas regiões.
O Brasil veio a declarar o estado de Emergência da Saúde pública de
importância internacional (ESPII) no dia 3 de fevereiro, sendo publicado na Portaria
do Ministério da Saúde nº 188/2020. Fazendo com que a Epidemia fosse tratada
como algo muito mais sério e ser analisada de forma minuciosa, representando a
reintrodução de doença erradicada, apresentam gravidade elevada, ou extrapolam a
capacidade de resposta da direção estadual do SUS.
A OMS poucos dias depois já identifica o novo Corona Vírus por nome de
Covid-19, incluindo os seus sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e
dificuldade respiratória, trazendo nos casos mais graves, a infecção pode causar
pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até morte, a
Covid-19 tem uma transmissão de pessoa para pessoa, podendo ser contraído por
contato com gotículas de saliva, de espirro ou catarro.
Em 11 de Março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia,
ou seja um doença que atingiu nível Global, cruzando fronteiras internacionais e
contaminando um grande número de pessoas, uma pandemia não tem nada a ver
com a gravidade da doença ou sua taxa de mortalidade, e sim com o seu contágio.
No mesmo dia o Brasil publica a Portaria nº 356/2020, provendo sobre medidas de
isolamento, que buscam a separação de pessoas em investigação clínica e
laboratorial de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local, e de
quarentena, que buscam garantir a manutenção dos serviços de saúde em
determinado local. As primeiras devem ser determinadas por prescrição médica ou
por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, já as segundas são
determinadas mediante ato administrativo formal e devidamente motivado, e no dia
22 de Março de 2020 o estado de São Paulo decreta quarentena, com a intenção de
evitar a contaminação e a propagação do Covid-19, ficando somente alguns
estabelecimento com responsabilidade pela área da saúde, abastecimento e
segurança, permanecendo em operação, estando suspensos e em quarentena até os
dias de hoje.
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A divulgação de todos os cuidados nas mídias impressas, digital e televisiva,
estão sendo adotadas pelas autoridades de todas as esferas do poder público, por
intermédio do poder judiciário, de ministérios, secretarias e demais órgãos, a fim de
minimizar a proliferação do vírus em nosso país, inclusive com a edição da Lei
13.979/2020, que vão desde o isolamento, quarentena, realização de exames
médicos, testes laboratoriais, estudos ou investigações epidemiológicas, cremação e
manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país,
locomoção interestadual e intermunicipal, requisição de bens e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, passando pela determinação de fechamento de portos,
aeroportos, rodoviárias e rodovias, também shoppings centers, centros de compras,
salões de beleza, salões de festas infantis, casas de festas, casas noturnas, pubs,
academias, clubes esportivos, bares, bem como igrejas e templos de qualquer culto
e de todas as atividades não essenciais.
Pois a redução das atividades empresariais somada a falta de emprego já
existente ocasionou em uma crise a níveis imensuráveis. A falta de planejamento,
tanto do governo quanto da população, foi um agravante para grande parte dos
problemas encontrados na atual realidade brasileira. Incluindo no cumprimento de
contratos realizados anteriormente a Pandemia.
Como as relações jurídicas foram fortemente atingidas pela pandemia do
COVID-19, especialmente as patrimoniais, em relação a crise econômica que o país
vem sofrendo desde o início do ano, quando o vírus teve um avanço avassalador,
fazendo com que os governos estaduais e locais a editar decretos que determinaram
o fechamento de quais quer espaços público e privado. Incluindo os Shoppings
Center em sua grande maioria tiveram que fechar as suas portas, obrigando os
lojistas a repentinamente encerrar, ainda que transitoriamente, as suas atividades.
Com a determinação de fechamento dos estabelecimentos públicos e
privados feito pelo Poder Público que refletiu em grande maioria das lojas nos
Shoppings Centers, trata-se de um evento de força maior que caracterizou pela ação
do Estado sobre a qual o particular não pode impedir, atingindo fatalmente as
obrigações. As obrigações atingidas no caso são os contratos de locação dos imóveis
não-residenciais, que se localizam dentro desses Shoppings Centers.
Diante dessa situação caótica, com toda certeza haverá a necessidade de
revisão das relações contratuais, tendo em vista o desequilíbrio financeiro que
certamente atingirá tanto o contratante quanto o contratado. Não há como falar de
revisão contratual e não entrar em discussão sob o foco do caso de força maior e
fortuito, bem como do tipo de relação contratual decorrente de uma relação
consumerista.
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3.Teoria Geral dos Contratos
Nas antigas civilizações, os costumes e usos eram o que regiam as relações
comerciais, as quais eram verbais e informais. Com o crescimento dessas civilizações,
percebeu-se a necessidade de regular tais relações à medida que as necessidades
socioeconômicas foram ficando cada vez mais volumosas. A palavra contra ere
carrega a contractus, trazendo o sentido de ajuste, convenção ou pacto, criando
acordo de vontades criador de direitos e obrigações. Acordo entre duas ou mais
partes com uma finalidade qualquer. Sendo também o trato de duas pessoas ou mais
atribui-se a certos compromissos ou obrigações, ou asseguram entre si um direito.
Para Maria Helena Diniz, “contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na
conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações
jurídicas de natureza patrimonial”.
Após a revolução industrial, o Direito consequentemente evoluiu em
decorrência da necessidade humana, podemos ajuizar os contratos como um
negócio jurídico bilateral no qual gera obrigações para ambas as partes, que acordam
por um consentimento recíproco, a fazer ou não fazer algo, tendo como base, a
constituição, modificação ou extinção do patrimônio, tornando o negócio jurídico
bilateral ou plurilateral, que sujeitam as partes à observância das condutas idôneas
para a satisfação dos interesses que regularam.
Para que o contrato seja valido: (I) agente capaz; (II) objeto lícito, possível,
determinado ou determinável; e (III) forma prescrita ou não defesa em lei. Conforme
o artigo 104 do Código Civil de 2002, são todos esses os requisitos para que a
vontade manifestada pelas partes possa valer no mundo jurídico. Ademais, a função
social do contrato consiste, assim como já previsto na constituição, o artigo 421 do
Código Civil:
“Art. 421: A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato”.
A classificação dos contratos em função das obrigações que originam, de
como são formados, das prestações que são geradas para as partes contratantes e
dos seus requisitos específicos e particulares. Diante dessa separação que a lei e a
doutrina fazem, nota-se que o contrato é uma espécie de negócio jurídico, que por
sua vez tem natureza bilateral e plurilateral precisando para sua construção, de um
encontro de vontades de partes distintas. A representação do contrato é uma das
mais importantes fontes de obrigações, pela qual se reconhece o direito de exigir
que alguém possa ser submetido a dar, fazer, ou não fazer alguma coisa.
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O contrato sendo um negócio jurídico, requer para a sua legitimidade o
cumprimento dos requisitos presentes no artigo 104 do Código Civil, já mencionado
acima e que discorremos sobre abaixo:
A) Requisitos objetivos:
I- Licitude de seu objeto, que não pode ser contrário a lei, à moral, aos
princípios da ordem pública e aos bons costumes.
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II- Probabilidade física ou jurídica do objeto, ou seja, se no período da
construção do contrato, havia um impedimento para a sua concretização,
havendo a inexecução do contrato com ou sem perdas e danos, de acordo
com a culpa do devedor.
III- Objeto determinado, o contrato deve conter os elementos
indispensáveis para que se possa definir o seu objeto, de modo que a
obrigação do devedor tenha sobre o que recair.
IV- Economicidade de seu objeto, que precisa ser possível de conversão,
direta ou indiretamente, em dinheiro.
B) Requisitos subjetivos:
I- Existência de duas ou mais pessoas.
II- Capacidade das partes contraentes para exercer os atos da vida civil, as
quais não podem configurar-se nos artigos. 3º e 4º do Código Civil, sob
pena da anulabilidade ou nulidade do contrato.
III- Capacidade típica para contratar, ou seja, os contratantes deverão ter
legitimação para executar o negócio jurídico.
IV- Concordância das partes acerca da existência e natureza do contrato,
do seu objeto e das cláusulas que o formam.
Os requisitos formais são requisitos referentes a forma do contrato, porém,
os requisitos são maleáveis, podendo ser apresentado na forma oral ou escrita, em
ambas as formas os meios jurídicos serão criados, e sucessivamente os seus efeitos
também.
O papel socioeconômico do contrato foi, recentemente, reconhecido como
o essencial motivo de sua proteção jurídica. É por contas da sua finalidade
socioeconômica que o Direito interfere no relacionamento que seria exclusivo das
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partes. É notório que os contratos possuem finalidade econômico-social, que essa é
a razão de sua existência.
E em razão da atual situação do país movida pela propagação do Coronavírus
tem causado um certo engessamento da economia global e nacional. Grande parte
da população está dentro de suas casas em isolamento, as lojas, restaurantes,
academias, e todos tipo de estabelecimentos que não tenha como atividade principal
voltada a área da saúde baixaram as portas para evitar o crescimento da
contaminação, e até mesmo as fábricas tiveram que parar ou diminuir a sua
produção.
Para o não endividamento, os empregadores tiveram que fazer diversos
cortes de gastos, causando desemprego e redução salarial, e assim reduzindo o
poder aquisitivo da população, fazendo com que as pessoas não cumprisse com suas
obrigações, por conta da dificuldade financeira que grande maioria da população
está passando nos últimos dias.
4.Revisão Contratual
Devido a situação do país, a oportunidade para contratantes revisarem os
termos previstos em contratos, usando o veículo judicial, surge como um meio de
preservar a eficácia do contrato evitando as quebras do mesmo.
Revisão contratual é uma oportunidade para se atingir o princípio da
conservação dos contratos.
“A revisão contratual é uma forma de adequação do contrato à
vontade dos contratantes, ou ainda, a hipótese de resolução
contratual para os casos onde a redução da onerosidade não
seja possível. O fato superveniente que provoca a
desproporção manifesta da prestação é causa de resolução do
vínculo contratual quando for insuportável para a parte
prejudicada pela modificação das circunstâncias, seja o credor
ou o devedor.” (GONÇALVES, 2004, p.175).
Revisões contratuais são de extrema relevância na atual situação em que o
país vem enfrentando, trazem diversas melhorias.
A revisão contratual é feita justamente para que ambas as partes de um
contrato não saia como prejudicado de forma alguma, dando a possibilidade do
contratante cumprir com a sua obrigação de uma maneira mais flexível, Quando a
situação financeira do contratante não for mais a mesma condição financeira de
quando ele firmou o contrato, para que se possa cumprir todas as exigências do
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contrato, e também ao contratado que por sua vez sairá como satisfeito pelo fato
que o seu direito será respaldado.
Segundo a doutrina de Orlando Gomes:
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“A teoria da imprevisão decorre da constatação de que o
contrato, celebrado para ser respeitado e cumprido,
segundo as mesmas condições existentes no momento
da celebração, pode ser alterado, excepcionalmente, se
ocorrerem fatos supervenientes imprevisíveis que
estabeleçam o desequilíbrio entre as partes, onerando
sobremaneira uma delas, com proveito indevido da outra.
Nesta hipótese, incide a cláusula rebus sic stantibus,
mediante a qual se retorna ao estado de equilíbrio
anterior, afastando- se qualquer hipótese de supremacia
e de vantagem indevida de uma das partes, em desfavor
da outra que ficaria prejudicada”.
Haverá determinados contratos que somente serão revisto por meio do
veículo judicial, devido as situações em que o contratado se sentira de certa forma
injustiçado e não concordará com a realização da revisão contratual de comum
acordo.
De acordo com o Dr. Alexandre Faro:
“Quando acontecimentos extraordinários determinam
radical alteração no estado de fato contemporâneo à
celebração do contrato, acarretando consequências
imprevisíveis, das quais decorre excessiva onerosidade no
cumprimento da obrigação, o vínculo contratual pode ser
resolvido ou, a requerimento do prejudicado, o juiz altera
o conteúdo do contrato, restaurando o equilíbrio
desfeito. Em síntese apertada: ocorrendo anormalidade
da álea que todo contrato dependente do futuro encerra,
pode-se operar sua resolução ou a redução das
prestações”
E por fim também existem contratos que não abrangidos pela revisão
contratual visto que alguns possuem clausulas especificas que impedem a realização
da revisão por ocorrência de uma pandemia.
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Porém, não si deixar de notar que além da possibilidade da realização de
revisão de cláusulas contratuais, o Código Civil possui normas que autorizam a
resolução devido a uma onerosidade excessiva, sempre que a prestação de uma das
partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem à outra, em
decorrência, novamente, de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (artigo
478), com possibilidade, inclusive, da parte contrária evitar essa resolução, caso se
disponha a restabelecer o equilíbrio contratual (artigo 479).
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5.Revisão nos Contratos de Locação
Em decorrência da pandemia o país teve que adotas, o distanciamento social,
o isolamento e também a suspensão das atividades não essenciais determinado pelo
governo com a finalidade de inibir a disseminação do vírus, pensando na saúde da
população foram tomadas essas medidas e seguidas, deixando o país com uma
instabilidade financeira enorme.
Por um lado o governo protegendo a população seguiu com suas medidas
e recomendações e, por outro lado não podemos fechar os nossos olhos para o que
estas medidas e normas trazem para as atividades econômicas do país e, nesse
ponto, os impactos são nitidamente negativos, ainda mais quando o assunto é a
saúde econômica/financeira das empresas, muitos empresários estão lutando para
gerar algum tipo de receita e não estão conseguindo, por outro lado, as despesas e
até mesmo agravadas, por conta da pandemia. Afetando também essa crise
econômica das empresas em milhões de brasileiros desempregados.
Nesse contexto causado pela pandemia do Covid-19, os contratos de
locação comercial e imobiliário, são alvos de discussão pela possibilidade de fazer a
revisão contratual ou não, tendo também a possibilidade da exoneração por parte
do locatário quanto as obrigações impostas pelo contrato, nas quais foram
assumidas pelo mesmo.
Esta revisão depende da existência de
"fato superveniente, diante de uma imprevisibilidade somada a
uma onerosidade excessiva" (TARTUCE, 2013, p129).
É de extrema importância pontuar a bilateralidade de uma contrato de
locação, na forma em que determina as prestações e as contraprestações para ambas
as partes contratantes, para que sejam disponibilizados os bens imóveis de acordo
com o pagamento dos alugueis, sendo assim comutativo e de execução continuada.
Dessa forma, possibilitando a revisão contratual que está nos termos do
artigo 317 do Código Civil, juntamente com os princípios da boa-fé e a função social
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do contrato, resultando na revisão dos valores das prestações a serem pagas, e não
na exoneração completa das prestações.
“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o
do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a
pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o
valor real da prestação.”
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Isso ocorre pelo fato da pandemia ter afetado ambas as partes, de tal forma
que não se pode simplesmente extinguir a obrigação do locatário pagar o aluguel,
levando em consideração que o locador será atingido pela crise, embora esteja
cumprindo sua obrigação que é a disponibilização do imóvel em favor do locatário.
Havendo também a possibilidade das empresas, independente do
seguimento no qual a empresa atua, cuja a mesma utiliza um imóvel alugado, como
primeira opção, levando em consideração a situação atual do país a, revisão do
contrato de forma mais amigável vem sendo uma das melhores formas nas quais
locador e locatário cumprem com o contrato usando como base o diálogo para
renegociação do valor do aluguel do contrato de locação.
Pois ambas as partes poderá expor todas as suas necessidades e assim
chegar a um consenso firmando assim novos termos do contrato, nessa renegociação
pode-se ser revisto o valor do aluguel a ser pago nesse período que pandemia,
ficando a critério das partes as formas e a quantia a ser paga por mês de cada
prestação do aluguel.
Nos termos do Artigo 18 da lei do Inquilinato:
“Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor
para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de
reajuste.”
Desta forma, existindo a boa-fé entre as partes por certo será encontrado o
meio termo, um equilíbrio para que a crise econômica em que o país vem
enfrentando por conta da pandemia do Covid-19 tenha uma menor impacto nos
mais afetados.
Muito embora, se de uma forma amigável não for a maneira na qual o
locador e o locatário aderirem a essa conciliação, restará ao Judiciário intervir e fazer
a intermediação para equilibrar os déficit da empresa provocado pela pandemia.
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Recentemente, a grande maioria do Judiciário vem reconhecendo o Covid19 como motivo de força maior, entretanto, isso não quer dizer que os juízes estão
dando procedência para as ações que pedem a redução do aluguel. Muito pelo
contrário, existe decisões em todos os sentidos, onde se destaca a necessidade
efetiva de como a pandemia está atingindo aquela relação contratual, conforme já
mencionado acima, a pandemia movida pelo Covid-19 atinge as duas partes do
contrato, tanto o locador quanto o locatário, é necessário ressaltar e deixar
comprovado o desequilíbrio contratual provocado pela crise.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação revisional de contrato
fundada na excepcionalidade da situação ocasionada pelas
medidas de contenção da pandemia de COVID-19 – Pretensão
de redução de 25% do valor do aluguel por três meses –
Possibilidade de prosseguimento da ação com valor dado à
causa, que corresponder ao valor econômico perseguido,
observada a possibilidade de apresentação de impugnação
pela parte contraria – recurso provido, liminarmente.
(TJ-SP – AI: 21120763520208260000 SP 211207635.2020.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mandes de Oliveira,
Data de Julgamento: 24/06/2020, 32º Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)
Agravo de instrumento. Revisional de contrato de locação de
shopping center em razão de fechamento do centro de
comprar pelo Poder Público devido à pandemia de covid-19.
Tutela antecipada. Pedido de isenção de aluguel mínimo e da
contribuição para o fundo de promoção e propaganda.
Indeferimento. Locadora que suspendeu a cobrança dos
aluguéis mínimos desde o início da ordem de fechamento do
shopping “para alinhamento futuro, quando for possível um
melhor entendimento sobre a questão”. Fundo de promoção e
propaganda cuja cobrança foi aplicado desconto de 20%.
Ausência de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
Recurso improvido.
(TJ-SP
–
AI:
2118087820208260000
SP
211808780.2020.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento:
22/06/2020, 34º Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
22/06/2020)
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6.CONCLUSÃO
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Devido a atual situação do cenário político e econômico no país, a revisão
contratual mostra-se de extrema importância em alguns casos, tais como os
contratos de locação de imóveis e pensão alimentícia que tem o termo de visita
incluso, sendo de grande valia para ambos tanto para o contratante quanto para o
contratado, tendo em vista que através dessa manobra jurídica facilitará a ambas as
partes o cumprimento do contrato, evitando assim o crescimento da inadimplência
no país.
Percebe-se que existe notória relevância no tema, tendo em vista que pode
ser aplicado a todo e qualquer contrato que esteja em execução, com isso os
credores não parariam de receber e os devedores teriam a oportunidade de
continuar adimplindo com suas obrigações, proporcionando maior liquidez dos
contratos reavisados e um menor número de protestos de títulos.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar O Direito à Convivência
Familiar da Criança e do Adolescente, através do Instituto da Adoção, tendo como
referência a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei nº. 8.069/90
denominado Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei da Adoção nº. 12.010/09.
Descrever sobre o direito à convivência familiar, a partir do melhor interesse da
criança e do adolescente, e a necessidade de oferecer por meio da família substituta,
um ambiente seguro e adequado com afeto, cuidados e proteção para o melhor
desenvolvimento. A própria legislação brasileira prescreve que toda criança e
adolescente tem direito a uma família, cujos vínculos devem ser protegidos pelo
Estado e pela sociedade. Pois, muito se tem falado sobre crianças e adolescentes no
Brasil, principalmente sobre a violação de direitos que grande parte dessas crianças
e adolescentes enfrenta cotidianamente: maus-tratos, abuso e exploração sexual,
trabalho infantil, desaparecimento, fome e abandono. Esses indicadores sociais
refletem a realidade das crianças e adolescentes brasileiros e também são fatos que
mostram que são os mais vulneráveis as consequências da exclusão social.
Palavras-chave: Adoção. Adolescente. Convivência. Criança. Família Substituta.
ABSTRACT: This article aims to address the Right to Family Life for Children and
Adolescents, through the Instituto da Adoção, having as reference the Constitution
of the Federative Republic of Brazil, Law no. 8.069 / 90 called the Child and Adolescent
Statute and the Adoption Law no. 12.010 / 09. Describe the right to family life, based
on the best interests of the child and adolescent, and the need to offer, through the
substitute family, a safe and appropriate environment with affection, care and
protection for the best development. Brazilian law itself prescribes that every child
and adolescent has the right to a family, whose bonds must be protected by the State
and by society. Well, a lot has been said about children and adolescents in Brazil,
mainly about the violation of rights that most of these children and adolescents face
daily: mistreatment, abuse and sexual exploitation, child labor, disappearance, hunger
and abandonment. These social indicators reflect the reality of Brazilian children and
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adolescents and are also facts that show that the consequences of social exclusion
are the most vulnerable.
Keywords: Adoption. Teenager. Coexistence. Kid. Substitute Family.
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SUMÁRIO - 1 Introdução, 2 Considerações sobre o ECA, 3 A família como espaço de
formação, 4 O Instituto da Adoção – Lei 12.010/2009, 5 A Garantia do direito à
convivência familiar, 6 Considerações finais, 7 Referências.
1 INTRODUÇÃO
As crianças e os adolescentes são cidadãos dotados de direitos, como
qualquer outra pessoa, a infância e adolescência é a fase de desenvolvimento e que
deve ser desfrutada por todas as crianças e adolescentes. A adoção é um instituto de
muita importância no ordenamento jurídico brasileiro, pois é o momento em que há
a reciprocidade de que pais adotam filhos, e filhos adotam os pais, formando, assim,
famílias unidas pelos laços do afeto. Sobre as razões que levam uma criança ou um
adolescente que tem uma família, com a qual mantém vínculo constante a viver em
uma instituição de abrigo ainda estão longe de ser conclusivas, pois a pobreza,
principal motivo apontado para tantas crianças em abrigos, não é suficiente para
explicar as razões que levam algumas famílias pobres a abandonarem seus filhos em
instituições e, outras, da mesma classe social, continuarem se responsabilizando
pelos cuidados com sua prole.
Existe em nosso país um crescente aumento do número de adolescentes à
espera da adoção, as casas de acolhimento e instituições públicas abrigavam em 26
de março de 2020, 34,8 mil crianças e adolescentes. Mais de 60% são adolescentes e
a divisão entre os gêneros é quase idêntica. Os dados constam do novo painel online do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), implantado
nacionalmente em 2019, as estatísticas estão disponíveis para toda população por
meio do portal do Conselho Nacional de Justiça. Os adolescentes compõem a maior
parte dos acolhidos no Brasil: ao todo, são 9,4 mil com mais de 15 anos de idade.
Destes, um terço está acolhido há mais de três anos e não têm irmãos nas mesmas
condições. Em 3% dos casos, há diagnóstico de deficiência intelectual e, em 4%, há
presença de problemas de saúde. No outro extremo, estão as crianças na fase da
primeira infância – de 0 a 6 anos. Juntas, elas somam 9,1 mil acolhimentos.
Cerca de 2.400 bebês com até 3 anos aguardam até seis meses pelo retorno à
família de origem ou pela adoção. Segundo as estatística as crianças e os
adolescentes representam 34% da população brasileira, o que, em números
absolutos, significa um contingente de 57,1 milhões de pessoas. Cerca da metade
das crianças e dos adolescentes do Brasil, 48,8% e 40%, é considerada pobre ou
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miserável, pois nasce e cresce em domicílios cuja renda per capita não ultrapassa
meio salário mínimo. Entre os principais motivos do abrigo das crianças e dos
adolescentes pesquisados estão a carência de recursos materiais da família (24,1%),
o abandono pelos pais ou responsáveis (18,8%), a violência doméstica (11,6%), a
dependência química de pais ou responsáveis (11,3%), a vivência de rua (7,0%), a
orfandade (5,2%), a prisão dos pais ou responsáveis (3,5%) e o abuso sexual praticado
pelos pais ou responsáveis (3,3%).
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ECA
A Lei nº 8.069 denominado Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), é uma
Lei Federal que foi decretada e sancionada no dia 13 de julho de 1990. O ECA, tem
como base fundamental a proteção integral à criança e ao adolescente, e reconhece
a criança e o adolescente como cidadãos de direito, sem distinção de raça, cor ou
classe social de pertencimento. Considera-se, conforme o art. 2º da referida lei a
descrição para criança de zero até doze anos incompletos, e adolescente, aquele de
doze até os dezoito anos. O estatuto é uma grande conquista para as crianças e os
adolescentes brasileiros, pois é a primeira legislação que os reconhece como
cidadãos de direito, segundo o artigo abaixo da referida lei:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
São garantias de direitos diretamente relacionados à Constituição da
República de 1988. Dispõe, ainda conforme o art. 5º do ECA, que:
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
Ainda, no artigo 7º, diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência. E convivência familiar conforme o estatuto, é um direito fundamental da
criança e do adolescente, sendo a família substituta a última opção. Pois, toda criança
e adolescente têm direito de ser criado e educado no seio de sua família.
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3 A FAMÍLIA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO
Temos no início do caput do art. 226 da Constituição Federal a definição que
a instituição denominada família é a base da sociedade, tendo especial proteção por
parte do Estado. De fato, a família se mostra como uma instituição fundamental, seu
estudo interessa ao direito, como fonte de relações sociais de reconhecida
importância, pelos interesses individuais e coletivos. A família natural é considerada
como um grupo composto por indivíduos ligados por vínculo de parentesco, os
consanguíneos. Quando esse indivíduo cresce, ele se relaciona com outros grupos
familiares, e, apesar de criar novas entidades, não se desvincula da primeira. As
primeiras relações afetivas desenvolvidas no seio da família de uma criança poderão
servir de base para toda a sua vida e para as suas relações futuras. A família é esse
instituto fundamental para amadurecimento e crescimento do indivíduo. Portanto, a
sociedade é formada por grupos denominados de famílias. É onde a pessoa nasce,
cresce, educa-se e se prepara-se para o ingresso na sociedade.
“Suas principais funções são, portanto, de natureza biológica,
garantindo a descendência e a permanência do grupo,
educadora e socializadora, adequando o comportamento de
seus membros aos valores dominantes no grupo familiar e na
sociedade, transmitindo-lhes a linguagem, os hábitos, a cultura;
econômica, proporcionando-lhes as condições materiais de
subsistência e conforto, e psicológica, contribuindo para o
equilíbrio, o desenvolvimento afetivo e a segurança emocional
de seus membros.” (AMARAL, 2008, p. 141).
O interesse do Estado na família é o reconhecimento de que ela é o núcleo
inicial e base de toda a sociedade. É amplamente reconhecida no cuidado e no bemestar de seus membros, uma vez que é o âmbito privilegiado e primeiro a
proporcionar a garantia de sobrevivência a seus integrantes, especialmente aos mais
vulneráveis, como crianças. É um centro de formação social, não apenas como
origem, mas também como função.
“[..] a família, como grupo fundamental da sociedade e
ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os
seus membros, e em particular das crianças, deve receber a
proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir
plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade”.
(Preâmbulo da Convenção sobre os direitos das crianças)
Reconhece-se a importância de estar inserido no seio familiar. O que se
pretende afirmar é que, além de servir como estrutura fundamental à formação de
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uma sociedade, passou a se reconhecer na família a função de formar os indivíduos
para a vida em sociedade.
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A família é considerada de extrema importância para assegurar a
sobrevivência dos filhos, os seres humanos, ao nascer não tem capacidade de suprir
suas necessidades, é a família que se encarrega de suprir as necessidades primárias,
quais sejam: alimentação, segurança, saúde, afeto etc. É no espaço familiar, através
do convívio, da troca de afetos e dos diálogos que a criança absorve os valores éticos
e humanitários e onde os laços de solidariedade se enraízam propiciando a
construção dos valores culturais. A falta de afeto pode prejudicar o desenvolvimento
emocional do bebê e dos demais membros da família.
“...é importante que a família repense sua forma de organização
a fim de ajudar a criança na superação das dificuldades,
buscando, se necessário, as contribuições de profissionais
capacitados”. (RODRIGUES E ROSIN, 2007).
Segundo Ferreira, (2008, p.396), família é um conjunto de:
“[...]
pessoas aparentadas que
vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os
filhos”, ou ainda, “pessoas do mesmo sangue, origem,
ascendência”.
Ainda dentro da concepção de família:
“[...] não existe identidade de conceitos para o Direito, para a
Antropologia. Não bastante ainda a flutuação de seu conceito,
como a Sociologia e todo fenômeno social, no tempo e no
espaço, a extensão dessa compreensão difere nos diversos
ramos do direito. Assim, sua extensão não é coincidente
no direito penal e fiscal, por exemplo. Nos diversos direitos
positivos dos povos e mesmo em diferentes ramos de direito
de um mesmo ordenamento, podem coexistir diversos
significados de família”. (VENOSA, 2011,p.01)
Com relação à família substituta, o ECA divide o assunto nos institutos da
“guarda”, da “tutela”, e da “adoção”, porém fica claro que estabelece que a criança
viva e se desenvolva em seu ambiente normal e natural que é a família natural. A
família substituta, como o próprio nome diz, substitui a família natural, que é aquela
na qual a criança ou adolescente tem direito de, prioritariamente, ser criada, educada
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no que tange aos princípios morais, e mantida, mesmo que apresentem carências
financeiras. O Estatuto coloca, em primeiro plano, o interesse da criança e do
adolescente “sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente
ouvido e sua opinião devidamente considerada”. Na colocação em família substituta,
o artigo 28 parágrafo 2° reza: “na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau
de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar
as consequências decorrentes da medida.”
O Estatuto da Criança e do Adolescente, na seção III, subseção I, define as
formas de colocação de crianças ou adolescentes em famílias substitutas:
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação
jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.
Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a
pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com
a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar
adequado.
Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará
compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo,
mediante termo nos autos.
BARONI et al (2016, c, texto digital) destaca que:
“Quando falamos em filiação socioafetiva estamos tratando da
relação entre pais, mães e filhos, cuja origem vem do vínculo
afetivo existente entre eles, não sendo necessário que haja um
vínculo genético, ou seja, para ser mãe ou pai, não é preciso ter
sido aquele que gerou o filho, mas sim, aquele que exerce, de
fato, a função paterna ou materna”.
A colocação da criança em família substituta possui caráter protetivo e
excepcional, isto é, de acordo com Rolf Madaleno, uma “medida de proteção para
afastar o infante de uma situação de risco de lesão a seus direitos fundamentais, pela
ação ou omissão de seus pais”. Nessa nova família, que assumi a condição de
substituta, ao receber a criança ou o adolescente, encarrega-se, de todos os direitos
e deveres intrínsecos à família original. Não obstante, cumpre salientar que existem
três tipos de colocação em família substituta que se caracterizam, sobretudo, pelo
tempo de permanência – eventual, transitória ou permanente – com a nova família e
que determinarão o grau de ingerência na vida da criança ou adolescente.
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4 O INSTITUTO DA ADOÇÃO – LEI 12.010/2009
Em 03 de agosto de 2009 foi sancionada a Lei 12.010, denominada Lei da
Adoção, aperfeiçoou os trâmites legais da adoção, e, por conseguinte garantiu mais
efetividade quanto ao direito das crianças e adolescentes à convivência familiar.

•

dar filhos a quem não pode tê-los biologicamente

•

dar pais aos desamparados, a fim de lhes trazerem melhores condições
sociais.
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A adoção é um instituto de muita importância no ordenamento jurídico brasileiro,
pois é o momento em que há a reciprocidade de que pais adotam filhos, e filhos
adotam os pais, formando, assim, famílias unidas pelos laços de afetividade. É o ato
jurídico pelo qual se admite uma pessoa como filho, independente de relação natural
ou biológica de ambos. Tem o objetivo a proteção do adotado, além de proporcionar
a filiação a quem não tem seu próprio sangue. Muitas crianças e adolescentes vivem
em abrigos no Brasil, são crianças, adolescentes, jovens que enfrentam problemas de
violência, negligência e abandono, colocadas nas instituições, chamadas abrigos, por
muitos motivos variados. É conhecida como uma filiação civil, necessitando de um
desejo do adotante em trazer para sua família, na condição de filho, alguém que lhe
é estranho. Duas são as finalidades principais, extraídas com a criação da adoção:

Para o ordenamento jurídico adotar significa acolher, mediante processo legal e
por vontade própria, como filho legítimo, uma pessoa desamparada pelos pais
biológicos. Nesse atual conceito de adoção temos que enfatizar o princípio do
melhor interesse para a criança, pois o instituto da adoção não deve ser usado apenas
como uma forma de dar filhos a casais que não podem ter, mas também como uma
forma humanitária de melhorar a vida das pessoas adotadas. A adoção possui uma
significância que vai ainda além do que foi acima conceituado, adotar possui o
significado do valor que representa na vida dos indivíduos envolvidos: os pais e
filhos. É regulamentada pelos artigos 39 a 52 da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. A
referida lei regula sobre a idade do adotante, a condição de filho que será atribuída
ao adotado, sua irrevogabilidade, e ressalta também que a adoção só se concretizará
se for benéfica para o adotando, dentre outras disposições.
No Direito Romano, encontramos o seguinte conceito:
“adoptio est actus solemnis quo in loco fili vel nepotis adscicitur
qui natura talis non est”, ou seja: a adoção é o ato solene pelo
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qual se admite em lugar de filho quem pela natureza não é”.
(RODRIGUES, 1995. p. 22.)
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Um dos conceitos mais abrangente de aspecto social, afetivo e moral,
encontrei nas palavras de João Seabra Diniz (2010):
“A adoção hoje, não consiste em dar filhos para aqueles que
por motivos de infertilidades não os podem conceber, ou por
“ter pena” de uma criança, ou ainda, alívio para a solidão. O
objetivo da adoção é cumprir plenamente às reais necessidades
da criança, proporcionando-lhe uma família, onde ela se sinta
acolhida, protegida, segura e amada.” (DINIZ, 2010, I, p.67)
Diniz (2011, p. 546), a esse respeito, ainda afirma que:
“A adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados
os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de
qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um
vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na
condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha”.
Na concepção de Gonçalves (2009, p. 341)
“Adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em
sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”.
No que tange à filiação por meio da adoção, Matheus (2015, p. 12) reitera:
“A adoção define, então, a filiação socioafetiva, fixada não no
fator biológico, mas no fator sociológico”.
Por sua vez, Luz (2009, p. 162) complementa que:
“Na adoção, não se opera a verdadeira e pura filiação, embora,
costumeiramente, ela receba a denominação filiação afetiva. A
doutrina vem propugnando e defendendo a teoria da
socioafetividade como fundamento de que o elemento
material da filiação não é somente o vínculo de sangue, pois,
atrás disso, existe também uma verdade socioafetiva”.
Dessa forma, a adoção é o ato em que o adotante acolhe em sua família o
adotado, na condição de filho. Diante da diversidade de conceitos, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, discorre em seu artigo 41, caput:
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“A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os
mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os
impedimentos matrimoniais”.
5 A GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR
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A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de crianças e
adolescentes garantido pela Constituição Federal no artigo 227 e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). No artigo 19, o ECA estabelece que toda criança e
adolescente tem direito a ser criado e educado por sua família e, na falta desta, por
família substituta. O direito à convivência familiar e comunitária é tão importante
quanto o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. É previsão
constitucional esse direito e está amparado pelos princípios jurídicos da Prioridade
Absoluta da Criança e do Adolescente, tal como pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, nos seguintes termos:
Art. 19 – Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado
e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
pleno.
Conforme exposto, a legislação brasileira prevê manifestamente que toda
criança e adolescente tem direito a uma família, a qual devem ter protegidos seus
vínculos pelo Estado e pela sociedade, ou seja, tem direito à convivência familiar.
Segundo Winnicott, quando a convivência familiar é saudável, a família é o melhor
lugar para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Entretanto, apesar da
família ser teoricamente um lugar de proteção e cuidado, as vezes também é lugar
de conflito, podendo ser um espaço para a violação de direitos da criança e do
adolescente.
A convivência familiar é de muita importância para que a criança se adapte a
essa vida em sociedade, seus valores e a sua solides prepara as relações com as
adversidades culturais e sociais, características do período de maturidade. A idéia de
família tem se modificado ao longo dos anos, a família não é mais somente um
sinônimo de família patriarcal e extensa, típica do período colonial, instituição vertical
baseada no parentesco, em lealdades pessoais e na territorialidade, conforme
constatou Paulo Freire (1993).
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Por sua vez, Madaleno (2018) destaca que o artigo 227 da Constituição Federal
também diz respeito à dignidade humana, notadamente em relação à criança e ao
adolescente, pois dispõe acerca das garantias que são inerentes aos protegidos.
Assim, impende destacar, in verbis, o referido artigo:
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.
Desse modo, fica evidenciado que o princípio da dignidade humana possui
extrema importância no que diz respeito às crianças e aos adolescentes, uma vez que
versa sobre a prioridade em oferecer uma vida digna aos protegidos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 consagrou sendo fundamental o direito à
convivência familiar à criança e ao adolescente, pois a família é de suma importância,
base da sociedade. Através da adoção é possível garantir à toda criança e adolescente
o direito à convivência familiar, em um ambiente de afeto e cuidado, para seu pleno
desenvolvimento. Essa garantia, implica em outros direitos também descritos na lei,
como a saúde, educação, moradia e outros, pois todos são necessários. Nossa
legislação reconhece e preconiza a família, como esse lugar essencial à humanização
e à socialização da criança e do adolescente, um espaço ideal e privilegiado para esse
desenvolvimento integral dos indivíduos. Porém, se faz necessário, o investimento na
família e a garantia dos direitos para que esta possa desenvolver sua capacidade
protetiva para com seus membros e principalmente os mais vulneráveis, e assim se
configure como um ambiente saudável para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes, como preconiza o Estatuto. Pois é necessário ter vínculos afetivos, é
algo que faz parte da formação das pessoas e percebe-se que a adoção passou por
contextos históricos relacionados ao abandono e a busca de uma família para a
criança. Adotar é aceitar um terceiro, sem qualquer relação sanguínea com sua
família, dentro do seu meio familiar, amando e respeitando este indivíduo da mesma
maneira que a um filho biológico. E o ECA registra que o maior interessado e quem
deve ser resguardado no ato da adoção é a própria criança e o adolescente, pois a
principal função da adoção é dar as crianças e adolescentes uma família que lhe
proporcione o melhor ambiente possível, para que sua formação seja completa,
sendo-lhes assegurado saúde, educação, afeto, proteção, uma vida digna a partir do
princípio do melhor interesse da criança e adolescente.
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No ordenamento jurídico brasileiro, por força de permissivo inserto da
Constituição Federal, vigora a possibilidade de coexistência do Regime Geral de
Previdência Social, que se trata do regime gerido pelo INSS, juntamente com os
regimes próprios de previdência instituídos no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, para seus respectivos servidores ocupantes de
cargos efetivos.
Ressalte-se que, atualmente, não é mais possível a instituição de novos
regimes próprios de previdência social, sendo apenas permitida a manutenção dos
já existentes quando da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, por força
do que dispõe o artigo 40, § 22, da Carta Maior.
Na linha do que dispôs a Constituição Federal, o regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos deverá ter caráter
contributivo e solidário, com contribuição dos respectivos Entes Públicos e dos
servidores, ativos e inativos, assim como dos pensionistas, de modo a preservar o
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
Os Entes Federados que dispõe de regime próprio de previdência social
possuem uma determinada margem regulamentar deferida pela Constituição Federal
no que tange à definição requisitos e critérios para concessão de benefícios,
devendo, todavia, quando o exercício desse poder, serem observadas as regras gerais
e os limites estabelecidos na Constituição da República.
No que tange ao benefício de aposentadoria, sem embargos das regras de
transição e das particularidades de cada regime, ele pode se dar por incapacidade
permanente para o trabalho, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco)
anos de idade, na forma de lei complementar, ou voluntariamente, observada a idade
mínima estabelecida nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e
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do Distrito Federal, bem como o tempo de contribuição e os demais requisitos
estabelecidos em lei complementar de cada Ente Federativo.
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Então, percebe-se que foi conferida autonomia aos Entes Federados que
possuem regime próprio de previdência para definição da idade mínima de
aposentadoria, com exigência de que essa definição seja feita por meio de normas
inseridas nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito
Federal, bem como para o estabelecimento do tempo de contribuição e dos demais
requisitos, mediante lei complementar de cada ente federativo.
No âmbito da União, a própria Constituição Federal definiu a idade mínima
de 62 (sessenta e dois) anos de idade, para mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos para
homens como requisito para aposentadoria voluntária, sendo que, até que entre em
vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social
dos servidores da União, ficou estabelecido o tempo mínimo de contribuição de 25
(vinte e cinco) anos, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria.
Neste mesmo contexto, é preciso observar que, no que se refere às regras
para o cálculo dos benefícios de aposentadoria, cada Ente Federado deverá
disciplinar a matéria por meio de lei própria, ressalvando que os valores dos
benefícios não poderão ser inferiores ao valor salário mínimo ou superiores ao limite
máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, sendo, todavia, a
criação do regime de previdência complementar para servidores públicos
condicionante para aplicação desse teto.
Na mesma linha que as aposentadorias, os benefícios de pensão por morte
deverão ser disciplinados na legislação própria de cara um dos Entes Federados que
possuem regime próprio de previdência social para seus servidores.
Nesta seara, é preciso ainda pontuar que o regime próprio de previdência
tem com destinatários servidores públicos titulares de cargos efetivos, sendo vedada
a participação de servidores ocupantes de cargos em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, de ocupantes de cargos temporários, inclusive
mandato eletivo, ou de empregos públicos, sendo-lhes aplicável o Regime Geral de
Previdência Social.
Na linha do que se expôs, é engrandecedor atentar paras as ponderações
feitas pelo Professor Paulo Modesto que, em artigo publicado na Revista Consultor
Jurídico, intitulado “Previdência nos estados e municípios: exercício de autonomia ou
reprodução?”, assim lecionou:[1]
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“Estados e Municípios, diante da Emenda Constitucional
103/2019, possuem autonomia normativa para dispor sobre
regras de transição mais equitativas, sobre a reabertura do
ingresso de servidores na previdência complementar (com
aumento de previsibilidade dos encargos atuariais dos regimes
próprios), sobre as condições de elegibilidade (tempo de
contribuição, tempo de serviço público e idade mínima) na
transição, sobre se devem extinguir ou manter planos próprios
de previdência, sobre se adotarão progressividade na
contribuição ou alíquotas fixas de 14%, sobre eventual
uniformidade ou descontos progressivos no abono de
permanência (devolução menor para quem ganha mais ou
uniformidade na devolução), sobre a proteção dos segurados
em atividades perigosas e insalubres e outros tópicos
relevantes, que exigem estudo e debate. Não estão, ao menos
nessas matérias, obrigados à simples cópia servil – e muito
menos em um único diploma – do modelo constitucional
federal. Estados e Municípios podem explorar suas autonomias
normativas como entes político-administrativos da Federação,
sem renúncia ao limitado espaço de criatividade normativa que
lhes foi conferido. Não estão mais obrigados a reproduzir a
disciplina previdenciária nacional em bloco, como em regra
ocorria antes da EC 103/2019, especialmente quanto à
disciplina do direito previdenciário transitório.”
Nestes termos, percebe-se a reforma da previdência capitaneada pela
Emenda Constitucional 103/2019, ressalvadas as regras de transição e a necessidade
de se observar os parâmetros definidos na Constituição Federal, conferiu certa
liberdade para os Estado, Municípios e Distrito Federal regulamentarem seus
respectivos regimes próprios de previdência de seus servidores no que tange aos
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, de modo que os requisitos e
critérios para concessão desses benefícios ficarão sob a responsabilidade do Poder
Legislativo dos respectivos Entes.
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RESUMO: Com natureza jurídica diversa da ação de cobrança e do processo de
execução, a ação monitória destina-se ao recebimento de uma dívida comprovada
por prova escrita sem exigibilidade executiva. Procedimento sui generis, a ação
monitória manteve-se após a reforma processual civil que sancionou o Código de
Processo Civil de 2015 – Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Diante da existência
de questionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema, a elaboração de
artigo científico se fundou da problemática sobre o cabimento desta ação, cujo
objetivo geral é discutir, com base na legislação e na jurisprudência majoritária, o
procedimento legal a ser observado nas ações monitórias em que a Fazenda Pública
estiver no polo passivo, como a devedora do valor reclamado. Os métodos adotados
na produção científica se referem à análise qualitativa dos materiais selecionados,
localizados em livros, revistas, sites e bibliotecas. Classificada como bibliográfica, a
pesquisa apresentará seus resultados através da transcrição de trechos, citações
legais, doutrinárias e jurisprudenciais do assunto. O estudo demostrou que a ação
monitória é um procedimento previsto no CPC que pode ser ajuizado em face da
Fazenda Pública, que pode figurar como ré nesse procedimento, desde que sejam
obedecidas as suas prerrogativas processuais.
Palavras-chave: Ação Monitória. CPC/2015. Fazenda Pública. Cabimento.
ABSTRACT: With a legal nature different from the collection action and the
execution process, the monitorial action is intended to receive a debt proven by
written proof without executive enforceability. Sui generis procedure, the monitoring
action continued after the civil procedural reform that sanctioned the Civil Procedure
Code of 2015 - Law No. 13,105 of March 16, 2015. In view of the existence of doctrinal
and jurisprudential questions on the subject, the elaboration of scientific article was
founded on the issue of the appropriateness of this action, whose general objective
is to discuss, based on legislation and majority jurisprudence, the legal procedure to
be observed in the monitoring actions in which the Public Treasury is in the passive
pole, as the debtor of the claimed amount. The methods adopted in scientific
production refer to the qualitative analysis of the selected materials, located in books,
magazines, websites and libraries. Classified as bibliographic, the research will
present its results through the transcription of excerpts, legal, doctrinal and
jurisprudential citations of the subject. The study showed that the monitoring action
is a procedure provided for in the CPC that can be filed against the Public Treasury,
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which can appear as a defendant in this procedure, provided that its procedural
prerogatives are obeyed.
Keywords: Monitoring Action. CPC / 2015. Public farm. Fit.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Materiais e Métodos. 3. Ação Monitória. 3.1 Conceito e
Natureza Jurídica. 3.2 Lei nº 9.079 de 14 de julho de 1995. 4. Ação Monitória no novo
CPC: Principais inovações. 5. Ação Monitória contra a Fazenda Pública. 6.
Considerações finais. 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Conforme dispõe a lei, a ação monitória é um mecanismo legal que busca o
recebimento de quantia ou título que já perdeu o status de título executivo, passível
de ajuizamento de ação de execução.
No Brasil, a Ação Monitória foi inserida no ordenamento jurídico através da
entrada em vigor da Lei nº. 9.079 de 14 de julho de 1995, que alterou o até então
vigente Código de Processo Civil de 1973 e estabeleceu as regras de seu
processamento.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o procedimento
monitório foi mantido, mas sofreu algumas modificações quanto ao seu rito
processual, as quais merecem a atenção do julgador. O seu rito é distinto do processo
de execução mas também não é o mesmo aplicado ao simples procedimento
ordinário de cobrança, daí sua regulamentação específica.
Atualmente, a ação monitória está disciplinada a partir do artigo 700 do CPC,
que prescreve que é admitida a sua proposição para ver adimplidas as dívidas
comprovadas por meio de prova escrita que não possui a eficácia de um título
executivo.
Assim sendo, o estudo tem o objetivo de discutir, com base na legislação e na
jurisprudência majoritária, o procedimento legal a ser observado nas ações
monitórias em que a Fazenda Pública estiver no polo passivo, como a devedora do
valor reclamado.
No desenvolvimento desta pesquisa, a ação monitória será destrinchada
ponto a ponto, a iniciar com a análise histórica desse procedimento, da sua primeira
regulamentação até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que
dentre seus dispositivos, dispõe sobre a ação monitória em face da Fazenda Pública
que admite o seu ajuizamento desde que observadas as regras processuais sobre a
Fazenda como parte na relação processual.
432

www.conteudojuridico.com.br

2 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa, elaborada o Município de Gurupi-TO foi desenvolvida tendo por
base material bibliográfico, ao passo que fora fundamentada em doutrinas de
autores renomados e de especialistas em ação monitória.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em relação aos objetivos, a pesquisa se classifica exploratória por se destinar
à investigação científica sobre o procedimento cível de ação monitória contra a
fazenda pública, com a utilização de materiais disponíveis em bibliotecas, periódicos,
material digital e jurisprudências publicadas nos últimos 5 anos.
Os conteúdos serão analisados segundo a metodologia de análise qualitativa
dos materiais coletados, através de técnicas de análise de conteúdo, de discursos e
o confrontamento das informações coletadas, cujos resultados serão apresentados
por meio de transcrição de trechos.
O trabalho não foi submetido à prévia aprovação junto ao Comitê de Ética em
Pesquisa, conforme a resolução CNS 466/2012, por se tratar de pesquisa cujas
informações foram obtidas em materiais já publicados e disponibilizados na
literatura, sem abordagem direita a outros seres humanos.
3 A AÇÃO MONITÓRIA
A denominada ação monitória é um procedimento previsto no ordenamento
jurídico brasileiro e que rege-se segundo os seguintes aspectos essenciais.
3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA
A Ação monitória é um procedimento legal que permite a cobrança de dívida
que não possui os requisitos de exigibilidade necessários ao ajuizamento de ação de
execução mas que, mesmo assim, pode ser comprovada por meio outros
documentos que demonstram a existência do crédito a receber.
Manuel Maria Antunes de Melo conceitua a ação monitória nas seguintes
palavras:
Trata-se de instrumento processual colocado à disposição do
credor de quantia certa, e coisa fungível ou de coisa móvel
determinada, com crédito comprovado por documento escrito
sem eficácia de título executivo, para que possa pleitear em
juízo a expedição de mandado de pagamento ou entrega da
coisa para satisfação de seu direito (MELO, 2013, p. 479).
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A partir da conceituação verifica-se que é um procedimento especial que não
se confunde nem com a ação de cobrança, que necessita de dilação probatória para
constituir um título; tampouco com o processo de execução, em que já há um título
a ser executado.
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As diferenças em questão derivam da natureza jurídica da ação monitória, que
é assim definida por João Roberto Parizatto:
Podemos afirmar, pois, que a ação monitória não têm
características e nem força de uma execução, permitindo,
contudo, por seu caráter de cognição sumária, que a parte
consiga um título executivo judicial com maior breviedade,
quase que de imediato, na hipótese de não haver embargos
por parte do réu, para que possa então, de posse de tal título
de crédito judicial receber o que lhe é de direito.
Exemplificando-se, com a ação monitória, se consegue o
mesmo que um construtor conseguiria, se fizesse um alicerce
da construção de um prédio de apartamentos, e já passasse
para o último andar do mesmo, sem passar pelos andares
intermediários (PARIZATTO, 2016, p. 1672).
Ou seja, a monitória permite que o credor utilize um instrumento processual
mais célere do que ação ordinária de cobrança, sempre que este possuir documentos
escritos que comprovem a existência do crédito. Nesse sentido, Elpídio Donizetti
comenta:
a ação monitória é o instrumento processual colocado à
disposição do credor – que possui crédito comprovado por
documento escrito sem eficácia de título executivo – que lhe
permite requerer, desde logo, a expedição de ordem ou
mandado para que a dívida seja saldada no prazo estabelecido
em lei. O escopo do procedimento monitório é, pois, alcançar
a formação de titulo executivo, propiciando ao autor o
imediato acesso à execução forçada (DONIZETTI, 2017, p. 887).
O que busca a ação monitória é dar o caráter de título executivo judicial à
dívida comprovada por documentação escrita, intimando o devedor para efetuar o
seu pagamento dentro do prazo legal, sem que seja necessária a realização do
procedimento ordinário de cobrança.
3.2 LEI Nº 9.079 DE 14 DE JULHO DE 1995
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A primeira regulamentação da ação monitória no ordenamento brasileiro se
deu através da Lei nº 9.079, de 14 de julho de 1995, que acrescentou artigos ao
revogado Código de Processo Civil de 1973, determinando as regras de
processamento dos feitos desta natureza.
A lei incluiu a ação monitória ao processo civil, cujo artigo 1.102ª dispunha:
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Art. 1102ª. A ação monitória compete a quem pretender, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou
de determinado bem móvel (BRASIL, 1995).
Instruída com a documentação hábil, o juiz determina, antes de ouvido o
requerido, a expedição do mandado para pagamento dentro do prazo legal de 15
(quinze) dias ou opor embargos no mesmo prazo.
Se o devedor quedar-se silente, o crédito se constitui e torna-se título
executivo judicial. Em sendo apresentada a defesa, o mandado de pagamento tem
sua eficácia suspensa até proferida sentença pelo magistrado (BRASIL, 1995).
A sua previsão inseriu uma nova possibilidade de perseguição do crédito pelo
exequente:
Com a introdução em nosso ordenamento processual civil da
Lei n. 9.079, incorporada ao CPC/1973 pelos arts. 1.102-A,
1.102-B e 1.102-C, contemplou-se ao credor, detentor de título
sem eficácia executiva, porém dotado dos requisitos da certeza,
liquidez e exigibilidade, isto é, prova escrita da qual seria
possível conter tais requisitos, o direito de recorrer ao
procedimento monitório, no qual o réu não seria citado para
contestar a ação, mas, sim, para saldar a dívida (pagar ou
entregar a coisa) no prazo estipulado em lei (15 dias), podendo,
de outro modo, também embargá-la (GAIO JR, 2016).
Antes de sua regulamentação, o credor somente podia valer-se de dois
instrumentos judiciais: a ação de execução quando munido de título executivo certo,
líquido e exigível, ou ajuizar uma ação ordinária de cobrança para só depois de
proferida a sentença ingressar com sua execução para buscar o seu recebimento.
Apesar da revogação do CPC/1973, o procedimento monitório permanece em
vigor no ordenamento, que manteve sua previsão legal entre os dispositivos do
CPC/2015.
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4 AÇÃO MONITÓRIA NO NOVO CPC: PRINCIPAIS INOVAÇÕES
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Tal como ocorreu com boa parte dos procedimentos especiais, a ação
monitória também foi objeto de modificações relevantes com a entrada em vigor da
Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015, o novo CPC brasileiro. A matéria que foi
inserida por legislação especial, no CPC de 2015 está regulamentada em três
dispositivos, mais precisamente do artigo 700 ao 702 do diploma legal em questão.
Logo no primeiro dispositivo, o legislador processualista estabelece o
cabimento da ação monitória quando há uma prova escrita de uma obrigação cujo
título não tenha eficácia executiva.
A primeira novidade se nota dos incisos do artigo 700, que além da exigência
do pagamento de quantia em dinheiro; da entrega de coisa; acrescentou as
obrigações de fazer e de não fazer, antes não contidas no texto processual (BRASIL,
2015).
No tocante à prova escrita, primeiro requisito da monitória, com o novo CPC
passou a ser permitida na forma de prova oral documentada, através do rito da
produção antecipada de prova, regulamentado pelo artigo 381 do mesmo diploma
legal.
Ao contrário do que ocorre na ação de conhecimento, cujo
direito pode ser pleiteado com base em começo de prova por
escrito ou mesmo em prova exclusivamente testemunhal, no
procedimento monitório exige-se a “prova escrita”. Exemplos
de títulos que podem dar ensejo ao procedimento monitório:
contrato sem os requisitos que o caracterizam como titulo
executivo, titulo cambiário prescrito, declaração unilateral,
guias de contribuição sindical, contas de telefone, água e
energia elétrica, cartas, bilhetes, entre outros, desde que
revelem obrigação certa líquida e exigível (DONIZETTI, 2016, p.
890).
Com a autorização da prova oral documentada, a negativa judicial em sua
produção pode se enquadrar como cerceamento de defesa, se privar o
conhecimento da matéria fática.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA FÁTICA. Há cerceamento de defesa pelo julgamento
no estado do processo quando a parte, de forma justificada,
postulara a produção de provas que requisitavam a designação
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de audiência de instrução e julgamento, por indispensáveis à
elucidação de matéria fática – Circunstancia dos autos em que
se impõe desconstituir a sentença e assegurar a produção da
prova testemunhal. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Apelação Cível nº
70080909716, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/04/2019).
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Recebida a inicial, o juiz poderá determinar que o devedor seja citado para
realizar o pagamento ou adimplemento da obrigação. Caso entenda não haver prova
suficiente através do documento anexado, poderá intimar o Autor para que este
emende a inicial, prosseguindo o feito sob o rito do procedimento comum (§5º, art.
700).
Sobre a citação, uma novidade consiste no §7º que autoriza a citação por
qualquer dos meios permitidos no procedimento comum, enumerados no artigo 246
do CPC, são eles: pelos correios; por oficial de justiça; por escrivão ou chefe de
secretaria; por edital e por meio eletrônico (BRASIL, 2015).
Havendo citação editalícia, o devedor terá nomeado um curador especial, que
acompanhará o feito, não sendo situação de nulidade processual, conforme a
jurisprudência do Distrito Federal:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITÁÇÃO POR EDITAL.
REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. 1.
Diante das infrutíferas tentativas de localização do citando e do
esgotamento dos meios possíveis, correta a decisão que
deferiu o requerimento de sua citação por edital, não havendo
falar em nulidade do ato, nos termos do art. 256, II e §3º, do
CPC. 2. Não se deve exigir informações nos cadastros das
concessionários de serviços públicos quando exaurida a busca
de endereços em sistemas mantidos por órgãos públicos. 3.
Apelação
conhecida
e
não
provida.
(TJ-DF
07025477120178070012
DF
0702547-71.2017.8.07.0012,
Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento:
31/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação no DJE:
22/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Citado, o devedor tem prazo de 15 dias úteis para realizar o adimplemento da
obrigação ou em apresentar sua defesa, denominada embargos monitórios, tal qual
o caput do artigo 701 do CPC determina:

437

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a
expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de
cinco por cento do valor atribuído à causa (BRASIL, 2015).
Os embargos monitórios podem ser elaborados com base em vários
fundamentos jurídicos e na essência, se assemelha à contestação, posto que
consubstanciada na ampla defesa e no contraditório (DONIZETTI, 2016).
Tais embargos, enquanto mecanismo de defesa ampla, podem
se fundar em matéria passível de alegação como defesa no
procedimento comum, devendo o réu, quando afirmar pleitear
o autor quantia superior à devida, apresentar o valor que
entende correto, através de demonstrativo discriminado e
atualizado da dividam sob pena de serem os embargos
liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento.
Havendo outros fundamentos, apenas estes serão conhecidos
(CAPUTO, 2016, p. 675).
Outra inovação consiste na autorização da reconvenção, contida no §6º ao
artigo 702. A partir de então, a figura da reconvenção (CPC, art. 343) é cabível no
procedimento monitório, cabendo ao réu, querendo, propor ação judicial contra o
autor da ação, para exercitar seu direito em ação própria (PARIZATTO, 2016, p. 1.724).
O cabimento da reconvenção advém da transformação em procedimento
comum em razão dos embargos monitórios.
Por outro lado, optando o Réu em opor embargos
monitórios, estes deverão ser apresentados no prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos próprios autos da ação monitória.
Tendo em vista que, com a apresentação dos embargos,
ocorre uma conversão do procedimento especial em comum,
a reconvenção pelo devedor em face do autor é admitida,
formulando-se pedido de condenação relativo à mesma
causa de pedir (artigo 702, § 6°). Esta novidade foi adotada
com base na Súmula 292 do STJ, sendo, porém, vedado o
oferecimento de reconvenção à reconvenção (CASSEMIRO,
2017, p. 1).
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Outra novidade consiste na possibilidade de serem as partes condenadas ao
pagamento de multa de má-fé, cujas hipóteses foram mencionadas nos parágrafos
10 11 do artigo 702. O autor será condenado quando propuser monitória indevida;
o réu quando apresentar embargos de má-fé. Nas duas situações, o percentual
arbitrado será de 10% sobre o valor da causa (BRASIL, 2015).
A multa nesses casos é assunto de destaque na doutrina e jurisprudência, por
ter inserido uma condenação antes inexistente nos processos de ação monitória.
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O presente parágrafo é novidade na ação monitória, já que aqui
se estabeleceu uma condenação a ser imposta pelo juiz ao
autor que aforar de forma indevida e de má-fé tal ação. A
condenação é de até dez por cento (10%) do valor da causa,
ficando o respectivo valor a ser analisado a critério do juiz, de
acordo com as circunstâncias fáticas que evidenciem a hipótese
de tal reprimenda pela conduta do autor. À evidência, a multa,
fica pertencendo ao réu, que pode exigir seu cumprimento do
autor (PARIZATTO, 2016, p. 1.728).
Os honorários sucumbenciais também são cabíveis no procedimento
monitório, por expressa previsão no artigo 85 do CPC/2015.
Além de todo o exposto, merece ainda destaque a possibilidade jurídica de
interposição de ação monitória em desfavor da Fazenda Pública, matéria discutida a
seguir.
5 AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Agora que a ação monitória e seu procedimento disciplinado no novo Código
de Processo Civil já foi estudado, adentramos ao objetivo principal deste estudo, que
é a discussão acerca da ação monitória contra a Fazenda Pública.
Historicamente, a Fazenda Pública desfruta de vários benefícios processuais
por se tratar de ente Estatal. Essas prerrogativas são justificadas como resultado da
aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.
a Fazenda Pública, tem o dever de atuar frente os interesses
de toda a coletividade, bem como a consagração da
dignidade de todos os seus administrados. É bem de se
imaginar, nesse ínterim, que no âmbito do processo civil
também a consagração do interesse público passa a ser a
razão maior da atuação da administração pública, sendo esse
439

www.conteudojuridico.com.br

seu dever também quando atua em juízo. Por isso, imaginase que as regras de processo civil devem se adequar a fim de
proporcionar legitimação para o cumprimento de seu dever
de proteção ao interesse público, quando a Fazenda Pública,
se firmar como parte no processo (PRATA, 2015, p.1).
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Tendo em vista sua peculiaridade, por anos questionou-se na doutrina e na
jurisprudência sobre a possibilidade jurídica de se admitir o ajuizamento de ações
monitórias contra a fazenda pública, seja ela municipal, estadual ou federal.
Essa celeuma, que por certo tempo foi um realidade, foi afastada pelo Código
de Processo Civil de 2015, que manteve a interpretação contida na súmula 339 do
STJ e dispôs, no parágrafo 6º do artigo 700 que “é admissível ação monitória em face
da Fazenda Pública” (BRASIL, 2015).
Ao comentar o dispositivo legal, Elpídio Donizetti assevera:
Destarte, nada impede o ajuizamento de ação monitória em
face da Fazenda Pública, conforme entendimento consagrado
pela Súmula 339 do STJ. No novo CPC esse entendimento
estará consolidado. O § º do artigo 700 dispõe ser admissível
ação monitória em face da Fazenda Pública. A peculiaridade
que deve ser destacada é quanto à necessidade de duplo grau
de jurisdição em face da decisão que converte o mandado
monitório em executivo. [...] Se a ação monitória for proposta
contra a Fazenda Pública e esta não apresentar embargos, não
pode converter o mandado monitório em executivo por inércia
do réu (art. 701, §2º), pois, nesse caso, deve o juiz proferir
decisão de procedência da demanda monitória, que ficará
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 701, §4º).
Somente se a decisão for confirmada pelo Tribunal é que o
credor poderá executá-la na forma do cumprimento de
sentença. (DONIZETTI, 2017, p. 904).
Assim sendo, é pacífico nos tribunais brasileiros o cabimento de ações
monitórias contra a fazenda pública, conforme o julgado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro confirma:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. CABIMENTO E COMPATIBILIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO
DO FEITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata a espécie
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de ação monitória contra a Fazenda Pública em que policial
militar busca o prêmio produtividade referente ao segundo
semestre de 2015, publicado no D.O. de 17/08/2016. 2.
Conforme expresso em Súmula 339 do STJ, sim, é possível o
ajuizamento da ação contra a Fazenda, bem como não há
qualquer incompatibilidade da mesma com a Constituição e o
regime de precatórios. 3. Com efeito, a publicação no Diário
Oficial reflete documento hábil a instrução do feito, sendo certo
que ao réu cabia se desincumbir de seu ônus em sede de
embargos monitórios, o que não ocorreu. 4. Sobretudo tendo
em vista o efeito suspensivo que foi deferido no RE 870,947/SE,
para efeito de juros e correção monetária aplica-se a regra do
art. 1º-F da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11960/09.
5. Dado provimento parcial ao recurso. (TJ-RJ – APL:
00279577020168190014 RIO DE JANEIRO CAMPO DOS
GOYACAZES 1 VARA CÍVEL, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO
BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, QUARTA
CÂMARA CÍVEL).
Não apenas a sua legitimidade passiva é admitida, como também a ativa,
sendo perfeitamente cabível à Fazenda Pública optar pela interposição de ação
monitória, ainda que tenha outros mecanismos legais cabíveis ao caso. Veja o que
diz o julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PELA FAZENDA
PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO.
MULTA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR
CARACTERIZADO. [...] 4. A Fazenda Pública pode valer-se da
execução fiscal para os créditos fiscais (tributários ou não
tributários) decorrentes de atividade essencialmente pública.
Os referidos créditos devem ser inscritos em dívida ativa, a fim
de possibilitar o ajuizamento da Execução Fiscal. Contudo, não
há impedimento para que a Fazenda Pública, em vez de
inscrever o crédito em dívida ativa, proponha Ação Monitória,
desde que possua prova escrita do crédito, no intuito de obter
título judicial e promover, em seguida, o cumprimento de
sentença. Isso porque quem dispõe de título executivo
extrajudicial pode, mesmo assim, propor ação monitória. 5.
Recurso Especial provido. (STJ – Resp: 1748849 SP
2018/0147055-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIM, Data
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de Julgamento: 04/12/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: SJe 17/12/2018)
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Em se tratando das ações em que figurar como ré, tendo em vista o caráter
indisponível dos direitos da coletividade, a Fazenda Pública não pode ter aplicada
contra si os efeitos materiais da revelia, sendo admitida a discussão da matéria
mesmo em sede de execução da monitória.
REMESSA NECESSÁRIA. Ação monitória contra a Fazenda
Pública. Revelia. Inaplicabilidade dos efeitos materiais.
Licitação. Tomada de preço. Compra de material de construção.
Ausência de comprovação da entrega dos materiais. Reforma
da sentença. Improcedência do pedido inicial. Provimento do
reexame necessário – Não se aplica à Fazenda Pública o efeito
material da revelia, tampouco é admissível, quanto aos fatos
que lhe dizem respeito, a confissão, por se tratar de bens e
direitos indisponíveis – É imprescindível que a ação monitória
esteja instruída com documentos hábeis a comprovar a
existência do crédito em face da Fazenda Pública, a fim de se
constituir o título executivo judicial, e, ante a inexistência de
provas, impõe a improcedência da ação – Remessa necessária
provida. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N
000369229520158150031, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR, j. em 05-09-2017)
(TJ-PB 00036929520158150031 PB, Relator: Des. LUIZ SILVIO
RAMALHO JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, 2ª
Câmara Especializada Cível).
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. CONVERSÃO
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SEM NATUREZA DE
SENTENÇA. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DISCUSSÃO AMPLA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. 1. O ato judicial que determina a
conversão do mandado de pagamento em executivo é mero
despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório,
cabendo ao devedor, depois de constituído, ope legis, o título
executivo
judicial,
impugná-lo,
eventualmente,
no
cumprimento de sentença. 2. Mesmo que não tenham sido
oferecidos Embargos Monitórios, a Fazenda Pública pode
impugnar o título executivo em Embargos à Execução de modo
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extenso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação não provida, sem discrepância. (TJ-PE – AC:
5372367 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de
Julgamento: 03/10/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 10/10/2019)
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Outra prerrogativa que precisa ser observada e assegurada para o ajuizamento
de monitória contra a Fazenda Pública é a concessão do prazo em dobro da Ré para
apresentar embargos monitórios e se manifestar sobre os demais atos processuais,
garantia contida no artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015 (PARIZATTO,
2016).
Além disso, o processo monitório movido contra a Fazenda Pública necessita
ainda de ser remetido à reexame necessário, regra aplicada a todo processo em que
o Ente Público figurar como parte, prerrogativa expressamente disciplinada no
parágrafo 4º do artigo 701 do CPC que “Sendo a ré Fazenda Pública, não
apresentados os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496,
observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”
(BRASIL, 2015).
Diante todo o exposto, verifica-se que o ajuizamento de ação monitória contra
a Fazenda Pública é matéria pacificada tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência majoritária em razão de sua expressa previsão legal. O que é
necessário manter-se atento é observância das prerrogativas dada à ela em razão de
seu caráter público, de atuação em proveito dos interesses da coletividade. Se tais
disposições forem obedecidas, a ação monitória contra a Fazenda Pública seguirá o
rito estabelecido no Código de Processo Civil, atingindo a sua finalidade, que é o
recebimento de crédito pautado em prova documental hábil.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ordenamento jurídico brasileiro apresenta uma solução processual para o
recebimento de créditos comprovados por documento que não possui exigibilidade,
que através da utilização da ação monitória, um documento escrito se constitui um
título executivo judicial em favor do credor.
Antes disciplinada no artigo 1.102A do revogado Código de Processo Civil de
1973, a ação monitória foi inserida no ordenamento brasileiro por meio da Lei
9.079/1995, que acresceu o mencionado dispositivo na norma processual para
admitir o ajuizamento de procedimento especial diverso da execução e da ação
ordinária de cobrança, que também objetiva o recebimento de crédito tem valor
executivo.
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A monitória é um procedimento que permite que um documento, que não
tem a exigibilidade de título executivo, mas que esteja pautado em documento
escrito seja cobrado através de um procedimento especial mais célere do que o rito
comum de cobrança.
Atualmente regulamentada a partir do artigo 700 do CPC/2015, a ação
monitória tem como requisitos a existência de prova escrita, sem eficácia executiva,
que comprove o dever de pagamento de quantia em dinheiro, de entrega de coisa
ou de obrigação de fazer ou não fazer do devedor. Munido de tais documentos, o
autor pode ingressar com a monitória, um rito mais célere do que aquele
estabelecido no procedimento comum.
Em razão das suas especificidades, por muito tempo discutia-se a
possibilidade jurídica de seu ajuizamento contra a Fazenda Pública, ente que defende
os interesses da coletividade e que poderia ser prejudicado por esse procedimento
especial.
Entretanto, desde a entrada em vigor do CPC de 2015 não existe mais óbice
legal à admissão de ação monitória contra a Fazenda Pública, que pode sim figurar
no polo passivo da demanda.
Deste modo, o credor que estiver munido de documento probatório da
existência de um crédito sem valor executivo pode postular o seu recebimento por
meio do procedimento monitório, desde que o rito processual seja realizado
observando o prazo em dobro, o reexame necessário e a não aplicação dos efeitos
materiais da revelia, prerrogativas que asseguram os interesses públicos.
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RESUMO: O artigo, através de apoio bibliográfico, pesquisa jurisprudencial bem
como hermenêutica jurídica, objetiva analisar o controle jurisdicional nas políticas
públicas trazidas ao Poder Judiciário. O trabalho acadêmico transita pelas necessárias
discussões sobre a teoria tripartite dos poderes, sobre a natureza das políticas
públicas, sobre os atos administrativos discricionários, expor a discussão entre
juristas sobre a possibilidade de a jurisdição constitucional exercer um controle sobre
as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo e Legislativo direcionadas
ao eixo procedimental da atividade judicial e concluindo, buscar construir uma
limitação ao controle judicial de implementação e execução de políticas públicas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Controle Jurisdicional. Separação De Poderes.
Teoria Dos Poderes. Judicialização da Política. Jurisdição Constitucional.
1 INTRODUÇÃO
O Estado moderno trouxe consigo três distintas funções estatais exercidas de
forma harmônicas e independentes entre si e com o objetivo de evitar-se a
concentração de poder, garantindo de modo efetivo direitos fundamentais, são elas
a legislativa, executiva e judiciária.
Serem os direitos fundamentais mais efetivos dependem de um controle na
atuação de quem exerce essa função no Estado uma espécie de imposição de limites
para que o poder não possa ser exercido de forma abusiva.
O Estado moderno fora criado sob uma forte influência do idealismo liberal,
não prevalecendo na conduta estatal, status negativus de Jellinek, porém o Estado
Democrático de Direito anseia por uma participação social, atuações administrativas
racionais e um controle mais efetivo dos poderes.
As formas de controle dos poderes públicos encontram respaldo na sociedade,
sendo o controle constitucionalmente falada já não é mais suficiente, as promessas
do “Estado” e suas políticas desenvolvidas pelo administrador público necessitaram
de uma atenção maior.
Com o constitucionalismo brasileiro e com o término da ditadura militar, onde
não se cogitava a discussão das decisões tomadas pelos superiores, começou a
ganhar fôlego, na prática, a ideia do controle independente das políticas públicas
desenvolvidas pelos chefes dos Poderes Executivos e pelo Poder Legislativo, numa
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tentativa de se efetivar aquilo que estava garantido como direitos fundamentais na
Constituição Federal.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DO ESTADO
O conceito de política pública segundo as formulações científicas básicas
delineadoras do sentido adequado pelo autor Ronald Dworkin é associado à ideias
de diretrizes da Administração Pública, por meio de metas, objetivos sociais que
exigem um programa de ação a ser desenvolvido e realizado pelo Estado Providência,
atrelado à ideia do estado de bem estar social (welfare State).
Dworkin desenvolve um sistema onde o direito é constituído por padrões
normativos que podem assumir a feição de regras, princípios e políticas, o que, por
si só, já refuta a crença do positivismo nas regras.
Esse sistema afirma que o positivismo pode até ser uma explicação plausível
quanto às normas de padrão regras, que seria um conjunto de normas, mas não
como teoria geral, por não compreender os demais padrões normativos, ou seja, os
princípios e as políticas.
Para Dworkin, os princípios se constituem em padrões que devem ser
obedecidos, pois refletem: “uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra
dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2002, p.36), identificados, assim, pelo seu
conteúdo, vinculados a exigências com relação a valores morais da justiça e da
equidade, e não pela autoridade ou pelo procedimento que originou esta autoridade.
Estabelecendo melhor diversidades existentes entre padrões de regras e
princípios, Dworkin admite que a formulação das regras está mais atrelada ao papel
do Estado, no caso da criação e definição dos princípios, a comunidade exerceria
uma função muito mais relevante, por meio da moralidade pública, que permitiria
uma simbiose maior dos valores presentes da sociedade.
No caso de um eventual conflito interno destes padrões, as regras apresentam
uma solução na forma de eliminação, enquanto que a colisão entre princípios
aparentemente conflituosos é resolvida através de um critério de ponderação da
relevância[1].
Dworkin está especialmente direcionado em rediscutir, no âmbito do
pensamento jurídico, o conteúdo das normas jurídicas, limitadas até então, ao âmbito
das regras, desconstruindo a suposta pureza do pensamento positivista, de forma a
oferecer uma alternativa à tese liberal do monopólio estatal quanto à produção de
normas, completando o sistema jurídico com os valores, introduzidos através dos
princípios.
Essa discussão tende a um redirecionamento do dogma liberal de que os
poderes instituídos esgotam a produção do direito, aceitando-se o pensamento de
que a comunidade, nos moldes do pluralismo Rawlsiano, através das relações
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cotidianas complexas, promove também a construção de padrões de
comportamento, que não podem ser desconsiderados na aplicação do direito.
Apesar dos esforços empregados na definição dos padrões e regras, também
reconheceu a existência dos padrões normativos das políticas quando afirmou que,
muitas vezes, as soluções a questões jurídicas não estão fundadas propriamente em
regras, pois os juristas recorrem a “padrões que não funcionam como regras, mas
operam diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões”
(DWORKIN, 2002, P.36).
Considera que as políticas são capazes de viabilizar argumentos jurídicos
persuasivos para solução de casos difíceis, uma vez que integram o sistema jurídico,
terminando por conceituar as políticas como “aquele tipo de padrão que estabelece
um objetivo a ser alcançado, em geral alguma melhoria em algum aspecto
econômico, político ou social da comunidade” (DWORKIN, 2002, p.36)
diferentemente dos princípios que possuem argumentações jurídicas que tendem a
estabelecer um direito individual ou de grupo.
A formulação de políticas pressupõe uma regulação jurídica apta a torná-la
efetivas, Dworkin percebe que as políticas dependem, para a sua concretização, da
adoção de um padrão jurídico que vai introduzir na atmosfera social um conjunto de
metas, na pretensão de se instituir camadas de interação social, que passarão a ser
processados no âmbito jurídico.
Carece Dworkin de maiores comentário acerca de elementos essenciais do seu
conceito de política, para Jean Carlos Dias “de início, para que uma política possa ser
considerada pública e, assim, corroborar a conceituação de Dworkin, deve-se atribuir
sua elaboração ao Estado” (DIAS, 2007, p.42), ficando claro também que “não se
pode, no pensamento de Dworkin, afirmar que os objetivos devam ser considerados
de modo neutro no que se refere à violação dos direitos fundamentais” (DIAS, 2007,
p.48).
Se trata nesse ponto a busca de estabelecer um conceito aos padrões
normativos de políticas públicas, nesse sentido pode-se afirmar que as políticas
públicas representam os aparelhos de ação dos governos, através de uma
substituição dos “governos por leis” pelos “governos por políticas”, imposta pela
própria superação do dogma do Estado Liberal pelo Estado Social, que é o
fundamento mediato e fonte de justificação das políticas públicas, através do
implemento dos direitos fundamentais positivos, que exigem uma prestação positiva
do Poder Pública (BUCCI, 1996, p.135).
Ainda, conforme as lições de Fabio Comparato, a política pública não se resume
a norma e nem a ato jurídico, que possuem natureza heterogênea e se submetem a
regime jurídico próprio, mas os engloba como seus componentes, por ser a política,
antes de tudo, uma “atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos
tendentes à realização de um objetivo determinado” (COMPARATO, 1998, p.44 e 45).
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Destaca Eros Grau em sua obra que: “A expressão política pública designa
atuação do Estado, desde a pressuposição de uma bem demarcada separação entre
Estado e sociedade” (GRAU, 2005, p.25), o que determinou por influenciar também
o significado dado por Américo Bedê ao conceito de políticas públicas, quando
afirmou que “pretende significar um conjunto ou uma medida isolada praticada pelo
Estado com o desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado
Democrático de Direito” (FREIRE JUNIOR, 2005, p.47).
A busca por definir políticas como sendo aquelas atividades desenvolvidas
eficientemente pelo Estado e/ou pela Sociedade Civil a fim de alcançar objetivos
específicos de interesse econômico, político ou social, como forma de se efetivar os
direitos fundamentais ou o Estado Democrático de Direito. Políticas públicas são
geralmente estabelecidas de normas-princípios, que demandam a atividade do
Estado, orientando as escolhas, os meios e instrumentos para a efetivação dos fins
públicos.
3 o PODER JUDICIÁRIO E O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
As políticas públicas desempenham instrumentação para concretização dos
direitos fundamentais, não sendo uma função exclusiva do Estado, uma vez que a
atual fase do constitucionalismo conclama uma maior participação da sociedade civil
como um todo.
Portanto, diante de uma violação flagrante a um direito fundamental, sendo ele
individual ou coletivo, praticada por uma política pública, caberia cogitar da
legitimidade do Poder Judiciário em intervir para determinar a sua cessação, no caso
de ineficiência ou omissão parcial, ou a sua formulação e execução, no caso de
omissão total.
Poderia o Poder Judiciário, no exercício de suas funções, determinar a
formulação, execução ou cessação das atividades desenvolvidas pelo Estado, no
desenvolvimento de políticas públicas, estaria o Poder Judiciário usurpando funções
dos demais Poderes?
A doutrina e a jurisprudência pátria sempre negaram a possibilidade de se
exercer qualquer tipo de controle judicial que afetasse a “separação dos poderes” e
a discricionariedade dos atos administrativos, admitindo, somente, o controle legal
dos atos vinculados, que, caso contrariassem as normas jurídicas, deveriam ser
anuladas.
O progresso doutrinário e jurisprudencial ganhou força no julgamento da ADPF
nº 45 MC/DF, onde o Min. Celso de Mello, em decisão monocrática, ementou que:
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
A
QUESTÃO
DA
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO
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PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATIBUÍDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍRIO ESTATAL
À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONOMICOS E
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM
TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”.
VIABILIDADE
INSTRUMENTAL
DA
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE
SEGUNDA GERAÇÃO).
O julgamento houvera sido prejudicado pela promulgação da Lei nº
10.777/2003, que colocou em vigência dispositivo vetado na edição da Lei
nº10.707/2003, em seu art. 55, § 2º, que tratava de recursos financeiros mínimos a
serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, não há como negar as novas
luzes que foram lançadas sobre a temática da jurisdição constitucional.
Com a evolução da sociedade moderna, as relações sociais foram se tornando
cada vez mais complexas, caminhando para um constante questionamento das
políticas públicas adotadas pelos representantes populares no exercício de suas
funções, de modo que o Poder Judiciário, progressivamente, foi sendo acionado para
se manifestar sobre os direitos existentes nas controvérsias políticas, numa visão
democrática do Estado de Direito.
A concepção clássica da tripartição dos poderes passou a ser reanalisada, o
objetivo era buscar efetividade aos direitos garantidos nas Constituições dos Estados
contemporâneos, o que gerou a necessidade de um Poder Judiciário mais
participativo, responsável também pela concretização do Estado Democrático de
Direito, por não se aceitar mais a ideia de entrega a alguém do poder absoluto sobre
determinada função pública, especialmente o de formular e implementar políticas
públicas.
A crescente judicialização da política tem causado certa tensão entre os
poderes, que se materializou em dois eixos analíticos: de um lado, que defende um
Poder Judiciário mais atuante nas questões políticas do Estado e: do outro, que nutre
uma visão política democrática que privilegia a formação de uma cidadania ativa e
comunicativa.
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Conforme o “entendimento denominado de substancialista, o Poder Judiciário
deve pautar suas ações ativamente como guardião dos princípios fundamentais da
democracia e como veículo de transformação social do país, no intuito de se
consolidar a igualdade material entre a sociedade, sem prejuízo da liberdade”
(WERNECK VIANA;CARVALHO;MELO;BURGOS,1999, P.22).
Esta corrente defende que o controle realizado pelo Poder Judiciário é
importante para a (re)construção do sistema de valores democráticos, uma vez que
se abre mais uma via de acesso às instâncias do poder, o que é profundamente
importante para o pluralismo, de forma a garantir maior participação política de
grupos excluídos na sociedade, fortalecendo-se a democracia por intermédio da
atuação do Poder Judiciário.
Porém, entendem os substancialistas que esta medida é necessária para o
próprio fortalecimento da democracia participativa, que não é violada com a
intervenção do Poder Judiciário nas atividades políticas do Estado, mas cria novo
mecanismo de participação popular, principalmente daqueles aliados do processo
político.
O “eixo procedimentalista acredita que a atuação do Poder Judiciário no
controle de políticas públicas desrespeita o processo democrático, que elege os
seus representantes para a formulação das atividades necessárias para a
coletividade, não sendo o meio adequado para discussão dos conflitos políticos
sociais, em virtude, também, das sérias dificuldades que os tribunais possuem para
atuar de forma a reconhecer e decidir acerca desses conflitos” (WERNECK VIANA;
CARVALHO; MELO; BURGOS, 1999, p.24).
Nesse entendimento se entende que a intervenção judicial cria uma cultura
paternalista que impede o pleno exercício da cidadania ativa num regime
comunicativo democrático, de forma a cultivar o individualismo totalmente
dependente do Estado, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário no
controle de implementação e execução de políticas públicas, devendo se ater
somente a uma atuação que consagre a conquista de canais comunicativos
democráticos, garantindo a existência de ambiente que propiciem os indivíduos a
criarem os seus próprios direitos.
Para os procedimentalistas, a intervenção judicial somente seria legítima para
garantir o procedimento democrático e a forma deliberativa da constituição da
vontade política, por não competir ao Poder Judiciário definir sobre o que o indivíduo
deve decidir, mas apenas como ele deve proceder nesta decisão, de forma a garantir
aos cidadãos a liberdade de participação política ativa, da maneira que bem
entenderem.
No processo de defesa dos direitos fundamentais, em decorrência do
pensamento dworkiano de inserção da moral no sistema jurídico através da noção
integridade do direito, o juiz “Hércules” deve desempenhar um papel de suma
importância na luta pela observância da própria Constituição, principalmente nos
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casos por ele denominado de hard cases, onde não há regras disciplinando a
questão, numa forma de se empregar a melhor solução possível através de um
método racional, com utilização de critérios objetivos de justificação do direito,
regido também por princípios, e não somente por regras. As decisões judiciais
devem, desta forma, ser alicerçadas nos princípios, na busca da racionalidade e da
coerência nas decisões judiciais e em nome da preservação dos direitos
fundamentais.
Sob o império do paradigma do Estado Democrático de Direito, é importante
considerar que há um clamor pela maior participação popular na democracia, que
não pode mais ser entendida como meramente representativa, mas, necessariamente
e progressivamente, participativa, o que reflete na implementação das políticas
públicas.
O decisionismo do Executivo e Legislativo para o Judiciário na implementação
de políticas públicas não atende ao princípio democrático de participação popular
efetiva, vez que a implementação das políticas públicas poderia ser realizada pela
deliberação de uma só mente, possibilitando um domínio aristocrático judicial
indesejável.
No entanto, “deve ser excepcionado nos casos extremos de carência de
implementação de políticas públicas, que violem claramente os direitos
fundamentais, o que poderia ser considerado no caso do mínimo existencial,
conforme o julgamento da ADPF nº45 MC/DF, e no da discricionariedade zero”
(MORAES, 2004, p.169).
A execução de políticas públicas, já tendo a mesma sido deliberada
democraticamente, não se poderia alegar que o controle judicial de políticas públicas
violaria o princípio democrático de participação popular na concretização de políticas
públicas.
Pressupondo a previsão legal da política no ordenamento jurídico, a falta de
realização da política específica e, até mesmo, a violação ao princípio da igualdade
na execução desta política, não se poderia negar a participação ampla do Poder
Judiciário na concretização de políticas públicas, ainda que por meio de um papel
complementar.
Pode-se concluir diante da amplitude da questão pela possibilidade de
conciliação dos eixos procedimentalista e substancialista na atividade judicial de
controle de políticas públicas.
O constitucionalismo vigente, é perfeitamente possível o controle judicial de
execução de políticas públicas, enquanto que, no caso de formulação de políticas
públicas, o controle judicial seria mitigado, podendo se realizar em casos extremos,
como o do mínimo existencial e o da discricionariedade zero, numa clara violação ao
direito fundamental, utilizando-se de racionalismo jurídico na construção dos
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argumentos da decisão proferida, reafirmando-se força normativa dos textos
constitucionais.
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4 CONCLUSÃO
Objetivou o presente artigo realizar a análise da possibilidade do julgamento
pelo Poder Judiciário das políticas públicas realizadas, ou não, pelos demais Poderes
da República, no intuito de se buscar dar maior efetividade ao texto constitucional
pátrio.
Utilizando do pensamento de Dworkin, pode-se constatar que o sistema
jurídico não é composto somente por regras, mas por princípios e políticas também,
que introduzem valores necessários para o aperfeiçoamento desse sistema.
As regras podem ser identificadas pela sua fonte que, em regra, seria o Estado,
sendo que, no caso de conflito interno, prevalece a dinâmica da exclusão total,
enquanto que os princípios são caracterizados pela íntima ligação com a
comunidade, uma vez que refletem os valores de justiça e equidade, predominando
a ponderação no caso de aparente colisão interna.
As políticas seriam “aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser
alcançado, em geral alguma melhoria em algum aspecto econômico, político ou
social da comunidade” (DWORKIN, 2002, p.36), diferentemente dos princípios que
possuem argumentações jurídicas que tendem a estabelecer um direito individual.
Em relação ao papel do Poder Judiciário no controle das políticas públicas,
verificou-se grande evolução no entendimento jurídico que, inicialmente, não
cogitava da possibilidade de limitação na atuação política dos poderes, passando
pela aceitação da “teoria dos motivos determinantes”, chegando ao paradigmático
julgamento da ADPF nº45 MC/DF, onde, em decisão monocrática, o Min. Relator
Celso de Mello, corajosamente, entendeu pela possibilidade da utilização daquela via
processual para se realizar o controle de políticas públicas, em razão de violação de
direito fundamental, preservando-se o mínimo existencial.
Pode-se perceber que existem dois eixos teóricos: o procedimentalista, que
entende que o papel do Poder Judiciário no exame das políticas públicas é o de
garantir os meios de exercício da cidadania ativa, não intervindo no conteúdo das
políticas e; o substancialista, onde se encontra posicionado o teórico estadunidense,
defendendo que, para se garantir uma sociedade mais justa e equilibrada,
preservando-se o sistema democrático, o Poder Judiciário deve agira positivamente
na busca da efetivação dos direitos fundamentais.
Não há como negar, atualmente, a possibilidade de controle judicial das
políticas públicas, não se podendo falar em ausência de legitimidade do controle do
Poder judiciário para implantação dessas políticas ou em violação do princípio da
“separação dos poderes”.
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A legitimidade provém do próprio texto constitucional que consagra os
objetivos que devem ser alcançados pelo estado, quer seja pelo poder Executivo,
Legislativo ou Judiciário, ainda que este tenha que assumir funções que,
originariamente, não seriam de sua competência.
Conclui-se ser perfeitamente possível o controle judicial de execução de
políticas públicas, enquanto que, no caso de formulação de políticas públicas, o
controle judicial seria mitigado, podendo se realizar em casos extremos, como o do
mínimo existencial e o da discricionariedade zero, numa clara violação ao direito
fundamental, utilizando-se de racionalismo jurídico na construção dos argumentos
da decisão proferida, reafirmando-se a força normativa dos textos constitucionais.
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RESUMO: Foi precisamente com o advento da Constituição Federal de 1988 que os
direitos de personalidade foram acolhidos, tutelados e sancionados, tendo em vista
a adoção da dignidade da pessoa humana. O Novo Código Civil Brasileiro, por sua
vez, em consonância com o já prescrito de longa data pela Lei Maior e com as novas
relações sociais que reclamam a necessidades da tutela dos valores essenciais da
pessoa, dedicou capítulo especial (Capítulo II, artigos 11 ao 21) sobre os direitos da
personalidade. Assim, em face da imperiosa isonomia e da proporcionalidade
assentadas em sede Constitucional, passaram a merecer idêntico tratamento as
infrações de menor potencial ofensivo da competência da Justiça comum. Assim
como a dignidade da pessoa humana, a honra é um valor pessoal que corresponde
à posição que o ser humano ocupa entre os seus iguais. A honra é também o
interesse que o indivíduo tem de ser considerado de acordo com as condutas, de
modo que tal interesse é negativamente regulado pela ordem jurídica: proibise todo o tratamento que expresse desconsideração com a dignidade da pessoa
humana, inclusive nos ambientes virtuais. Então, este artigo intitulado “Injúria,
Calúnia e difamação nas redes sociais – Facebook”, tem por objetivo compreender
as razões que levaram à modificação provocada pela Lei 12.033/09, além de
compreender as medidas legais a respeito dos crimes contra a honra, no âmbito da
tutela jurídica dos Direitos da Personalidade; identificar na literatura específica dos
direitos da personalidade inclusive com relação aos crimes desta tipo nas redes
virtuais; averiguar a aplicabilidade do Direito Penal sobre os crimes contra a honra e
a tutela jurídica no âmbito da redes sociais. Utilizou-se a técnica da pesquisa
bibliográfica em livros, artigos e meios eletrônicos. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, explicativa, de cunho qualitativo. Conclui-se que a tutela do Estado em
favor dos crimes contra a honra é indispensável para a dignidade, a segurança e o
bem-estar do cidadão, entretanto, é indispensável também um poder judiciário
competente para exercer de modo eficiente e eficaz tal tutela.
Palavras-Chave: Direito da Personalidade. Honra; Redes Sociais. Tutela Penal.
ABSTRACT: It was precisely with the advent of the 1988 Federal Constitution that
personality rights were accepted, protected and sanctioned, with a view to adopting
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the dignity of the human person. The New Brazilian Civil Code, in turn, in line with
what has long been prescribed by the Major Law and with the new social relations
that claim the needs of protecting the essential values of the person, dedicated a
special chapter (Chapter II, articles 11 to the 21) on personality rights. Thus, in view
of the imperative isonomy and proportionality based on the Constitutional seat,
infractions of lesser offensive potential within the jurisdiction of the common Justice
started to deserve the same treatment. Like the dignity of the human person, honor
is a personal value that corresponds to the position that human beings occupy
among their equals. Honor is also the interest that the individual has to be considered
according to the conduct, so that this interest is negatively regulated by the legal
order: any treatment that expresses disregard for the dignity of the human person is
prohibited, including in environments virtual. So, this article entitled "Injury, Slander
and defamation on social networks – Facebook", aims to understand the reasons that
led to the modification caused by Law 12.033/09, in addition to understanding the
legal measures regarding crimes against honor, within the scope of legal protection
Personality Rights; identify in the specific literature on personality rights including in
relation to crimes of this type on virtual networks; to investigate the applicability of
Criminal Law on crimes against honor and legal protection in the context of social
networks. The technique of bibliographic research was used in books, articles and
electronic media. It is a descriptive, explanatory, qualitative research. It is concluded
that the protection of the State in favor of crimes against honor is indispensable for
the dignity, security and well-being of the citizen, however, a competent judicial
power is also indispensable to exercise such protection efficiently and effectively.
Keywords: Personality Law. Honor; Social networks. Criminal Guardianship.
1 INTRODUÇÃO
Redes sociais online, como Facebook, MySpace e Twitter permitem que as
pessoas mantenham contato com seus contatos, reconectem-se com velhos
conhecidos e estabeleçam novos relacionamentos com outras pessoas com base em
recursos compartilhados, como comunidades, hobbies, interesses e sobreposições
em círculos de amizade. Mas esse ambiente promissor para fortalecimento de
amizades tem se transformado também um ambiente profundamente agressivo,
onde pessoas atacam a honra de outras pessoas de forma vil (MEIRELLES, 2016).
As questões da honra sempre foram muito discutidas em todos os
ordenamentos jurídicos. Antes do advento da obra de Cesare Beccaria em 1.764 "Dos
Delitos e das Penas", essas questões, por mais que fizessem parte das legislações,
eram defendidas de outras formas, na maioria das vezes por duelo, perfeitamente
legalizados. Mas, com o advento da Revolução Francesa, os direitos de personalidade
ganharam outro foro de discussão: o Judiciário. Beccaria concluiu que o fato de se
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ofender a dignidade de outro deveria ser considerado crime e sofrer a tutela
judiciária necessária (LACERDA, 2014).
A tendência de direito civil, que aponta para a necessidade em ter a pessoa
como fundamento das relações civil. Aliado a recepção pela Constituição dos danos
morais foi o suficiente para tutelar juridicamente os direitos da personalidade. Com
isso, é por meio dos danos morais que os direitos da personalidade encontram o
mecanismo viável para alcançar a tutela jurídica desses direitos (MORAES, 2015).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A Constituição Federal de 1988, no art. 5º., estabelece que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe 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: “são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; “a honra
compreende a dignidade pessoal, o sentimento e consciência de ser digno, a estima
e a consideração moral que os outros têm sobre a pessoa”. Portanto, é no Direito
Penal Brasileiro que o indivíduo possui direito absoluto, público e subjetivo, além de
ser intransmissível e extrapatrimonial. O direito à honra é protegido pelo Código
Penal, que prevê como crimes contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia
(SILVA, 1989).
Desta forma, este artigo tem por objetivo geral compreender as razões que
levaram à modificação provocada pela Lei 12.033/09, além de compreender as
medidas legais a respeito dos crimes contra a honra, no âmbito da tutela jurídica dos
Direitos da Personalidade, de compreender as medidas legais a respeito dos crimes
contra a honra no âmbito virtual com a tutela jurídica dos Direitos da Personalidade;
identificar na literatura específica dos direitos da personalidade; averiguar a
aplicabilidade do Direito Penal sobre os crimes contra a honra e a tutela jurídica.
Utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica em livros, artigos e meios eletrônicos.
Trata-se de uma pesquisa descritiva, explicativa, de cunho qualitativo.
2 OS CRIMES CONTRA A HONRA
No âmbito conceitual a honra é o sentimento de nossa dignidade moral. É o
estigma que acompanha a virtude e o talento. É a qualidade moral. É um princípio
moral de onde se derivam normas de conduta como, coragem, pudor, probidade e
dignidade entre outras. Essas normas geralmente são estabelecidas como padrão a
ser seguido por um grupo social, acompanhado da virtude e, principalmente do
próprio sentimento de dignidade (FREIRE, 2015, p. 2).
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Analisando, o pensamento do autor em voga, pode-se afirmar que o conceito
acima está diretamente ligado à questão moral. E a moral é um conceito filosófico
que possui diversas variações, de acordo com o espaço e o tempo, pois, na filosofia,
o fim supremo do homem é a virtude, como meio para a sua existência. É um
conjunto de máximas impostas ao homem que decorrem da própria natureza do
homem enquanto ser racional, no sentido da sua realização. O que para uns é moral,
pode não ser para outros. Então a honra é decorrente disto. Ser honrado depende
da visão de cada um sobre si mesmo (ALENCASTRO, 2017).
Assim, os padrões de honra, foram criados para que o convívio social fosse
possível, mas, é importante ressaltar que ela depende quase que exclusivamente dos
padrões adquiridos por cada sociedade. No âmbito doutrinário, a honra possui dois
aspectos: honra especial ou profissional. A primeira se caracteriza de um modo geral,
à reputação que se goza no meio social, isto é, é o juízo que a sociedade como um
conjunto de pessoa faz do indivíduo. No aspecto da honra subjetiva ou individual
(autoestima) está no juízo que faz de si mesmo. A honra profissional que consiste na
confiança dispensada ao profissional no exercício de sua respectiva profissão
(SANTIN, 2015).
A honra é um conceito filosófico diretamente ligado às questões da ética e da
moral que dizem respeito ao conjunto de valores dos costumes tradicionais de uma
sociedade. A moral, segundo Boudon (2017, p. 246) “corresponde ao conjunto de
valores e regras que norteiam o comportamento humano nas relações sociais”. Essas
normas têm relação com o que se chama de valores morais (honra). São os meios
pelos quais os valores morais de um grupo social são manifestos e acabam
adquirindo um caráter normativo e obrigatório.
Quando valores e costumes estabelecidos numa determinada sociedade são
bem aceitos, não há muita necessidade de reflexão sobre eles. Mas, quando surgem
questionamentos sobre a validade de certos costumes ou valores consolidados pela
prática, surge à necessidade de fundamentá-los teoricamente, ou, para os que
discordam deles, criticá-los (ALENCASTRO, 2017, p. 123).
Já a ética, segundo Boudon (2017, p. 246) diz respeito “à reflexão sobre os
diversos atos praticados nas coletividades e sua relação com o bem comum”. É uma
característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na
produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de
consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando suas ações para
saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas.
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Aqui, tanto a moral, quanto a ética se encontra com o conceito de honra e, no
mesmo sentido encontra apoio no direito. Ética é um conjunto de princípios e valores
que guiam e orientam as relações humanas (BEVILAQUÁ, 2017).
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Esses princípios devem ter características universais, precisam ser válidos para
todas as pessoas e para sempre e, se são feridos devem encontrar apoio no direito
no sentido de proteção, já que a honra está relacionada à opção, ao desejo de realizar
a vida, mantendo com as outras relações justas e aceitáveis. Ela (a honra) está
fundamentada nas idéias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo
ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. A honra está ligada
à responsabilidade do ato moral, ou seja, a decisão de agir numa situação concreta
é um problema prático-moral, mas investigar se a pessoa pôde escolher entre duas
ou mais alternativas de ação e agir de acordo com sua decisão é um problema
teórico-ético, pois verifica a liberdade ou o determinismo ao quais nossos atos estão
sujeitos (BOUDON, 2017).
O jurista Beviláqua (2017) diz que a honra é a dignidade da pessoa que vive
honestamente, que pauta seu proceder pelos ditames da moral. Então no campo do
direito a honra precisa ser protegida, já que o ataque a esta pode se constituir em
um vício e, como o vício é ação contra a ordem, contra a razão, assim a honra (virtude)
é ação segundo a ordem, segundo a razão. Aristóteles apud Lombroso apud
Alencastro (2017) afirma que a honra é ativa, prática, moral no sentido da
temperança, da fortaleza e da justiça.
No sentido da justiça é templativa, teórica, científica e, demonstra o primado
das segundas sobre as primeiras, porquanto mediante as virtudes contemplativas o
homem consegue verdadeiramente possuir honra com o objetivo da virtude (FARIAS
BRITO, 2014).
Deste modo, a filosofia tem o papel de conhecer a realidade para inferir daí à
norma do proceder, os princípios fundamentais da ética. As duas manifestações
fundamentais do espírito humano na marcha geral da sociedade são as políticas e as
filosofias. A política dá em resultado o direito; a filosofia dá em resultado moral; e o
direito e a moral são as duas alavancas, os dois eixos centrais do grande mecanismo
social.
Viver conforme a moral é viver conforme a razão, isto é,
conforme os princípios que a razão estabelece. São
precisamente estes princípios que constituem o ideal da
conduta, de acordo com os princípios elementares da
sociedade e a honra está estabelecida nestes princípios e,
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precisam ser garantidos na forma do ordenamento jurídico no
sentido da proteção (FARIAS BRITO, 2014, p. 33).
Destarte, a honra é um elemento essencial da vida em sociedade. É certo que
há diferenças entre a honra cívica e a privada. Mas a diferença não é gigantesca,
vistas que as coisas em termos hábeis e panorâmicos são parecidas. Aristóteles apud
Alencastro (1997, p. 130) informa que “a honra do homem bom não ultrapassa a
honra do bom cidadão”. De todo o modo, a observação Aristóteles sobre a honra, é
ainda hoje, tem um grande significado. Apesar de haver sempre casos complexos,
como, por exemplo, o da coragem e da própria justiça. A Antiguidade imaginava os
preceitos morais revelados pela própria Divindade. Mas é a consciência do ser
humano mesma que os inspira e deduz, sendo que a moral e o direito,
acompanhados da religião são os produtos da inteligência (FREIRE, 2015).
De sorte que a honra é uma conduta moral imposta pela própria consciência.
A norma suprema do reto proceder é a verdade, t6ermo para o qual tende o envolver
contínuo da existência, sendo o conhecimento a finalidade do mundo. Não
possuindo a verdade completa, deve-se proceder conforme com o que se apresenta
como verdade da consciência, isto é deve-se proceder de acordo com a própria
consciência (honra privada) (ALENCASTRO, 2017).
Dessa consciência privada, surge a consciência coletiva que dá origem a lei.
Farias Brito (2014, p. 81) diz que “a sanção consiste unicamente na condenação da
própria consciência e execração da consciência dos outros”. Ou seja, se o homem
pratica o mal, em face da própria consciência se rebaixa, ao mesmo tempo em que o
condena a consciência pública. É a sanção moral.
Assim, a honra se encontra com o direito, já que se os homens fossem todos
bem intencionados e bons, a lei moral, por si só seria suficiente para assegurar a
ordem social... Mas assim não sucede, pois os homens, não respeitam a honra alheia.
Pelo contrário a tendência natural do homem é para o mal. Não sendo suficiente à
sanção moral para impediu o mal. É preciso, pois, que venha em auxílio da lei uma
sanção material: é a significação do direito, que pode se definir como a norma de
conduta estabelecida pelo poder público e assegura coercitivamente por uma sanção
material (SOUZA et al., 2017).
Portanto, a norma de conduta estabelecida pela própria consciência é a moral,
e a norma de conduta estabelecida pelo poder público é o direito. Não se trata de
duas diferentes, mas a diferença consiste no fato de que o direito acrescenta à lei a
força, que é um elemento externo a ela, além disso, não é reduzida a direito toda a
lei moral, mas somente a parte dessa lei cuja violação põe em perigo a ordem social
(ALENCASTRO, 2017).
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Percebe, então, que, a honra precisa de proteção, justamente em função de a
norma de conduta moral simples não a proteger. Essa proteção tem que partir do
Estado, já que com o desenvolvimento da humanidade a proteção dos indivíduos das
contingências da convivência em sociedade emergiu-se cada vez mais. A cada passo
dado ao longo da história da humanidade desenvolveram-se técnicas de proteção,
sempre tendo em conta a realidade de cada sociedade. Nesse desenvolver ocorrido
ao longo da história é possível anotar os traços evolutivos significantes de cada
sistema protetivo, principalmente dos direitos de personalidade em que se avalia o
grau de abrangência oferecido aos indivíduos em face dos riscos mais constantes em
cada momento, o que será tratado no próximo item (BOUDON, 2017).
3 EVOLUÇÃO HISTÓRIA DA PROTEÇÃO PÚBLICA NOS CRIMES CONTRA A
HONRA
A necessidade do homem, desde a pré-história, de se reunir em grupos com
objetivo de dividir responsabilidades como a caça, a pesca e de se defender dos
infortúnios, bem demonstra a importância de se instituir formas de proteção
(BEVILAQUÁ, 2017).
Ainda que se saiba por meio da história da à inexistência de mecanismos de
proteção jurídica no período da pré-história, já que a proteção em si vinculava-se
apenas e tão-somente na simples tolerância da convivência em grupo e, a questão
da defesa da honra é inerente à pessoa humana. Certamente, os princípios morais de
cada grupo ou individualmente, eram defendidos de forma veemente, já, que a
própria história demonstra que era inadmissível a ofensa a outrem, causando
inclusive guerras sangrentas (BEVILAQUÁ, 2017).
O filme Tróia, apresenta claramente, essa questão, mesmo na Grécia, já que a
civilização clássica já possuía ordenamento jurídico sobre a questão, como se verá
mais a seguir. Mas, a guerra de Tróia, é provocada pelo atentado a honra de um Rei
– Menelau, que teve roubado de sua própria casa sua esposa – Helena, por Paris,
príncipe de Tróia.
O Rei, profundamente ofendido em sua honra pessoal, vai em busca de
recuperá-la, mesmo através do confronto. A honra aqui, tem que ser defendida, pela
guerra, já que nenhum instrumento jurídico poderia fazê-lo, por se tratar de duas
sociedades diferentes, com conceitos diferentes, modos de vida diferentes, mais
precisamente que, não se relacionavam como Estados amigos.
Com isso, não é necessário investir profundamente nos mecanismos de
proteção das sociedades primitivas, mas apenas frisar que mesmo nos idos mais
remotos das civilizações a preocupação com a honra era presente de forma muito
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clara. Destarte, desde o nascimento da Humanidade já se pode notar a preocupação
dos indivíduos em criar mecanismos de proteção contra os ataques à personalidade
pública ou privada, já que muitos morreram no sentido de preservar a sua honra. São
muitas as expressões históricas “Morreu com honra”. À medida que se organizavam
os grupamentos humanos, conseqüentemente evoluíam e ganhavam maior
abrangência os mecanismos de salvaguarda contra os riscos porventura existentes
em cada época.
Não obstante a maior amplitude e eficiência dos meios de proteção, os
problemas da convivência em sociedade foram crescendo decorrentes de fatores de
difícil solução e, necessitavam de proteção e, a personalidade do homem, não
poderia deixar de receber o mesmo tratamento que outros crimes recebiam.
No campo do ordenamento jurídico, a questão do crime contra a honra surge
no Código de Hanurabi e no Código de Manu. O Código de Manu já previa algumas
situações de dano moral, buscando proteger a personalidade. O Código de
Hamurabi, na Mesopotâmia, também trazia algumas previsões importantes em que
o dano natureza moral poderia ser reparado de forma financeira (BEVILAQUÁ, 2017).
A lei do Talião, a famosa “olho por olho e dente por dente” previa o direito da
vingança da vítima para retribuir na mesma proporção o dano causado, mas
resguardava uma outra forma quase que alternativa de se proporcionar à vítima uma
satisfação compensatória em pagamento de “ciclos de prata” (FREIRE, 2015).
Os babilônios estabeleciam penalidades pecuniárias para os casos de dano
moral, e somente quando estes meios eram frustrados, é que se aplicava a pena de
talião. Mas nenhum desses ordenamentos não se manifestavam positivamente com
relação à reparação do dano (LACERDA, 2014).
Nas civilizações clássicas – Roma e Atenas, essa situação começa se converter
de forma mais evidente. No ordenamento jurídico romano, existia a denominada Lei
das XII Tábuas que estabelecia punições patrimoniais para crimes como dano e injúria
contra a honra de outrem (LAZARINI, 2009).
Na civilização grega. Desta forma, apresenta-se a seguir um resumo histórico
da questão dos crimes contra a honra, a partir do Direito Romano que definiu no
âmbito de sua sociedade aspectos fundamentais do crime de personalidade, dando,
aos que eram considerados cidadãos o direito de reclamarem na justiça contra
àqueles que tinham atacado sua identidade pessoal. É importante ressaltar que a
sociedade romana possuía escravos, então, nem todos os seres humanos estavam
protegidos pela lei, ou seja, o principio de todos são iguais perante a lei não existia
no direito romano:
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Assim, no Direito romano, entre as quatro espécies de delitos
privados, havia a injuria e o damnum injuria datum (dano
produzido pela injúria) que foi regulado pela Lex Aquilia.
Enquanto, na "injuria", se tinha em conta o homem,
considerado apenas física ou moralmente, no damnum injuria
datum, se visava de maneira precípua, o seu patrimônio. Assim,
a essência do damnum injuria datum seria a diminuição
patrimonial da vítima, o que tornava necessária a sua
reparação. A Idade Média foi marcada pela adoção do então
Direito canônico, o qual teve larga influência no território
brasileiro e nas Ordenações Filipinas em virtude da força da
religião católica na época. Embora mantivesse procedimentos
oriundos do Direito romano, o Código Canônico foi valorado
conforme os dogmas da Igreja Católica e estabelecia sansões
de ordem material e espiritual para determinadas condutas.
Nas Ordenações Filipinas, em relação à estimativa do próprio
dano subjetivo, verifica-se indícios da adoção parcial do
procedimento romano na parte que especificamente diz
respeito ao chamado “valor de afeição” (MOREIRA, 2017, p.1).
Como se pode observar a questão dos crimes contra a honra foi evoluindo
de acordo com o avançar da sociedade, adquirindo, finalmente, dos dítames positivas
a partir de metade do século XIX. Essa corrente do direito se espalhou pelo mundo
ocidental, exigindo maior respeito para a experiência e os dados positivos (MOREIRA,
2017).
Neste sentido, o direito positivo se torna contundente em toda a Europa e,
por consequência nas Américas. Na França, o direito positiva não tem um
correspondente primado, especulativo, crítico (MORAES, 2015).
As leis, apesar de seguir os ditames positivas, ainda são um compêndio da
Revolução Francesa, ou seja, tal primado cabe, ao invés ao positivismo inglês que
adota novos mecanismos jurídicos fundamentais para a mudança de horizonte do
direito. Mas, é no positivismo Italiano que o direito se apresenta mais como um
método do que como um sistema; um método a organização prática, técnica e social
com César Lombroso considerado alma do direito positivista italiano com a Escola
positiva italiana de direito penal (PEÑA, 2011).
Notadamente, os crimes contra a honra ganham importância, maior e a eles à
punição pecuniária é devidamente estabelecida. Em resumo, pode-se dizer que, em
todos os ordenamentos jurídicos positivistas, temos.
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a) Os crimes contra a honra devem ser sofrer punição e devem
ser ressarcidos, por quem caluniou, difamou ou injuriou; b)
Com razão mais forte, deve ser reparado, ou seja, “uma pessoa
pode ser incumbida de reparar o prejuízo causado a outra,
portanto próprio, de pessoas ou coisas que dela dependam, a
esta obrigação chama-se responsabilidade. c) Para a reparação
do dano moral, aquele que se sente lesado, dispõe de ação
adequada, ou seja, prover queixa crime, par que o Ministério
Público possa mover uma ação de acordo com a Lei 12.033/09.
(SOUZA et. all., 2009, p. 6.).
Os autores levam em consideração o disposto no art. 953 do Código Civil: “A
indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que
delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo
material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, de
conformidade com as circunstancias do caso” (SANTIN, 2015).
Portanto, em todos os ordenamentos jurídicos, ao longo da história foram
adquirindo formas diversas de proteção ao direito da personalidade no sentido de
garantir que as pessoas tenham preservando sua identidade pessoal (GARCIA, 2009).
São crimes contra a honra, injúria, a calúnia e difamação. No crime de injúria
se refere ao quem ofender pessoa com palavras, gestos ou meios de fato que deverá
ser punido de acordo com o que dtermina a lei. Segundo Peña (2011), o
comportamento abusivo se manifestará a partir de palavras, estas implicam em
proferir termos ofensivos, mais especificamente insultos que afetam o decoro da
pessoa, sua posição na sociedade, proferir uma expressão ou executar uma ação que
implique julgamentos de valores que afetam a posição do sujeito e seu
desenvolvimento na relação social. Nesse tipo de delito, existe uma prescrição
punitiva rigorosa, pela qual a lei não permite zombar nem mesmo do ser humano
mais miserável; é o direito de ser respeitado pelos outros; não ser ridicularizado ou
humilhado diante de si mesmo ou dos outros (GARCIA, 2009).
Já no crime de calúnia se diz de quem falsamente atribuir um crime a outrem.
O bem protegido é a honra da pessoa física. Ressalte-se que esse crime só pode ser
cometido por uma pessoa física e o comportamento consiste em atribuir falsamente
um crime. De acordo com isto, se deduzem as seguintes consequências: dó pode ser
cometido por meio da ação, quando o legislador estabelece “atributo” como verbo
norteador (PEÑA, 2011).
Já na difamação diz que aquele que, perante várias pessoas, se reuniu ou se
separou, mas de forma que a notícia possa espalhar, atribui a uma pessoa, um fato,
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uma qualidade ou uma conduta que possa prejudicar sua honra ou reputação. Da
definição de difamação conclui-se que, na realidade, é um insulto ou uma calúnia
que tem uma característica especial: a divulgação da notícia. O sujeito ativo deve
comunicar a outras pessoas as declarações difamatórias que tenha feito o
contribuinte (BEVILAQUÁ, 2017).
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A atribuição deve referir-se a um crime falso, ou seja, o sujeito é acusado da
alegada prática de um crime, que não cometeu verdadeiramente. A prova da verdade
dos fatos será aceita desde que os fatos afirmados sejam falsos. Quanto ao nome do
falso acusado, não se exige a correta qualificação jurídica, basta que a conduta típica
seja verdadeira. Por tudo isso, a calúnia é definida como uma forma especial de injúria
(GARCÍA, 2009).
4 A CALÚNIA E A DIFAMAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL
Quando do advento da Lei 12.033/09 as redes sociais já existiam, mas ainda
não eram uma febre como hoje, no Brasil e no mundo. Ao acessar uma rede social,
o usuário renuncia à privacidade (FREIRE, 2015).
Ao criar uma conta em uma rede social, como o Facebook, por
exemplo, fornece três links localizados na parte inferior da caixa de registro, em um
local quase imperceptível. Os links são: Condições de Uso, Política de Dados e uso
de cookies (MEIRELLES (2016).
Com o registo, os dados passam a fazer parte da base de dados da referida
plataforma social e de grandes empresas transnacionais, que utilizam a referida
informação para diversos fins, na maioria dos casos de natureza económica
(MEIRELLES, 2016).
A rede Facebook é indiscutivelmente uma das redes de comunicação mais
utilizadas no mundo hoje, e por isso, tem trazido muitos benefícios para a sociedade,
neste momento, milhões de pessoas estão interagindo por meio deste meio (FREITS,
2016).
No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, este meio também é
usado de forma negativa para minar a honra das pessoas, seja na forma de insulto,
calúnia ou difamação (FREITAS, 2016).
Usuários movidos pelo desejo de notoriedade criam conteúdo ofensivo contra
outros usuários que, por algum motivo, não concordam com suas opiniões ou
percepções das coisas. É comum ver que diante da publicação que uma pessoa faz
expressando seu ponto de vista diante de determinada situação, ela é insultada com
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palavrões e palavras degradantes por aqueles que não compartilham de sua opinião,
demonstrando assim sua intolerância (FREITAS, 2016).
Em alguns casos, até mesmo com a fotos das pessoas aludidas, fazer
publicações difamatórias, atribuindo crimes ou condutas em desacordo com a lei e a
moral. Este meio tem sido usado para fazer publicações que afetam a privacidade
das pessoas e, portanto, sua reputação e honra. Tanto é assim que as pessoas
invadiram as comunicações jurídicas, denominadas contas, dessas pessoas,
acessando assim informações privadas, então divulgadas, causando grandes danos à
integridade moral das pessoas atingidas (MEIRELLES, 2016).
Também houve casos em que fotos ou vídeos íntimos de diferentes pessoas,
principalmente mulheres, foram publicados nesta rede, causando sérios danos às
vítimas. O Facebook tem uma página para denunciar casos de difamação em sua
seção de ajuda, em aquele que oferece a opção de relatar este tipo de situação
(MEIRELLES, 2016).
Por meio de um formulário de denúncia intuitivo, se pode enviar uma
mensagem aos supervisores de conteúdo para que tomem medidas ou, pelo menos,
deixem evidências de uma reclamação. Recomendam também que, antes de afirmar
que determinado conteúdo postado na rede social é difamatório, deve-se
consultar um advogado especializado no assunto (FREITAS, 2016).
Além disso, é importante ter em mente que o conceito jurídico de difamação
tem sérias implicações e pode não caber a jurisdição do usuário. Permitir o upload de
evidências que mostram que a honra está sendo violada. Posteriormente, são
apresentados os links Regras da Comunidade e Serviço de Ajuda (MEIRELLES, 2016).
Com base no exposto, pode-se dizer que através do conteúdo do Facebook é
possível cometer crimes contra a honra? A resposta é sim, pois com o conteúdo se
pode insultar, caluniar e difamar. Assim, no ambiente das redes sociais, neste caso
o Facebook, os conteúdos com qualificadores ofensivos são muito comuns, porém,
raramente são considerados uma atividade que pode ser um crime contra a honra,
sancionado pelo Código Penal, que por analogia pode ser aplicado também nos
crimes virtuais (FREIRE, 2015).
É importante notar que existem várias maneiras de cometer um crime contra
a honra nesta rede social. Usando memes, por exemplo. Os memes surgem como
forma de interação social, exibem ou distorcem a vida ou situações reais das pessoas,
estão relacionados ao sarcasmo e à paródia, ou seja, reinterpretam uma situação e a
desconsideram (FREITAS, 2016).
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Memes podem ser imagens, vídeos e textos com características identificáveis.
Assim, um link acompanhado de meme com informações difamatórias também
pode ser objeto de reclamação (FREITAS, 2016).
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A desvantagem é que, na maioria dos casos, o autor intelectual é
desconhecido porque, eles são compartilhados de páginas pessoais falsas ou fan
pages que não mostram quem é o responsável por essas postagens. Os usuários
cometem um crime ao interagir com o conteúdo de terceiros, compartilhando e
comentando ou respondendo com um comentário difamatório (MEIRELLES, 2016).
E se essas ações forem feitas com base em uma publicação com características
difamatórias, caluniosas ou caluniosas, também podem ser expostas a processos
criminais por crimes contra a honra (MORAES, 2015).
A verdade é que no Brasil a jurisprudência sobre o cenário virtual nestes níveis
não é extensa, e outros tipos de interações muito populares permanecem em
suspense, como reações (gosto, adoro, me diverte, me entristece, me
irrita), emoticons, emojis ou stickers, que dependendo do contexto também podem
ser considerados motivo de reclamação (FREITAS, 2016).
5 AS ALTERAÇÕES NA AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA e SUA
APLICABAILIDE NO CAMPOR VIRTUAL
A Lei nº. 12.033/09 surgiu em 2009 como o intuito de alterar o artigo 145 do
Decreto Lei nº. 2.848 de 07 de dezembro de 1940 modernizando sua aplicabilidade,
já obsoleta, diante das modernidades jurídicas existentes.
Essa modificação proferiu uma nova forma de agir juridicamente nos casos
dos crimes contra a honra, notadamente os crimes de injúria cometidos basicamente
em situações preconceituosas que inferem socialmente na discriminação, sendo
papel do Estado garantir a defesa pública desse direito.
A Lei nº. 12/033/09 alterou a redação do parágrafo único do art. 145 do
Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tornando pública
condicionada a ação penal em razão da injúria que especifica, ou seja, a nova lei
determina que os crimes contra a honra, destina-se, a partir do ano de 2009 ao
resguardo dos valores eleitos pela sociedade, no âmbito público, com o objetivo da
um determinado interesse, entendido como tal o bens e a situação de fato úteis ao
homem e à sociedade.
Assim, a Lei nº. 12.033/09 protege o valor da honra, representado, pela
participação do órgão protetor dos interesses da sociedade – o Ministério Público
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para no sentido de formação no seio dos costumes à consecução dos objetivos
eleitos pelo tecido social. Esta lei veio para garantir a participação do Estado nesses
crimes, tornando-os não passível de acordos pessoais que cessassem, a ação privada,
pois a Lei nº. 12.033/09, que entrou em vigor em 29 de setembro de 2009, determina:
Art. 1º. Esta Lei torna pública condicionada a ação penal em
razão de injúria consistente na utilização de elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência. Art. 2º. O parágrafo
único do art. 145 do Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro
da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste
Código, e mediante representação do ofendido, no caso do
inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3o do art.
140 deste Código.
Então, se faz necessário observar os dItames do parágrafo único do art. 145
do Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal que informa:
Art. 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se
procede mediante queixa, salvo, quando no caso do art. 140, §
2°, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único.
Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso
do Nº. I do artigo 141, e mediante representação do ofendido,
no caso do n. II do mesmo artigo.
Assim, o código penal de 1940 estabelecia no capítulo V – dos crimes contra
a honra, determinava que, excetuando-se os casos do art. 140 , as reclamações
deveriam ser realizadas apenas pelo ofendido.
Afora, os crimes contra a honra só poderiam ser representados através da
representação do ofendido ou de seu representante legal, por intermédio de uma
ação penal privada, de sorte que tais crimes elencados no art. 140 do CP por
manifestação de vontade da vítima, sem a presença da titularidade do Ministério
Público.
Segundo Lazarini (2009, p. 509) a doutrina exemplifica com extrema clareza
alguns aspectos de suma importância nos crimes de injúria, considerando que se
trata de um crime que atinge diretamente a personalidade do cidadão, ou seja, é
dever do Estado protegê-lo, conforme determina a Constituição Federal.
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Como regra geral, a ação penal competente para os crimes
contra a honra é a ação penal privada. Fica assim, a critério do
ofendido a promoção de medida sujeira a prazo decadencial.
Considerando-se a disponibilidade do bem lesado (honra
individual) é facultado ao ofendido provocar ou não a tutela
jurisdicional. O art. 145 do Código Penal traz as exceções a esse
arbítrio do sujeito passivo (LAZARINI, 2009, p. 509).
Como se observa no posicionamento de Lazarini (2009), a ação penal nos
crimes contra a honra, só poderiam ser particulares. A ação penal privada só pode
ser promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para
representá-lo. Assim, o ofendido pode propor a ação penal quando a lei penal
dispuser que a ação é privada, no caso dos crimes contra a honra, até o advento da
Lei nº. 12.033/09 ou que o processo se inicia por meio de queixa.
A iniciativa poderia ser do ofendido, quando a lei considerar que cabe a ele
decidir sobre a conveniência de submeter o conflito a julgamento. Podem ser
exemplos de ação penal privada os crimes contra a honra (calúnia, injúria, difamação
- Capítulo V do Código Penal), exceto em lesão corporal provocada por violência
injuriosa (art. 145). Mas, também, o Código Penal, em seu art. 145, apresentava
exceções a esse arbítrio, conforme informa Victor Eduardo R. Gonçalves apud Lazarini
(2009, p. 509) que aponta que tipo de ação penal é cabível em cada caso:
A ação penal é pública condicionada à requisição do Ministério
da Justiça quando a ofensa for feita à honra do presidente da
República ou chefe de governo estrangeiro; É pública
condicionada à representação do ofendido quando a vítima for
funcionário público e a ofensa referir-se ao exercício de suas
funções; É pública incondicionada no crime de injúria real se a
vítima sofrer lesão corporal (LAZARINI, 2009, p. 509).
Com se pode observar o art. 145 tratava explicidamente das exceções, e
deixava claro que as ações penais públicas, tinham direcionamento – autoridades
maiores (presidente da República e autoridades estrangeiras e funcionários públicos),
mas falava de condicionalidades. Essas podem ser definidas como um direito, desde
que existam condições especiais. Então, a ação penal pública só poderiam ocorrer
em casos especiais – ser presidente da República, autoridade estrangeira, ou ainda,
servidor público.
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Essas condicionalidades eram profundamente discriminatórias, já que o
Ministério Público é um órgão protetor da sociedade, não havendo a necessidade de
discriminar sua atuação. O CP determinava essa condição, mas ao mesmo tempo,
tratava da incondicionalidade quando se referia aos crimes contra a honra, desde
que houvesse lesão corporal na vítima.
Segundo Lazarini (2009), a doutrina, entretanto, atenta, ao fato da Lei Nº.
9.099/95 ter transformado em ação pública condicionada à representação o crime de
lesão corporal de natureza leve, passou a fazer o seguinte distinção quanto ao tipo
de ação na injúria real: “se a vítima sofre lesão corporal grave ou gravíssima, a ação
continua sendo pública incondicionada, e, se sofre lesão corporal leve, a ação é
condicionada à representação. Ressalte-se, por fim, que a injúria real cometida por
vias de fato é de ação privada, ou seja, segue a regra do art. 145, caput, do CP”.
Na realidade o CP de 1940, no que se refere aos crimes contra a honra,
apresentava, em sentido amplo, um paradoxo, ou seja, tratava alguns casos como
comuns e outros como especiais, tratando-se do mesmo crime. Estabelecia a
proteção pública para “autoridades e servidores públicos” e privados os entes da
sociedade, contrapondo-se ao verdadeiro papel do MP. Contudo, designava um
paradoxo aparentemente contraditório, mas que apesar de tudo possuía certo
sentido de proteção aos agentes públicos. Assim, as fronteiras do conceitos dos
crimes contra a honra não estavam muito bem definidas. Ocorria a idéia de conflito
ou de dificuldade insuperável que acompanhavam de forma estável a idéia do
paradoxo da lei.
Assim, o CP, nos crimes contra a honra, era paradoxal que consistia em duas
proposições contraditórias derivadas conjuntamente a partir de argumentos que não
se revelaram incorretos fora do contexto, ou seja, partia de premissas geralmente
aceitas e utilizadas, pelo menos aparentemente possível, em certas condições
específicas, no sentido de inferir duas proposições que afirmam exatamente a mesma
coisa com tratamentos diferenciados.
Outrossim, a Lei nº. 12.033/09 corrigiu esse paradoxo, produzindo a necessária
ação penal pública nos crimes contra a honra. Essa condição é uma correção, tardia,
do paradoxo produzido pelo art. 145 do Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, que trata dos crimes contra a honra. É questão lógica, já que é
crime e, portanto, mais grave já se exige a representação, com muita mais razão, por
se tratar de algo condenável pelo CP, em função da condição de admissibilidade da
persecução penal estar presente.
A ação penal pública condicionada á representação é promovida pelo Estadoacusação através de denuncia, mas depende de representação do ofendido ou de
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seu representante legal. A representação, nesse caso, constitui uma condição para
que o Ministério Público promova a ação penal, Assim, instala-se procedimento
inquisitivo mediante requerimento da vítima (art. 52, II, segunda parte). Esse
requerimento deve conter, sempre que possível: a) a narração do fato, com todas as
circunstâncias; b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as
razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos
de impossibilidade de fazê-lo; c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua
profissão e residência (art. 5°, § 1°).
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Trata-se de ofensa à honra que exige, para sua configuração, a utilização de
expressões como: "negro", "turco", "italiano mafioso", "japa", todas com a intenção
de ofender a honra em razão da raça, cor, etnia ou religião, origem ou condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência física.
Para exercer a ação penal, nestes casos, antes da publicação da novatio legis,
a vítima tinha que contratar um advogado e, no prazo de 06 meses, (contados a partir
da data em que a mesma tinha conhecimento da autoria) apresentar queixa perante
o juízo criminal competente, sob pena de decadência. Veja-se que, em casos que tais,
a ação penal era proposta e acompanhada pelo advogado contratado pela vítima, e
não pelo Ministério Público, que apenas acompanhava os termos da ação como
interveniente necessário. Com a reforma, a ação penal passa a ser privativa do
Ministério Público, sendo necessária apenas a representação da vítima, (condição de
procedibilidade para o exercício da ação) de igual forma, no prazo de 06 meses. Bem
é de ver-se que a mudança não é apenas de titularidade na propositura da ação, mas
sim, substancial, levando-se em conta os princípios que norteiam a ação penal.
Na redação anterior, a vítima poderia desistir da ação penal, até antes do
trânsito em julgado, pois a ação penal privada é disponível, o que não mais é possível
depois da reforma, tendo em vista que a ação penal agora é pública. Outro aspecto
substancial é o princípio da obrigatoriedade. Hoje, desde que haja representação da
vítima e os demais requisitos legais, o Ministério Público está obrigado a oferecer
denúncia, o que não acontecia na ação privada, regida pelo princípio da
oportunidade.
Vale ressaltar ainda que, com a reforma, não é mais possível o perdão do
ofendido. A vítima, nos casos de ação penal privada, poderia perdoar o seu agressor,
verdadeiro ato de benignidade, fato que causaria a extinção da punibilidade. Como
a ação penal, em virtude da reforma, é proposta pelo Ministério Público, tal fato não
é possível, pois essa liberalidade não pode ser realizada pelo Ministério Público nos
casos de ação penal pública. Com esta atitude, o legislador tenta impedir a
impunidade que poderia ocorrer pela desinformação das vítimas destes delitos, uma
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vez que a queixa poderia não ser proposta no prazo, o que acarretaria decadência,
talvez esse seja um ponto positivo da reforma. Como ponto negativo, deixa a cargo
do Ministério Público uma gama maior de "poderes" no desenrolar do processo,
retirando das mãos da vítima sua independência que agora somente se resume ao
ato de representação.
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6 CONCLUSÃO
No dia 29 de setembro de 2009 foi publica a Lei nº. 12.033 que modificou o
art. 145 do Código Penal de 1940, tornando pública condicionada às ações penais
em crimes de injúria referentes à cor, a raça, etnia, religião, origem ou a condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência física.
Foi uma importante mudança provocada, principalmente, por esses crimes,
tratarem de uma das mais detestáveis situações existente na sociedade: o
preconceito. Essa mudança diz respeito à injúria por preconceito de raça, de cor,
etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência física.
Assim, antes da efetivação da Lei nº. 12.033/99, a vítima tinha de contratar um
advogado e, no prazo de 06 meses, contados a partir da data em que a mesma tinha
conhecimento da autoria, apresentar queixa crime perante o juízo competente, sob
pena de decadência.
Essa ação teria que se acompanhada pelo advogado e não pelo Ministério
Público que apenas acompanhava os termos da ação como interveniente necessário.
Com a nova lei, a ação penal passa a ser privativa do Ministério Público, sendo
necessária apenas a representação da vítima. Independente das desvantagens
oriundas dos profundos problemas de infra-estrutura do Ministério Público, as
vantagens do advento da nova lei são imensas, pois, o Ministério Público é o órgão
encarregado de zelar pelos direitos consagrados às pessoas e assume, nesse
contexto, o papel de agente transformador, com o fim de tornar a sociedade mais
justa e igualitária em todos os sentidos do direito preservando à condição de cidadão
de todos os componentes da população, independente de raça, cor, etnia, religião,
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, garantido a plenitude de sua
dignidade humana, preceitos consagrados na Constituição Federal de 1988 e, agora
sob a proteção do Estado por meio do advento da Lei nº. 12.033/09.
Neste cenário da nova lei em voga, surge a importância do Ministério Público
como instituição voltada para uma finalidade social, tendo relevante papel na
proteção de direitos, especialmente quando se tratar de direitos de personalidade, o
que se coaduna com o papel legítimo do MP para a propositura de ações penas no
âmbito das lei obviamente enquadrado na sua função de defensor de interesses
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sociais, tanto como de interesses individuais indisponíveis, a fim de permitir e
viabilizar o acesso à justiça.
Por outro turno, não se pode esquecer que o Judiciário detém o poder e dever
de apreciar toda e qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Carta da
Nação), mas que em razão da lentidão deste Poder há a profunda necessidade do
MP para promover em juízo medidas necessárias a desencadear a atividade judiciária,
quando se tratar de direitos de cunho coletivizado ou individual. .
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Assim, a mudanças provocada pelo advento da Lei nº. 12.033/09 determinou
que o Ministério Público, como Instituição essencial à justiça, guarde a relação com
a questão do acesso à mesma, afinal de contas, este é o órgão que pode obter junto
ao Judiciário decisões capazes de solucionar conflitos e proteger bens e valores de
interesse de todos, especialmente aquelas pessoas mais carentes cujos direitos
estejam sendo vilipendiados de violação e que, naturalmente, teriam dificuldade em
chegar ao Judiciário, com vistas a ter seus direitos reconhecidos e assegurados,
imprimindo efetividade às disposições constitucionais.
Mas no ambiente virtual os pressupostos dessa lei se aplicam? Verificou-se
que os conteúdos que constituem crimes contra a honra no Facebook tem um
impacto negativo e a referida lei se aplica sim por conta das características jurídicas
dos crimes contra a honra no Facebook que são: a) Lesões, ofender ou indignar uma
pessoa com palavras, gestos ou meios de fato; b) Difamação, atribuindo a uma
pessoa, um fato, uma qualidade ou uma conduta que possa prejudicar a sua honra
ou reputação perante várias pessoas, juntas ou separadas, mas de forma que a notícia
se espalhe; c) Calúnia, atribuindo falsamente um crime a outrem
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TRÓIA. Wolfgang Petersen (Diretor). David Benioff (Escritor e Produtor),
EUA. Estúdios Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Plan B Films e Radiant
Productions (Produtoras). Em 1193 A.C., o príncipe Páris provocou uma guerra contra
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Tróia ao afastar Helena de seu marido, Menelau. Tem início então uma sangrenta
batalha que dura uma década. A esperança do rei Príamo de Tróia em vencer a guerra
está nas mãos de seu filho Heitor e de Aquiles, o maior herói da Grécia. Depois de
algum tempo perde seu primo e fica muito bravo então se vinga desafiando Heitor
e o matando. São um dos três filmes baseados na Ilíada, de Homero são eles "Helena
de Tróia paixão e guerra","Helena de Tróia" e Tróia.Todos se desviam da verdadeira
Ilíada, porém o que mais segue a rotada história é "Helena de Tróia paixão e guerra".
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RESUMO: O presente artigo, tem como objetivo principal fazer uma análise técnica
a respeito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que criminalizaram
as condutas de homofobia e transfobia, ADO n°26/DF e MI n° 4.733/DF, sobre a ótica
dos princípios fundamentais do direito penal. As referidas decisões suscitaram
divergências entre os juristas acerca da legalidade dos julgamentos, tornando
necessário fazer uma análise dos institutos do ativismo judicial, princípio da
separação dos poderes e função simbólica do direto penal. Foi utilizado neste
trabalho o modelo de pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo. Por
fim, o presente artigo demonstrará que a equiparação das condutas
homotransfóbicas a lei de racismo realizada pelo STF, ultrapassam os limites de sua
competência, bem como fere os princípios da reserva legal, da vedação da analogia
in malam partem e o princípio da separação dos três poderes.
PALAVRAS-CHAVE: Criminalização da homotransfobia; Princípios do Direito Penal;
Ativismo judicial; Separação dos três poderes.
ABSTRACT: The main objective of this article is to make a technical analysis
regarding the decisions given by the Supreme Court that criminalized the conduct of
homophobia and transphobia, ADO n°26/DF and MI no. 4.733/DF, on the perspective
of the fundamental principles of criminal law. These decisions have raised
disagreements among jurists about the legality of trials, making it necessary to make
an analysis of the institutes of judicial activism, the principle of separation of powers
and the symbolic function of criminal proceedings. The bibliographic research model
of qualitative and descriptive character was used in this work. Finally, this article will
demonstrate that the equalization of homotransphobic conduct sings with the law of
racism carried out by the Supreme Court, exceeds the limits of its jurisdiction, as well
as hurts the principles of legal reserve, the sealing of analogy in malam partem and
the principle of separation of the three powers.
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activism; Separation of the three powers.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O julgamento da ADO n° 26 e o MI 4.733 realizado pelo
Supremo Tribunal Federal. 3. O ativismo judicial e a violação ao princípio da
separação dos poderes 4. Distinção entre analogia e a interpretação conforme a
constituição. 5. Análise acerca da legalidade da decisão do STF a luz dos princípios
do direito penal. 6. Considerações finais. 7. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF (ADO) e Mandado de Injunção nº
4.733/DF (MI), declarou a existência de omissão legislativa acerca da criminalização
da homofobia e transfobia e enquadrou tais condutas como espécie do gênero de
racismo, disposta na lei n° 7.716/89[3], objetivando a extensão do que até então se
tipificava como racismo, por meio de uma interpretação conforme a Constituição
Federal.
A aludida criminalização suscitou divergências em diversos grupos sociais,
especialmente entre os juristas, que de um lado reprovaram a decisão, afirmando
que esta lesionou os princípios do direito penal e da separação dos três poderes.
Todavia, outra parte dos juristas, de maneira divergente, concordaram com as
decisões do Supremo, entendendo que houve uma intepretação extensiva, com base
em um conceito contemporâneo do elemento típico de raça.
O artigo em questão tem como objetivo primordial, analisar as decisões acima
inferidas sobre a ótica dos princípios fundamentais do direito penal e da separação
dos três poderes, verificando se houve ou não a violação aos referidos princípios.
Trata-se então de realizar uma análise jurídica e técnica a respeito da forma de como
se deu a referida criminalização, não se analisando, portanto, no presente trabalho,
a discursão da necessidade ou não de criminalizar condutas discriminatórias contra
grupos LGBTI+[4].
Foi realizado no presente artigo, uma contextualização dos julgamentos da
ADO n°26 e MI n° 4.733, bem como foi mencionado o precedente judicial do caso
Ellwanger[5] que influenciou os referidos julgamentos. Por sua vez, foi feito breves
considerações sobre o fenômeno da judicialização e do ativismo judicial, além de
tratar da violação do princípio da separação dos três poderes feita pelo Supremo
Tribunal Federal.
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Desta forma, é de suma importância realizar uma análise crítica dos
julgamentos da ADO n°26 e MI n° 4.733 a luz dos princípios do Direito
Penal, verificando se houve uma analogia in malam partem ou se houve uma
interpretação extensiva permitida pelo ordenamento jurídico, assim como, verificar a
repercussão das decisões para a segurança jurídica e o Estado Democrático de
Direito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

2. O JULGAMENTO DA ADO N° 26/DF E O MI 4.733/DF REALIZADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Precipuamente, faz-se necessário entender o conceito de discriminação e
preconceito para que se possa avançar no entendimento sobre a discriminação
perpetrada contra o grupo LGBTI+ (Lésbica, Gay, Bissexuais, Transsexuais, Intersexual,
outros) e posteriormente realizar uma análise sobre as decisões do Supremo Tribunal
Federal.
De acordo com Rios (2007) preconceito é uma percepção mental negativa em
relação a indivíduos e grupos que são socialmente inferiorizados, tal qual as
representações socias que estão relacionadas com estas percepções. Por sua vez,
segundo o referido autor, a discriminação diz respeito a manifestação de condutas
arbitrárias associadas ao preconceito, no âmbito das relações socias, que resultam na
violação de direitos individuais e coletivos.
Após a Segunda Guerra Mundial, o preconceito e a discriminação viraram
temas amplamente debatidos, principalmente em relação ao antissemitismo, racismo
e sexismo, mas que somente nos últimos anos, tais condutas praticadas contra a
expressão da sexualidade passaram a receber a devida atenção (RIOS, 2007).
Ademais, é relevante entender os conceitos de orientação sexual e identidade
de gênero. Os Princípios de Yogyakarta[6] (2006, p.10) compreende a orientação
sexual como “a capacidade de cada indivíduo experimentar atração afetiva,
emocional ou sexual por pessoas de gênero diferente, mesmo gênero ou mais de um
gênero (...)”.
Os Princípios de Yogyakarta entendem o termo identidade de gênero como:

[...] estando referida à experiência interna, individual e
profundamente sentida que cada pessoa tem em
relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao
sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o
sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por
livre escolha, modificação da aparência ou função
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corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e
outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestirse, o modo de falar e maneirismos; (PRINCÍPIOS DE
YOGYAKARTA, 2006, p. 10).
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Segundo Rios (2007), pode-se conceituar homofobia como sendo uma forma
de preconceito e discriminação direcionada contra os homossexuais, da mesma
forma pode se extrair de tal conceito uma similaridade com outras formas de
discriminação, tais como a transfobia (transexuais), bissexualfobia (bissexuais) e
lesbofobia (lésbicas).
Devido ao preconceito e discriminação sofridos pelos homossexuais e
transexuais, foram apresentados diversos Projetos de Lei (PL) ao Congresso Nacional,
dentre ele o PL 122/2006, tal projeto visava criminalizar a homofobia. No entanto, o
referido projeto ficou em tramitação por oito anos no Senado Federal, tendo sido
arquivado em 2015, por determinação do Regimento Interno da Casa que estabelece
que propostas que tramitam há mais de duas legislaturas devam ser arquivadas[7], o
que mostraria a omissão do Poder Legislativo em legislar sobre este tema.
Far-se-á necessário trazer ao capítulo o caso do precedente judicial que
inspirou o Supremo Tribunal Federal a realizar a interpretação do conceito de raça
de um ponto de vista social para criminalização da homotransfobia no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n°26 e Mandado de Injunção
n° 4.733.
Em 14 de novembro de 1991, Siegfried Ellwanger Castan foi denunciado pelo
crime de racismo com fulcro nos artigos 5°, inciso XLII e artigo 20 da Lei 7.716/89,
alegando que o acusado havia escrito, editado e publicado, materiais cujo conteúdo
era antissemita. Após, foi-se impetrado HC, cujo teor foi denegado, dando o
prosseguimento ao recurso perante o Supremo Tribunal Federal.
Em sede de recurso, após aproximadamente 13 anos de andamento, já havia
um precedente no entendimento de que o racismo não estaria ligado com genética
ou DNA. No caso, o STF dispôs que o racismo se trata de um processo político e
cultural que separava os seres humanos em grupos. Assim, durante o julgamento da
ADO n° 26 e o MI 4.733, o STF utilizou-se do caso ELLWANGER para demonstrar que
mediante a homotransfobia, era aplicável o mesmo entendimento.
Protocolado em 10 de maio de 2012, o Mandado de Injunção n° 4.733 ao qual
se requereu nuclearmente o reconhecimento de que tanto a homofobia quanto
transfobia fossem enquadrados no então conceito de racismo descrito na carta
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maior, bem como declarar a mora inconstitucional por parte do Congresso Nacional
em produzir uma legislação criminal que puna a homofobia e transfobia.
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Neste sentido, o Mandado de Injunção se define como um remédio
constitucional, cujo objetivo é suprir uma determinada omissão do Poder Legislativo,
e desta forma, irá permitir a possibilidade da prática de um direito, liberdade ou uma
prerrogativa, conforme descrito em artigo 5°, inciso LXXI da Constituição Federal
(VASCONCELOS, 2017).
Seguindo o mesmo objetivo geral do MI n°4.733, em 19 de dezembro de 2013
fora protocolado a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ao qual
requereram a inclusão da homofobia e transfobia no conceito ontológicoconstitucional de racismo[8] até então existente, bem como a declaração de
inconstitucionalidade do Congresso Nacional pela não criminalização específica da
homofobia e transfobia. Assim, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão tem por objetivo tornar efetiva uma determinada norma constitucional ao
qual esteja sofrendo de omissão por qualquer dos Poderes, mediante provocação do
judiciário para o reconhecimento desta demora.
Logo, a ADO, tem em sua pretensão, afrontar uma doença que a doutrina a
reconhece por síndrome de inefetividade das normas constitucionais (LENZA,2020).
Assim, o Supremo Tribunal Federal, acolhendo os pedidos do MI e da ADO, julgou,
em sua maioria dos votos, ser procedente a demanda suscitada.
Referente ao Mandado de Injunção n° 4.733, foi reconhecida a mora
inconstitucional pelo Poder Legislativo e consequentemente, até que este Órgão
exerça a sua função de legislar, o Supremo Tribunal Federal estendeu a tipificação
que até então era disposta ao crime de racismo para enquadro da homofobia e
transfobia.
Similarmente, na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n°26,
acatada pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a mora inconstitucional do
Legislativo em realizar a criminalização decorrida dos incisos XLI e XLII, artigo 5° da
Constituição Federal objetivando proteger penalmente o grupo LGBTI+, deu-se a
ciência ao Congresso Nacional e após, utilizando-se da interpretação conforme a
constituição, enquadrou a promoção de homofobia e transfobia aos tipos penais
dispostos na Lei n° 7.716/89, até que surja pelo Congresso, a edição da lei para
tipificação das práticas homofóbicas no gênero de racismo.
Destarte, em decorrência do arquivamento de projetos de lei que buscavam a
proteção desse grupo minoritário, o STF ao decidir o MI n°4.733 e a ADO n° 26,
utilizou-se do ativismo judicial em virtude da mora legislativa, contudo, adentrando
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em competência exclusiva do Poder Legislativo, interferindo no princípio da
separação dos três poderes abordados adiante.
3. O ATIVISMO JUDICIAL E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES
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Segundo Moraes (2018), com a Constituição Federal de 1988 houve um
fortalecimento do Poder Judiciário e da jurisdição constitucional, em virtude do
controle de constitucionalidade e dos efeitos de suas decisões, especialmente os
efeitos vinculantes e erga omnes, em conjunto com a omissão dos poderes políticos
em efetivar normas constitucionais, possibilitando a atuação jurisdicional em
assuntos típicos de Poder Legislativo e Poder Executivo.
Precipuamente, é preciso entender o conceito de Judicialização e Ativismo
Judicial. De acordo com Barroso (2015) trata-se de judicialização quando questões
políticas, sociais e morais relevantes, tipicamente tratadas em instâncias políticas
tradicionais, são decididas pelo Poder Judiciário, havendo uma transferência de
poder para as instituições judiciais.
A judicialização no Brasil decorre, principalmente, de um modelo
constitucional analítico e abrangente, bem como do modelo de controle de
constitucionalidade vigente. Por sua vez, ativismo judicial é um termo criado no
Estados Unidos, que traz a ideia de uma maior participação do Poder Judiciário na
concretização de valores e fins constitucionais, através de uma interferência no
espaço de atuação do Poder Executivo e Poder Legislativo (BARROSO, 2015).
Segundo Barroso (2015, p. 442), a judicialização:

(...) é um fato, uma circunstância do desenho
institucional brasileiro. Já o ativismo é uma atitude, a
escolha de um modo específico e proativo de interpretar
a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.
Normalmente, ele se instala – e este é o caso do Brasil –
em situações de retração do Poder Legislativo, de um
certo descolamento entre a classe política e a sociedade
civil, impedindo que determinadas demandas sociais
sejam atendidas de maneira efetiva.
Desta forma, o ativismo judicial é utilizado quando o Poder Legislativo se torna
omisso, frustrando que determinados anseios sociais sejam atendidos.
Evidentemente, foi ativismo judicial o que ocorreu nas decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em análise no presente artigo. O Mandado de Injunção n°
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4.733 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n°26 foram propostas
em razão da inércia do Poder Legislativo em legislar sobre a criminalização da
homofobia e transfobia.
Ambas as decisões declaram a mora inconstitucional do Poder Legislativo e
equiparam a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, previsto na Lei
n°7.716/89, possuindo efeitos prospectivos até que o Poder Legislativo venha a
legislar sobre este assunto. Neste sentido, Lenza (2020) declara que a criminalização
da homotransfobia decorreu de ativismo judicial, ao suprir a declarada omissão
inconstitucional do Poder Legislativo.
No que se refere ao Princípio da separação dos poderes, princípio este
norteador do direito, está disposto na Carta Maior, em seu artigo 2°, o qual “são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário”. Assim, em virtude da notória importância, este princípio possui o status
de cláusula pétrea, ao qual não poderá ser alvo de reformas ou revisões bem como
emendas que tenham em seu objetivo, aboli-la.
Conforme Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2018) o sistema de separação de
poderes, cuja inspiração advém de um tradição norte-americana, se caracterizam
pela atuação conjunta que está voltada para concretização dos objetivos
constitucionais, o qual almejam o controle do poder pelo poder, realizado mediante
fiscalização recíproca.
Neste sentido, aduz o filósofo Montesquieu (1993, p. 168), que o motivo
gerador de tal separação se baseia em que “tudo estaria perdido se o mesmo homem
ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três
poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os
crimes ou as querelas entre os particulares”.
Assim, de maneira modesta, pode-se definir que cada um dos poderes
exercerá a sua função precípua, como é o caso do Poder Legislativo que caberá de
maneira preponderante realizar a atividade de legislar e fiscalizar; ao Poder Executivo
realizar as atividades pertinentes a execução das leis, além do Poder Judiciário realizar
a atividade jurisdicional de julgar.
Logo, importa aduzir que a competência para legislar normas incriminadoras
é privativa do Poder legislativo da União, sendo assim, não admissível que outro
Poder realize atos cuja competência não é de sua exclusividade. Neste diapasão,
mesmo que a criminalização realizada pelo Supremo Tribunal Federal possa ser
benéfica ao grupo LGBTI+, essa competência não diz respeito as atividades
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concernentes ao Poder Judiciário, o qual incorreu na violação do princípio dos três
poderes.
4. DISTINÇÃO ENTRE ANALOGIA E A INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO
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A princípio, deve-se distinguir a analogia da interpretação conforme a
constituição. Pois bem, ao que concerne a definição da analogia, está consiste em
um mecanismo de inserção do ordenamento jurídico, onde será efetuada a aplicação
de uma normativa existente para resolver o problema que se assemelha, cuja
tipificação deste problema não se encontra disposta em lei. (ESTEFAM; GONÇALVES,
2020). Segundo Guilherme de Souza Nucci (2020) a analogia é um processo de
autointegração, onde por meio desta, será produzido uma norma penal, com o
objetivo de preencher a lacuna legal.
Conforme Guilherme de Souza Nucci (2020), tem-se duas espécies de
analogia, sendo a primeira espécie a analogia in malam partem e segunda espécie a
analogia in bonam partem. No que se refere a analogia in malam partem, haverá a
aplicação de determinada norma com objetivo de punir o réu em casos que sejam
análogos, sendo que até o determinado instante da aplicação, não haja lei específica
para tal situação. Assim, essa espécie é um procedimento ilegítimo e que sua
aplicação fere o princípio da legalidade. Em contrapartida, a segunda espécie referese a analogia in bonam partem, sendo que, ao contrário da anterior descrita, esta
analogia se aplicará em benefício do réu, utilizando-a para absolve-lo em casos
análogos, onde até o momento do fato, não exista lei específica. Logo, é permitida a
aplicação de analogia in bonam partem perante o Código Penal, com a observância
de aplicar-se apenas em casos excepcionais.
Ademais, deve-se observar que o direito penal é regido pelo princípio da
legalidade, ao qual assegura que só poderá ser criado crime ou pena por meio de lei,
nos termos do artigo 1° do CP[9] e o artigo 5°, inciso XXXIX da CF/88.[10] Sendo
assim, é vedado utilizar-se da analogia in malam partem para prejudica réu,
permitido apenas a aplicação da analogia para benefício do réu.
Outrossim, tal analogia in malam partem lesiona o princípio da legalidade. De
acordo com Rogerio Greco (2017), é indiscutivelmente proibido utilizar-se de
analogia, observado o princípio da legalidade, com o intuito de prejudicar o réu,
independentemente se for por meio de alargamento do rol de hipóteses agravantes
ou mesmo o próprio texto incriminador, abarcando assim em possibilidades não
dispostas no ordenamento legal criadas pelo legislador.
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Segundo Guilherme de Souza Nucci (2020), o mecanismo da interpretação é
um processo de descoberta do conteúdo legal e não um processo de criação de
normas. Em relação a interpretação conforme a constituição, esta é uma técnica de
decisão de normas que possuam mais de uma interpretação, devendo ser adotada
aquela interpretação que mais se aproxima da constituição. A analogia e a
interpretação têm objetos distintos, a primeira tem como objetivo a integração de
uma lei lacunosa, já a interpretação tem como objetivo buscar o sentido da norma.
De acordo com Bitencourt (2018), o escopo da interpretação é visualizar o desejo da
lei, e que em contrapartida, a analogia tem a pretensão de complementar, contudo,
apenas em situações que se façam desamparadas de tal pretensão.
Deste modo, a aplicação de analogia in malam partem fere o ordenamento
jurídico, bem como o princípio da legalidade, admitindo-se tão somente em casos
excepcionais a aplicação de analogia in bonam partem, para benefício do réu. Logo,
a interpretação realizada pelo STF, enquadrando a discriminação da homofobia e
transfobia ao tipo penal da Lei 7.716/89, viola os princípios penais, conforme será
trabalhado em capítulo seguinte.
5. ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DA DECISÃO DO STF A LUZ DOS
PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL
Abordados alguns dos principais aspectos acerca das referidas decisões do
Supremo Tribunal Federal que equipararam as condutas de homofobia, transfobia e
antissemitismo ao elemento típico de raça, previsto no art.1° da Lei n° 7.716/89,
cumpre-se fazer uma análise crítica destas decisões a luz dos princípios fundamentais
do Direito Penal.
Primordialmente, cumpre-se ressalvar que nenhuma forma de discriminação
ou preconceito deve ser tolerados ou defendidos, conforme o art.3° da Constituição
Federal de 1988 no qual assevera que uns dos objetivos da República Federativa do
Brasil é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Assim como, uns dos
fundamentos da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa
humana, nos termos do art.1°, inciso III, da Lei maior.
Entretanto, a proteção das minorias, tal como a comunidade LGBTI+, deve
ocorrer dentro dos limites previstos no ordenamento jurídico. No julgamento da
ADO n° 26 e MI n°4.733, fundamentadas no precedente judicial do caso Ellwanger, o
Supremo Tribunal Federal (ADO n°26. pg.2) conceitua racismo como:

(...) racismo é toda ideologia que pregue a
superioridade/inferioridade
de
um
grupo
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relativamente a outro (e a homofobia e a transfobia
implicam necessariamente na inferiorização da
população LGBT relativamente a pessoas heterossexuais
cisgêneras que se identificam com o próprio gênero).
(grifo nosso)
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Desta forma, racismo é, segundo ao Supremo Tribunal Federal, um processo
político e cultural de separar os seres humanos em determinados grupos, em que há
a presença de uma ideologia de superioridade ou inferioridade de um grupo em
relação a outro, não podendo mais interpretar o elemento típico de raça apenas sob
um aspecto biológico, já que só existe um tipo de raça humana que é o ser humano.
Logo, em sede da ADO n° 26 e MI n° 4.733, o STF realizou uma interpretação
conforme a constituição, nos termos do art. 5°, incisos XLI e XLII da Constituição
Federal de 1988, abordando o racismo em um aspecto social. Haveria então, com
base nestes incisos constitucionais, um mandado de criminalização implícito da
homotransfobia que não foi observado pelo Legislador.
As referidas decisões geram divergências entre os juristas, acerca da
legalidade das decisões perante os princípios do Direito Penal e da separação dos
três poderes. Em sentido favorável as decisões mencionadas, Nucci (2020) defende
que não há a ocorrência de analogia in malam partem, pois o STF teria apenas
realizado uma interpretação contemporânea de racismo, já que que através do
desenvolvimento da medicina chegou-se à conclusão que só existe um tipo de raça,
a humana. Ademais, segundo o citado autor, as condutas homofóbicas merecem ser
reconhecidas como atitude racista, estando tipificada na Lei de Racismo.
Todavia, apesar do respeitável posicionamento acima mencionado, é de suma
importância realizar uma análise crítica das decisões sob a ótica dos princípios
fundamentais do Direito Penal. De acordo com Masson (2020) o princípio da estrita
legalidade ou reserva legal, proíbe a criação de delitos ou cominação de penas senão
em virtude exclusiva de lei. O referido princípio possui uma indiscutível dimensão
democrática, visto que revela a aceitação da sociedade na criação da norma no
âmbito penal, já que esta é criada pelo Congresso Nacional que por sua vez
representa o povo (MASSON, 2020).
Como corolário do princípio da reserva legal surge o princípio da taxatividade,
que estabelece que as normas penais incriminadoras devem ser claras e bem
elaboradas, de forma a garantir a certeza da conduta criminalizada ao destinatário
da norma (NUCCI, 2020). Segundo Masson (2020) o fundamento jurídico do princípio
da reserva legal é a taxatividade, pois exige do legislador a determinação exata do
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conteúdo do tipo penal e da sanção penal, assim como, exige do julgador a máxima
vinculação à norma penal, inclusive para concessão de benéficos legais.
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Em decorrência do princípio da taxatividade, na esfera penal não se admite
analogia in malam partem, inclusive nas situações de vácuo legislativo (MASSON,
2020). Segundo Silva (2020, pg.25):

[...] leis penais não podem ser supridas ou
complementadas pela analogia, pelos costumes e pelos
princípios gerais do direito, caso se dirijam contra os
cidadãos. A liberdade é um direito fundamental, que
tem o princípio da legalidade como um dos seus
protetores.
De acordo com Braga (2019), se fosse permitido no âmbito do direito penal a
analogia in malam partem, o julgador só acharia limitação apenas em sua própria
habilidade de raciocínio. Em sentido contrário a decisão da ADO n°26 e MI n°4.733,
Braga (2019, p.153) afirma que:

No caso da homofobia, discutido pelo STF quando do
julgamento da ADO n°26 e do MI n°4.733, o tribunal
recorreu-se á analogia (in malam partem, já que criadora
de norma incriminadora) ao proceder á subsunção dos
atos de homofobia e de transfobia ao conceito de
racismo, nos diversos tipos penais definidos na lei n°
7.716/89, violando, assim, o princípio da reserva legal.
Defendendo o mesmo posicionamento, Lenza (2020) afirma que, apesar da
criminalização ter sido realizado por meio de interpretação conforme à Constituição,
o Supremo Tribunal Federal, no presente caso, “legislou” criando um tipo penal, não
observando o princípio da estrita legalidade penal.
Destarte, constata-se que a interpretação conforme a constituição realizada
pelo STF para equiparar as condutas transfóbicas e homofóbicas a lei de racismo,
mostra-se uma verdadeira violação aos princípios penais da legalidade, taxatividade
e vedação da analogia in malam partem.
Pois, o Supremo Tribunal Federal utilizou de uma decisão judicial para
criminalizar a homotransfobia, o que evidentemente fere o princípio da reserva legal,
visto que a Suprema Corte não possui legitimidade para legislar sobre Direito Penal.
Está competência é privativa da União, conforme o art.22, inciso I da CF/88, só
podendo ser feita exclusivamente através de lei.
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Ademais, pode-se afirmar que não é possível extrair dos termos “raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional”, previstos no art.1° da Lei n° 7.716/89,
qualquer referência à orientação sexual ou identidade de gênero (BADARÓ, 2019) ,
uma vez que “possuir orientação sexual diversa de outrem, ou mesmo se identificar
como sendo de gênero diverso, não as tornam pessoas de raças distintas” (BRAGA,
2019, p.153).
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No mesmo sentido, Masson (2020, p.24) diz que “Raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. Não se fala em gênero ou orientação sexual. A Corte
Constitucional alargou demais a lei, para englobar fatos que não estão ao seu
alcance”. O elemento típico de raça, previsto no art.1° da Lei n° 7.716/89, pode ser
definida como grupos formados pela subdivisão de espécies de animais, no presente
caso a espécie humana, dos quais possuem características distintas que se mantem
durante as gerações (ANDREUCCI, 2019).
De acordo com Estefan e Gonçalves (2020), raça é o conjunto de pessoas que
possuem características ou traços biológicos semelhantes, no qual transmitem tais
características através da hereditariedade. Segundo os referidos autores, o STF negou
a existência de diferentes raças, abordando o conceito de racismo em um aspecto
geral, passando-se então o conceito de raça ser considerada sinônimo de etnia.
A Lei Afonso Arinos[11] estabelece contravenções penais resultantes de
condutas de preconceito de raça ou cor. Observasse que desde a citada lei, os
conceitos penais de raça e cor são empregados no sentido de cor de pele e não no
atual sentido científico de raça (BADARÓ,2019).
No Brasil, não há um crime ou contravenção penal especifica que tipifique o
preconceito ou discriminação por opção ou orientação sexual (ANDREUCCI,2019).
Entretanto, importante frisar que isto não significa que tais condutas sejam atípicas
no ordenamento jurídico brasileiro, visto que há outros tipos penais que punem tais
atos, a depender do caso.
Logo, o Supremo Tribunal Federal utilizou-se de analogia in malam partem,
pois empregou uma norma penal incriminadora a um caso não contemplado pela
Lei de racismo, alterando o sentido do elemento típico, ferindo, assim, o princípio da
taxatividade. É relevante ressaltar, que se fosse possível fazer uma interpretação
conforme a Constituição das condutas de homotransfobia em equiparação a lei de
racismo, sem valer-se de analogia, não haveria uma declaração de omissão legislativa
e tentativas de projetos de lei para a criminalização de tais condutas (BRAGA, 2019).
Outrossim, Braga (2019) afirma que:
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A utilização do recurso da analogia in malam partem, por parte
do STF, no caso da homofobia, é evidente. Contrario fosse, a
decisão proferida pelo tribunal não demandaria do Congresso
Nacional expressa e autônoma previsão legal para fins de
responsabilização penal pelas práticas de atos discriminatórias
contra os integrantes do grupo LGBT+. (BRAGA, 2019, p. 154)
Uma das funções ilegítimas do Direito Penal é a função simbólica, que se trata
de um efeito tranquilizador na mente da sociedade e do legislador que satisfaz a
todos, apesar de não prevenir com eficácia os delitos que buscam evitar (GOMES;
BIANCHINI; DAHER, 2016).
A função simbólica não é exclusiva do direito penal e não produz efeitos
externos, mas somente efeitos internos na mente dos governantes e dos cidadãos.
Na mente dos governantes proporciona uma sensação de terem feito algo para a
defender a paz pública, por sua vez, na mente dos cidadãos há a falsa impressão que
a criminalidade está sob controle das autoridades, oferecendo a estes uma sensação
tranquilizadora (MASSON,2020).
De acordo com Masson (2020, pg.9):
A função simbólica deve ser afastada, pois, em curto prazo,
cumpre funções educativas e promocionais dos programas de
governo, tarefa que não pode ser atribuída ao Direito Penal.
Além disso, em longo prazo resulta na perda de credibilidade
do ordenamento jurídico, bloqueando as suas funções
instrumentais.
Além disso, é relevante mencionar que uns dos princípios fundamentais do
Direito Penal é o da intervenção mínima. Trata-se do reconhecimento que o Direito
Penal possui como uma de suas característica, ter as penas mais graves previstas no
ordenamento jurídico, assim, só se deve utilizar o Direito Penal em ultima ratio, ou
seja, como último recurso a ser manuseado pelo Estado afim de proteger algum bem
jurídico (DAMÁSIO; ESTEFAN, 2020).
Deste modo, percebe-se que a decisão do STF sobre a criminalização da
homotransfobia possui um caráter simbólico, na medida em que tranquiliza a
comunidade LGBTI+ de que seus direitos e garantias estão sendo tutelados, como
também dá a entender que o Poder Judiciário está garantindo a paz pública, sem
que exista na realidade uma medida eficaz contra o preconceito e a discriminação
em relação a orientação sexual ou identidade de gênero. Neste sentido, é árduo para
o Estado criar políticas públicas que são eficientes, por meio da educação, assim, cria490
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se um tipo penal que traz a falsa impressão que o problema foi resolvido (BADARÓ,
2019).
Dessa maneira, diante do que foi exposto, verifica-se que o Supremo Tribunal
Federal na ADO n°26 e na MI 4.733 violou os princípios fundamentais do Direito
Penal, que constituem limites para se combater a insegurança jurídica e o poder
absoluto desenfreado. Nesta lógica, Masson (2020, p. 24) dispõe que:
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(...) não se pode aniquilar direitos para tutelar outros
direitos, sob pena de insegurança jurídica e, acima de
tudo, de desrespeito à Constituição Federal. Nosso
papel, enquanto sociedade democrática e detentora de
amplo espectro de poder, é mobilizar-se no sentido de
exigir firme e séria atuação do Poder Legislativo.
Para terminar, é plenamente possível, em um Estado Democrático de Direito,
criar um tipo penal especifico para criminalizar as condutas de preconceito e
discriminação contra a orientação sexual ou identidade de gênero, bem como
enquadrar tais condutas a Lei de Racismo, contudo, isto deve ser feito por meio de
um processo legislativo realizado pelo Congresso Nacional e obedecendo os
princípios fundamentais do Direito Penal.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo analisar as decisões referentes a
criminalização da homofobia e transfobia em Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão nº 26 e Mandado de Injunção nº 4.733 sobre a lente dos princípios do
Direito Penal. Em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarada a
omissão inconstitucional do Poder Legislativo em cumprir com o mandado
constitucional implícito de criminalização das condutas discriminatórias contra a
comunidade LGBTI+, nos termos do artigo 5°, incisos XLI e XLII da Constituição
Federal de 1988.
A Corte Constitucional, por meio de ativismo judicial, equiparou a conduta de
criminalização da homotransfobia ao crime de racismo tipificado no artigo 1° da Lei
7.716/89, até que o Congresso Nacional crie uma norma autônoma. Ocorre que, o
STF por meio da ADO, invadiu a competência exclusiva Poder Legislativo ao legislar
sobre matéria penal incriminadora, o que se constitui uma clara violação ao princípio
dos três poderes.
Nota-se que, a decisão proferida por meio de interpretação conforme
constituição, mostra-se na realidade uma verdadeira analogia in malam partem, pois
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utilizou-se de norma incriminadora de racismo, de maneira análoga, para preencher
o vácuo legislativo e tipificar a discriminação homofóbica e transfóbica, aplicação
está que fere o ordenamento jurídico, bem como viola o princípio da legalidade.
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Observa-se que as decisões proferidas pelo STF violaram também o princípio
da reserva legal, visto que a referida criminalização ocorreu por meio de decisão
judicial. Segundo o artigo 1° do Código Penal, só poderá ser criminalizado por meio
de lei em sentido estrito. Ademais, ocorreu também a violação do princípio da
taxatividade, pois o STF ampliou o sentido de raça previsto na Lei de Racismo.
Conclui-se que o STF ultrapassou os limites de sua competência
constitucional, como também violou princípios basilares do Direito Penal. Não se
pode garantir direitos constitucionais sob pena de destruir outros direitos tão
constitucionais quanto, cuja consequência constatar-se-ia insegurança jurídica.
Assim, o precedente judicial criado pelo Supremo Tribunal Federal mostra-se
perigoso pois, torna-se possível a ampliação de elementos típicos
sem observância dos princípios penais.
Outrossim, verifica-se que a decisão possui um caráter simbólico, já que não
possui uma real efetividade ao combate da discriminação e preconceito contra
orientação sexual e identidade de gênero.
Destarte, para que ocorra a criminalização da homofobia e transfobia de forma
efetiva e legítima, deve-se a sociedade mobilizar e exigir do Poder Legislativo a sua
atuação como representante do povo para se criar um tipo penal específico, por meio
de um processo legislativo que observa os princípios basilares do direito penal.
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Gurupi/TO. Especialista em Processo Penal e Mestrando em Criminologia.

FESAR.

[3] A Lei nº 7.716/ 1989, chamada de lei do racismo, define os crimes resultantes de
preconceito de raça e cor.
[4] LGBTI+ (Lésbica, Gay, Bissexuais, Transsexuais, Intersexual, outros)
[5] Habeas Corpus nº 82.424 - STF
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[6] Princípios que regem a aplicação do direito internacional e dos direitos humanos
em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Tais princípios foram
elaborados em 2006, por um conjunto de especialista de Direitos Humanos na
reunidos em Yogyakarta, na Indonésia, o documento elenca 29 princípios
relacionados a orientação sexual e identidade de gênero.
[7] Projeto que criminaliza homofobia será arquivado. Senado Notícias. 2015.
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/07/projetoque-criminaliza-homofobia-sera-arquivado. Acesso em: 15 de outubro de 2020.
[8] 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:
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei;
[9]“Art. 1º da CF/88 - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem
prévia cominação legal”.
[10]“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal”.
[11] A Lei n°1.390/51, chamada de Lei Afonso Arinos, foi a primeira lei brasileira a
tipificar condutas de preconceito contra raça e cor, estando, atualmente, em vigor. A
citada norma foi alterada pela lei 7.437/85, passando a tipificar também o
preconceito contra o sexo e o estado civil (ANDREUCCI, 2019).
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RESUMO: O Brasil é o terceiro país em população carcerária do mundo; os presídios
brasileiros estão abarrotados de pessoas, entre elas a maior população carcerária de
presos provisórios. O sistema de justiça criminal do Brasil prende muito e prende mal.
Reúne no mesmo espaço presos de alta periculosidade com presos que não trazem
nenhum risco as pessoas. Deste sistema falido, proliferou o domínio de facções
criminosas nos presídios que acabam dominados o sistema como todo. Outros países
que nem de longe vivem os problemas que o Brasil vive em seu sistema prisional,
estão preocupados coo o número crescente de presos o que acarreta um aumento
dos gastos públicos com a manutenção do sistema e está traçado estratégias para
reduzir o número de prisões. Este artigo teve como objetivo geral, analisar as
experiências internacionais de redução de custódia como forma de desafogar o
sistema penitenciário e reduzir os seus custos de manutenção, além de
especificamente verificar o uso proporcional da custódia; identificar as estratégias
para reduzir o uso da custódia como uma sanção; e avaliar o papel da opinião pública
a respeito das estratégias de redução de custódia. Para tanto se utilizou das técnicas
metodológicas da pesquisa por revisão integrativa que tem por finalidade identificar
e analisar os conceitos e métodos recomendados para a realização de um trabalho
de fulcro bibliográfico. Conclui que diante do estrangulamento do sistema prisional
brasileiro rapidamente o Brasil terá que se depara com o uso de medias intermediário
e alternativo aos modelos de prisão atual.
Palavras-Chave: Uso proporcional da custódia. Estratégias de redução da
custódia. Opinião Pública.
ABASTRACT: Brazil is the third country in prison population in the world; Brazilian
prisons are crammed with people, including the largest prison population of pre-trial
detainees. Brazil's criminal justice system holds a lot and holds bad. Highly dangerous
prisoners gather in the same space with prisoners who pose no risk to people. From
this failed system, the dominance of criminal factions has proliferated in prisons that
end up dominating the system as a whole. Other countries that are nowhere near
experiencing the problems that Brazil is experiencing in its prison system are
concerned about the growing number of prisoners, which leads to an increase in
public spending on maintaining the system and strategies are being devised to
reduce the number of prisons. The general objective of this article was to analyze
international custody reduction experiences as a way to relieve the prison system and
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reduce its maintenance costs, in addition to specifically verifying the proportional use
of custody; identify strategies to reduce the use of custody as a sanction; and assess
the role of public opinion regarding custody reduction strategies. For this purpose, it
was used the methodological techniques of research by integrative review that aims
to identify and analyze the concepts and methods recommended for carrying out a
work of bibliographic fulcrum. It concludes that in view of the strangulation of the
Brazilian prison system, Brazil will soon have to face the use of intermediate means
and alternatives to the current prison models.
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Keywords: Proportional use of custody. Custody reduction strategies. Public opinion.
1 INTRODUÇÃO
Como uma legislatura pode reduzir o uso da custódia como sanção? Limitar o
aumento - ou reduzir a estabilidade - da população carcerária continua sendo um
desafio que a maioria das nações ocidentais enfrenta. Já se passaram vinte anos
desde as Regras Padrão das Nações Unidas para Medidas Não Custodiais (as
chamadas “Regras de Tóquio”) foram adotadas, cujo principal objetivo era reduzir a
tradicional dependência da prisão como punição legal. Ao longo da década de 1990,
no entanto, a população carcerária aumentou em muitas jurisdições particularmente
na Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos e, especialmente no Brasil. Onde no
final da década de 1980 se tinha cerca de 80.000 presos; hoje é de quase 800.000
presos (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Uma pesquisa recente do Home Office, publicada em 2003, observa que a
população carcerária aumentou em quase três quartos dos países incluídos desde a
pesquisa anterior, cinco anos antes. Essas tendências são particularmente
desconcertantes quando se considera que as taxas de criminalidade e, portanto, o
volume de criminosos que comparecem perante os tribunais permaneceram estáveis
ou diminuíram durante a maior parte desse período (GARL, 2018).
Várias explicações para o aumento da população carcerária foram
apresentadas. Embora não sejam explorados neste artigo, as causas da alta ou
crescente população carcerária incluem o seguinte: resistência judicial a sanções
alternativas; pressão política e popular sobre os sentenciadores para ficarem duros
com infratores; e criação de termos mínimos obrigatórios de custódia (BARROS,
2012).
O objetivo deste artigo é antes revisar algumas das soluções que foram
propostas ou adotadas em todo o mundo. Este exercício representa um passo para
identificar os componentes que constituem uma estratégia de descareceramento
bem-sucedida. Como se verá, diversas respostas foram adotadas nos últimos anos.
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O foco aqui está no uso do encarceramento como uma sanção; Não trato do
problema igualmente urgente da prisão preventiva.
O artigo se restringe às estratégias existentes no sistema de justiça criminal.
Uma abordagem mais radical - e potencialmente mais eficaz para casos apropriados
- envolve, em primeiro lugar, desviar os casos do sistema de justiça. Embora essa
abordagem se concentre principalmente em casos menos graves, esses indivíduos
podem representar uma proporção significativa do número de casos dos tribunais. A
redução da população carcerária em jurisdições (como muitos estados americanos)
que empregam uma matriz de diretrizes de condenação é relativamente simples;
consiste em mover mais infrações para a zona de sanções da comunidade da rede,
ou reduzir a duração das sentenças prescritas pelas diretrizes.
As coisas são mais complicadas em países de direito consuetudinário que não
empregam diretrizes formais de condenação, como as encontradas nos Estados
Unidos (MORAES, 2010).
Neste artigo não se tratou de diretrizes numéricas como as contidas na prisão
(número de presos provisórios, por exemplo) pela única razão de que nenhuma outra
jurisdição adotou essa abordagem simplista para estruturar a discrição judicial.
A maioria das estratégias envolve intervenção legislativa na esfera da
condenação. É lamentável que muitos legislativos tenham se mostrado relutantes em
intervir no processo de condenação, preferindo deixar a determinação da sanção ao
arbítrio judicial, com muito pouca orientação além da estrutura da pena máxima
(BADIER, 2010).
Assim, o artigo discute de forma breve um problema quase universal para a
condenação: resistir à pressão pública para tornar a condenação mais dura e conclui
resumindo as etapas que podem compreender uma estratégia integrada de sucesso.
Uma característica óbvia da experiência internacional até o momento é que nenhuma
jurisdição desenvolveu uma abordagem completamente integrada para reduzir o uso
da custódia. Em primeiro lugar, porém, vale a pena resumir as tendências com
respeito ao uso relativo da custódia.
2 COMO USAR A CUSTÓDIA DE FORMA PROPORCIONAL
A história de alternativas à pena de prisão e a flexibilidade de sua execução
começa no final do século XIX na Bélgica. O Código Penal neoclássico de 1867 previa
duas penas principais, prisão e multa. No coração deste sistema retributivo, uma
corrente de defesa social, liderada por A. Prins introduziu as primeiras orientações
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para um tratamento individualizado da frase de acordo com a periculosidade de
infratores sociais (BITTENCOURT, 2011).
Em 1888, a lei "Le Jeune", estabelecendo a libertação de sentenças
condicionais no sistema penal, permite suspender a sentença com um
acompanhamento de condições para criminosos menos perigosos. Em caso de
liberação condicional, a orientação era fornecida por comitês de mecenato, que
reflete um ideal de reabilitação sob controle (BITTENCOURT, 2011).
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Essas medidas são concebidas como alternativas à prisão para fins de
reabilitação como meio de controle do condenado para fins de defesa social. A partir
de 1930, alguns países da Europa seguem esses procedimentos aplicados legislações
de defesa social relação a delinquentes anormais e habituais introduzidos para os
"delinquentes loucos", considerados indivíduos perigosos com o uso do princípio de
uma medida de internação. Qualificada como medida de cuidado e segurança, esta
de defesa social é concebida como alternativa à pena de prisão (ZAVASCKI, 2016).
Em 1964, esses dois dispositivos foram modificados em muitos países. A lei de
defesa social foi reformada na Bélgica, na Holanda, na França e nos países nórdicos,
sem que sua filosofia seja fundamentalmente perturbada (CAVALCANTE, s/d).
De outra forma, a lei de 29 de junho de 1964 na Bélgica sobre suspensão,
adiamento e liberdade condicional estende as condições de suspensão do
pronunciamento da sentença e introduz o princípio de uma suspensão probatória,
seguida em anos posteriores em outros países em uma época marcada pela ideologia
da defesa do novo social, crença nos ideais de reabilitação e tratamento que
contribuíram para ampliar as possibilidades de alternativas à pena de prisão ou à sua
execução (ZAVASCKI, 2016).
Mas, apesar da ampliação de seu escopo, a liberdade condicional é uma falha.
Este sistema não é percebido como suficientemente punitivo e a ideologia da
reabilitação o que é específico para ele não se ajusta bem à cultura retributiva de
juízes substantivos (COSTA, 2010).
A tendência ainda não é de alternativas, mesmo que, em 1979, a Comissão de
revisão do Código Penal na Bélgica pais e vanguarda na questão de penas
alternativas menciona a diversificação das sanções para evitar recursos de prisão
sistemática e se propõe a aumentar a desqualificação, e confisco como uma sentença
independente (FELIPETO, 2014).
Além disso, no estágio de apresentação, a acusação tem um poder de longa
data da oportunidade de processar permitindo-lhe classificar as infrações sem outras
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ações, com ou sem conformidade com certas condições (liberdade condicional
pretoriana). Além disso, desde 1935, pode oferecer uma transação criminosa contra
o perpetrador por crimes menos graves, isto no propósito de execução da justiça
criminal (FRANÇA, 2009).
Há uma variação considerável no uso proporcional da custódia como sanção,
em muitos países com índices de criminalidade que podem ser comprados entre si.
Países, como por exemplo, a Finlândia possuem apenas 7,00% de prisões de todas as
decisões judiciais; na Nova Zelândia são 298,00%. No Canadá 61,00. Nos Estados
Unidos, já chegou a 100% na cidade de Nova York durante o programa Tolerância
Zero do ex-prefeito Rudolf Giuliani; no Brasil a taxa é muito alta, mesmo a despeito
dos poucos julgamentos. Chega a atingir 88,00% (LEMGRUBER, 2015).
Assim se a Finlândia pode tolerar uma taxa baixa de custódia, por que não o
Brasil. Justifica-se que na Finlândia o nível de educação e cultura do povo é outro.
Mas o problema é a visão. Lá na Finlândia a prisão como sansão é o último recurso
do sistema jurídico; no Brasil é o primeiro. Existem casos no Brasil de prisões por
conta de desentendimentos entre vizinhos como uma condição – basta ser pobre.
Ao mesmo tempo em que no Brasil se prende muito e se prende mal, as estatísticas
apontam que 98,00% dos presos são da classe D e E; já os crimes cometidos pela
classe A e B, dificilmente terminam em prisão. O mesmo crime é tratado de forma
diferente de acordo com a condição econômica do réu (LEMGRUBER, 2015).
Na maioria dos países ocidentais, uma proporção significativa das sentenças
de prisão tem menos de seis meses de duração. Por exemplo, no Canadá e na
Dinamarca, aproximadamente nove penas em cada dez são menos de seis meses. Na
França e na Suécia, mais de 60,00% das penas de prisão se enquadram nesta
categoria. No Brasil, se aplica geralmente o meio termo na dosimetria da pena; nem
o tempo mínimo e nem o tempo máximo. A pena tem que aplica de acordo com a
tipologia do crime e o grau de periculosidade do delinquente (LEMGRUBER, 2015).
Nos anos de 1990, o Parlamento Europeu recomendou aos parlamentos
nacionais que mudassem suas legislações sobre prisão preventiva, criando
alternativas à prisão preventiva, na forma de manutenção condicional dos acusados
em geral. O objetivo era reduzir as detenções preventivas que contribuíam
significativamente para a superlotação das prisões (MARQUES, 2016).
Em 1994, alguns parlamentos nacionais aprovaram medidas que alteravam a
legislação dando diferimento e liberdade condicional aos acusados e em alguns
países como Bélgica, Holanda e Luxemburgo houve a organização de um
procedimento de mediação penal que visa reviver o princípio de sanções alternativas
e para promover o desenvolvimento de uma terceira via entre classificação sem
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continuação e pena de prisão. A primeira dessas legislações introduzia o interesse
próprio geral e treinamento como novas modalidades de estágio probatório
sentencial. O objetivo era dar um novo fôlego à provação, introduzindo condições
mais "punitivas" o que o tornaria mais credível aos olhos dos juízes criminais
(MARTINS, 2009).
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O segundo era a mediação penal que permite a acusação (fase anterior ao
julgamento) oferecer ao réu uma indenização pelo dano ou indenização pela vítima,
possivelmente através da mediação autor-vítima, serviço comunitário, treinamento
ou terapia, em vez de descartar o caso ou para encaminhar o acusado ao juiz de
primeira instância (MARTINS, 2009).
Esta lei também amplia o campo da aplicação da resolução penal a outras
infrações. Essas iniciativas surgiram em um contexto social dominado pela crescente
sensação de insegurança ligada à criança delinquente e por uma crítica à frouxidão
da justiça penal. A preocupação, ao recorrer a esses dispositivos de terceira via, é
lutar contra o sentimento impunidade para os perpetradores e dando mais espaço
para a vítima (SANTOS 2015).
No Brasil, o instrumento da prisão preventiva vem sendo ampliado até como
forma de pressão para que réus delatem companheiros e relatem fatos em nome do
se chama de delação premiada. Membros do Ministério Público e até do Judiciário,
defendem abertamente essa prerrogativa indo na contramão da maioria dos países
europeus. Isso tem causado muitos transtornos jurídicos posteriores, com anulações
de decisões judiciais, não homologação de delação premiada, etc. tudo por conta do
uso indevido do instrumento da delação premiada (QUADROS, 2005).
3 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA REDUZIR O USO DA CUSTÓDIA
Os juízes de direito consuetudinário, como os do Reino Unido, do Canadá, da
África do Sul e do Brasil, tradicionalmente gozam de ampla discricionariedade na
sentença, guiados exclusivamente pela orientação dos tribunais superiores, a
denominada jurisprudência (BADIER, 2010).
No inicio do século XXI várias parlamentos tomaram medidas para restringir
essa discricionariedade. A tentativa mais comum de restringir o uso da guarda tem
sido colocar certos princípios em uma base estatutária, dos quais a restrição quanto
ao uso da guarda é o mais importante (GARL, 2018).
A legislatura precisa enviar uma mensagem clara aos juízes de que a custódia
deve ser imposta apenas quando o tribunal estiver convencido de que nenhuma
outra sanção promoverá adequadamente os objetivos da sentença. Colocar o
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princípio da parcimônia ou restrição em uma base legal serve a um propósito duplo
(MORAES, 2010).
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Primeiro, deve servir para inibir os juízes de encarcerar os infratores, a menos
que nenhuma sanção baseada na comunidade seja considerada apropriada. É claro
que esse é o objetivo principal do princípio. No entanto, se o legislador der seu aval
ao princípio da contenção, será difícil para o mesmo legislador introduzir sentenças
obrigatórias de prisão posteriormente, visto que essas sentenças claramente violam
o princípio (BARROS, 2012).
O princípio de contenção com respeito ao uso da custódia foi codificado em
vários países. Por exemplo, no Canadá, o Código Penal declara:
Um ofensor não deve ser privado de liberdade, se sanções
menos restritivas forem apropriadas nas circunstâncias; e todas
as sanções disponíveis, exceto prisão, que sejam razoáveis nas
circunstâncias, devem ser consideradas para todos os
infratores, com atenção especial às circunstâncias dos
infratores aborígenes (BITTENCOURT, 2011.p. 33).
No Reino Unido o Criminal Justice Act reafirma a Importância da contenção
nas sentenças, promovendo o princípio da proporcionalidade. Ao determinar se uma
pena de prisão deve ser imposta, a gravidade do crime é estabelecida como uma
consideração orientadora.
O tribunal não deve proferir uma sentença de custódia, a
menos que seja da opinião de que o delito, ou a combinação
do delito e um ou mais delitos associados a ele, foi tão grave
que nem uma multa por si só nem uma sentença comunitária
podem ser justificados para a ofensa (CAVALCANTE, s/d, p. 4).
Mesmo uma jurisdição como o estado da Flórida, que tem um sistema de
condenação relativamente punitivo, promove o princípio da contenção. O Código de
Punições Criminais da Flórida estabelece a estrutura legislativa para a condenação,
“O objetivo principal da sentença é punir o infrator. A reabilitação é uma meta
desejada pelo sistema de justiça criminal, mas está subordinada à meta de punição”.
No entanto, um princípio adicional orienta os juízes a reservar a custódia para
“infratores condenados por crimes graves” e certos infratores que têm antecedentes
antigos, a fim de maximizar as capacidades finitas do estado e das instalações
correcionais o uso parcimonioso da custódia representa a tentativa mais
freqüentemente adotada de conter o tamanho da população carcerária (COSTA,
2010).
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O princípio da contenção é claro o suficiente, mas essa etapa por si só se
mostrará insuficiente, caso contrário, o problema do aumento das taxas de custódia
seria facilmente resolvido. Na verdade, a experiência no Reino Unido ilustra bem esse
ponto. A cláusula de restrição foi introduzida na Lei de Justiça Criminal de 1991. No
entanto, entre 1991 e 2001, a taxa de custódia nessa jurisdição aumentou
significativamente, assim como o tamanho da população sob custódia (FELIPETO,
2014).
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3 PROGRAMAS DE CUSTÓDIA ALTERNATIVA
Os Programas de Custódia Alternativa são programas comunitários focados
na reentrada e reunificação familiar e estão devolvendo presidiários qualificados para
suas comunidades, onde estão cumprindo suas sentenças em uma residência ou
estabelecimento aprovado pelo estado (FRANÇA, 2009).
Durante esse período, eles permanecem sob a autoridade do Departamento
de Justiça de seus países e se reportam aos agentes de liberdade condicional que
são obrigados a usar dispositivos de rastreamento GPS e devem participar de
programas de tratamento (ZAVASCKI, 2016).
Para ser elegível para o programa, o preso deve atender a um conjunto estrito
de requisitos. De acordo com o texto do estatuto, o programa é oferecido apenas os
reclusos sem periculosidade, condenados em primeira estância em crimes sem alto
valor ofensivo, reclusas grávidas ou reclusas que prestavam cuidados primários a
filhos dependentes imediatamente antes do encarceramento (LEMGRUBER, 2015).
Especificamente, a fim de ser considerada cuidadora principal, a reclusa deve
ser mãe biológica ou pai adotivo de uma criança menor de dezoito anos de idade na
época, o prisioneiro seria admitido no programa, e que compartilhou uma residência
com o recluso durante a maior parte do ano anterior à do recluso na prisão. Uma das
principais medidas principais adotadas nos países membros da União Europeia (EU)
é a prisão domiciliar. O termo prisão domiciliar é geralmente entendido como
significando da prisão de uma pessoa em sua própria área residencial (MARQUES,
2016).
No passado recente, vário casos de prisão domiciliar atraíram atenção
negativa. Em particular, os estados totalitários usam esse instrumento para controlar
os críticos impopulares do regime; Vietnã, Argentina e Mianmar podem ser citados
como exemplos. No entanto, a prisão domiciliar não é de forma alguma uma
invenção dos tempos modernos. Foi mencionada pela primeira vez em conexão com
o apóstolo Paulo, a quem os romanos condenaram à prisão domiciliar devido a sérias
discussões com os judeus (TORRES, 2018).
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Além disso, Galileu Galilei teve que cumprir prisão domiciliar em 1.633 como
resultado da Inquisição porque, ao contrário da doutrina católica, ele vinha
defendendo publicamente o sistema mundial heliocêntrico de Copérnico desde
1.610. No entanto, desde o início da década de 1970, os estados legitimados
democraticamente também usaram a prisão domiciliar como sanção (MARTINS,
2009).
A França, por exemplo, aprovou uma lei em 1970 com o objetivo de reduzir a
prisão preventiva em maior medida através de "controle judiciaire“. Agora, alguns
dos acusados tiveram a oportunidade de evitar a prisão preventiva ao seguir várias
condições, incluindo prisão domiciliar (MELLO, 2010).
Na Itália, a prisão domiciliar foi integrada ao direito penal em 1975. O
"Affidamento em prova al servizio sociale“ prevê pena suspensa após três meses de
prisão com a condição de prisão domiciliar na “Codice di Procedura Penale”. A
disposição incluída no Art. 284, parágrafo 1, também permite que a prisão domiciliar
seja ordenada para evitar a prisão preventiva (MELLO, 2010).
Acima de tudo, no entanto, os EUA têm tentado prisão domiciliar desde 1971
- especialmente em relação a delinquentes juvenis. Desde o início, foi vista como uma
alternativa particularmente atraente à prisão, porque permite que os jovens
permaneçam em suas famílias e no ambiente familiar e, portanto, os efeitos negativos
da acomodação em regime de internação (MELLO, 2010).
No início da década de 1980, alguns estados americanos introduziram a prisão
domiciliar simples para adultos, às vezes como parte de sentenças suspensas e como
uma sanção separada imposta pelo juiz. No entanto, um problema de prisão
domiciliar sem monitoramento eletrônico acabou sendo a enorme quantidade de
pessoas necessária para monitorar os tempos de prisão (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Foi então introduzido o sistema de monitoramento eletrônico. A estadia das
pessoas era monitorada já em meados da década de 1960: Ralph Schwitzgebel,
professor de psicologia da Universidade de Harvard, conduzia experimentos com um
aparelho na época, que ele colocou para vigilância de estudantes e pessoas sob
liberdade condicional ou tratamento psiquiátrico (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Esse dispositivo pesava vários quilos e consistia em dois recipientes: uma
continha às baterias, o outro um transmissor, cujos sinais de rádio individuais eram
gravados e decodificados por um receptor. Devido à instalação de numerosas
estações receptoras, o paradeiro respectivo de uma pessoa podia finalmente ser
determinado (MÜLLER e PADILHA, 2019).
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Schwitzgebel pensou que, com essa invenção, ele poderia anunciar uma nova
era na pesquisa comportamental. Mas, apesar da forte orientação behaviorista da
psicologia na época, ele foi incapaz de provar o benefício terapêutico de sua
invenção. Por esta razão, ele posteriormente apresentou como um método para
verificar a residência de pacientes com transtornos mentais e como um meio de
reabilitação para criminosos (MÜLLER e PADILHA, 2019).
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Schwitzgebel realizou seu primeiro teste de campo de 1964 a 1969, no qual
queria demonstrar a tecnologia de monitoramento como um auxílio para ensinar as
pessoas a se comportarem de acordo com as normas da vida cotidiana. O projeto
piloto falhou em muito pouco tempo: dos 17 sujeitos de teste, a maioria dos quais
eram infratores que já haviam cumprido vários anos na prisão, apenas dois estavam
no programa no 15º dia. A falha levou ao transmissor muito pesado e muito pequeno
com de localização imprecisas ou incorretas (MELLO, 2010).
É por isso que a ideia de Schwitzgebel em última análise não prevaleceu e por
que suas tentativas têm pouca relevância para a vigilância eletrônica de hoje
certamente está apenas parcialmente relacionado ao fato de que os dispositivos de
monitoramento naquela época ainda não estavam tecnicamente maduros e,
portanto, muito caros (PINTO, 2006).
Mais importante dada à implementação inadequada, o público era cético em
relação a essa forma de vigilância. Afinal, o desenvolvimento técnico geral ainda não
correspondia aos padrões de hoje, em que o progresso técnico faz praticamente
parte do dia a dia. Além disso, nos Estados Unidos, em meados da década de 1970,
já existia um grande ceticismo em relação ao tratamento em relação à reabilitação
de criminosos (PINTO, 2006).
Fora da crise da ideia de tratamento, finalmente desenvolveu um retorno ao
princípio da retaliação que resultou em um aumento acentuado nas penas de prisão
e um aumento acentuado nas taxas de encarceramento. Conseqüentemente, naquela
época, o uso de prisão domiciliar monitorada eletronicamente como um paciente
ambulatorial e, possivelmente, como medida orientada para o tratamento, estava
muito longe (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Pela primeira vez, um juiz ordenou prisão domiciliar monitorada
eletronicamente na década de 1980. Não afetado pelas tentativas de Schwitzgebels,
Jack Love, juiz distrital de Albuquerque, Novo México, veio depois de ler uma história
em quadrinhos do Homem-Aranha à ideia de usar técnicas de vigilância eletrônica
para infratores de crimes menos graves (MELLO, 2010).
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Sua intenção era evitar sofrimento indevido contra os infratores que tiveram
que cumprir penas de prisão na ausência de sanções alternativas. Por isso, recorreu
a várias empresas de informática com a sugestão de desenvolver sistemas
telemétricos que pudessem determinar em determinados intervalos se a pessoa a ser
monitorada estava de fato no local designado (PINTO, 2006).
As empresas inicialmente mostraram-se muito menos interessadas do que
Love esperava; na ausência de financiamento seguro para o projeto, eles rejeitaram
sua proposta. Já o técnico Michael Goss, que trabalhava para uma dessas empresas
de informática, reconheceu as possibilidades oferecidas pela prisão domiciliar
monitorada eletronicamente. É por isso que ele fundou a empresa especificamente
para esse fim - NIMCOS (National Incarceration Monitor Control Services Inc.) e
passou a se dedicar ao projeto de vigilância eletrônica (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Depois de uma auto experiência de três semanas em 1983 e uma primeira
tentativa com cinco criminosos, Love finalmente condenou um criminoso de
vigilância eletrônica de 30 anos naquele mesmo ano. Em contraste com Schwitzgebel,
Love encontrou grande interesse nos EUA (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Pouco tempo depois, o Senado da Flórida e parlamentares, profissionais
delinquentes, administradores e funcionários judiciais se reuniram na Flórida para
buscar soluções para o problema da superlotação carcerária em todo o país. O
resultado dessa reunião foi o chamado Florido Correctional Reform Act, em que a
prisão domiciliar monitorada eletronicamente (monitoramento eletrônico). Foi
incluído pela primeira vez como uma alternativa às sanções. Estava instituído o
sistema de monitoramento eletrônico fortalecendo as iniciativas de muitos países
com relação às alterativas de prisão (MELLO, 2010).
A busca por sanções mais punitivas com base na comunidade levou à criação
de outra variação do encarceramento: a custódia comunitária. O objetivo do
confinamento domiciliar, ou custódia comunitária, é isolar o agressor, romper
associações criminogênicas e promover medidas de reabilitação - apenas o primeiro
desses objetivos é facilmente alcançado na prisão (MÜLLER e PADILHA, 2019).
Os regimes de confinamento domiciliar variam amplamente - alguns são
bastante punitivos por natureza, outros se assemelham a um termo de liberdade
condicional com condição de toque de recolher. Da mesma forma, o alcance dessas
sanções varia consideravelmente. Normalmente, a sanção é usada para substituir a
prisão. (MELLO, 2010).
Outra forma são os serviços prestados a comunidade, denominado com
‘custódia comunitária’ que tem sido uma característica do sistema de justiça criminal
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da UE. Esses países continuam a empregar mais sentenças de custódia comunitária.
Denominado de prisão condicional, tem se mostrado um sucesso na Europa e tem
desempenhado um papel importante na redução do uso do encarceramento como
sanção (MÜLLER e PADILHA, 2019).
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Nos últimos 50 anos, o volume de sentenças condicionais impostas na UE
aumentou dramaticamente. Em 1950, a prisão condicional era responsável por 2.812
sentenças, menos de um terço de todas as sentenças de prisão. Em 2000, 13.974
dessas disposições foram impostas, representando pouco menos de dois terços de
todas as sentenças de prisão (PINTO, 2006).
A designação para detenção domiciliar ou de serviços prestados a
comunidade na EU, no Canadá e na Oceania (Austrália e Nova Zelândia) requer um
processo de aprovação de duas etapas envolvendo o judiciário e um corpo
administrativo. Apenas alguns infratores terão direito ao confinamento domiciliar
e/ou custódia comunitária (QUADROS, 2005).
Destes, apenas uma minoria terá permissão para se candidatar, e muitos
acabarão sendo rejeitados pelo conselho de liberdade condicional. Menos de um
terço dos presos que se candidataram ao confinamento em casa e comunitário foram
liberados para o programa (QUADROS, 2005).
Outra forma são as chamadas ‘anistias periódicas’ que empregam iniciativas
esporádicas de libertação condicional única que reduzem a população carcerária. Por
exemplo, em alguns países como a França, anistias gerais são concedidas
periodicamente para marcar um evento de importância nacional (SANTOS 2015).
As anistias têm sido usadas na África do Sul para aliviar as intoleráveis
condições carcerárias devido à superlotação. Este é claramente um meio expedito de
reduzir a população carcerária - um grande número de presos pode ser libertado
praticamente da noite para o dia. Embora possam ser eficazes a esse respeito, essas
anistias podem provocar oposição pública e minar sentenças de princípio. O
problema dessa medida está coentrada na opinião pública que acredita que um
número enorme de criminosos de alta periculosidade o que não acontece. Esse tipo
de medida libera presos sem muito perigo para a sociedade (SANTOS 2015).
Uma estratégia mais sistemática consiste em aumentar a proporção de uma
pena de prisão que pode ser cumprida na comunidade em liberdade condicional.
Algumas jurisdições regulam suas populações carcerárias aumentando a proporção
de presos libertados em liberdade condicional ou acelerando as datas de
elegibilidade para liberdade condicional com o resultado de que mais presos são
libertados, e em um ponto anterior da sentença (SANTOS, 2015).
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Quando a liberdade condicional afeta profundamente uma sentença de
prisão, porém, surgem vários problemas. Em primeiro lugar, a oposição pública é
provocada, pois os membros do público questionam o significado de uma sentença
se o agressor for libertado para a comunidade após ter cumprido apenas um terço
do prazo de custódia (CARMINE, 2011).
Em segundo lugar, a proporcionalidade na sentença será prejudicada. Ao
analisar os pedidos de liberdade condicional, as autoridades consideram a ameaça à
comunidade e o possível benefício para o prisioneiro em liberdade condicional
(CARMINE, 2011).
A gravidade do crime e a culpabilidade do infrator geralmente não estão entre
os critérios para a concessão da liberdade condicional. As sentenças que estão em
conformidade com as considerações de proporcionalidade no momento da sentença
podem se tornar bastante diferentes quando a quantidade de tempo cumprido na
prisão é considerada (BEGUIN, 2011).
4 PAPEL DA OPINIÃO PÚBLICA
Por fim, é importante observar que, em última análise, promover o uso de
alternativas e reduzir o número de admissões à custódia exige mais do que alterações
na estrutura legal das sentenças (MATTELART, 2011).
Também exige um esforço para educar o público sobre os benefícios fiscais,
penológicos e humanitários das sentenças comunitárias, bem como sobre as
limitações da prisão como sanção (CARMINE, 2011).
É uma realidade lamentável que, ao ser questionado sobre a sentença, ou
sobre a sentença mais adequada a um caso específico, o público em todo o mundo
pense primeiro no encarceramento. Embora a custódia seja a sanção que mais vem
à mente, é também aquela com a qual as pessoas estão menos familiarizadas. A
maioria do público sabe pouco sobre as condições das prisões e subestima a
verdadeira gravidade de uma sentença de prisão (BEGUIN, 2011).
Isso tem um efeito inflacionário nas expectativas do público em relação ao
processo de condenação: se a vida na prisão for relativamente fácil, uma pena como
seis meses de prisão não será vista como uma pena severa (CAMARGO, 2012).
No Brasil, pesquisas de demonstrou semelhanças notáveis no que diz respeito
à justiça criminal como outros países e revelam que o público em todo o mundo
compartilha uma série de atitudes comuns em relação ao crime e à justiça criminal.
Muitos deles podem ter um efeito indireto sobre os sentenciadores. Por exemplo,
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independentemente das tendências reais, a maioria das pessoas acredita que as taxas
de criminalidade aumentam constantemente (DAVIS, 2011).
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Essa discrepância entre a percepção do público e a realidade emergiu de
estudos realizados em muitos países desde os anos 1980. Uma pesquisa recente na
Austrália também descobriu que a maioria do público acreditava que as taxas de
criminalidade estavam aumentando quando, de fato, as taxas estavam estáveis ou
caindo durante o período em questão, o mesmo ocorre na Europa e nos Estados
Unidos (CARMINE, 2011).
No Brasil as pessoas acreditam que quem comete crime merece a prisão ou a
pena de morte: aqui se criou a frase “bandido bom é bandido morto”. Essa frase foi
criada na década de 1960, pelo ex-policial Sivuca. Esse policial fazia parte de um
grupo de policiais comandados pelo policial Le Coq, famoso por suas ações
truculentas diante da criminalidade. Le Coq foi assassinado por um meliante
chamado de ‘Cara de Cavalo’. Cara de Cavalo foi caçado pelos polícias e morto com
mais de 100 tiros na década de 1960. Em vez de punição o Estado do Rio de Janeiro
criou um grupo de policiais de elite, chamados de “Homes de Ouro” composto por
12 policiais, entre eles Sivuca e Mariel Mariscot que vez de cumprirem seus papéis
de policiais, extorquiam bandidos e os matavam. Deste grupo nasceu à frase referida
por Sivuca de ‘bandido bom é bandido morto’ (AMORIM, 2014).
Tanto no Brasil como na UE, como na Austrália e Nova Zelândia, bem como
no Canadá e na África do Sul, as pesquisas sobre o sistema prisional e as novas formas
de custódia encontraram o mesmo resultado. A esmagadora maioria da amostra das
pessoas acreditava (erroneamente) que as taxas de criminalidade sempre aumentam.
Isso se dá principalmente pela intensa divulgação por parte da imprensa de crimes
em profusão (MATTELART, 2011).
No Brasil, po exemplo, proliferou programas televisivos e radiofônicos que se
concentram tão somente na divulgação de crimes, passando a sensação para a
sociedade de que no país se vive um clima de barbárie, o que não é verdade. São
programas sensacionalistas que apelam para uma agrura da sociedade para
conquistar audiência. Redes de Rádio e Tv dispendem um tempo absurdo para
difusão de fatos criminosos (MATTELART, 2011).
Na maioria dos países o número de crimes graves denunciados à polícia foi
relativamente estável na última década. O que se aumentou foi o número de prisões.
No caso brasileiro, se aumentou em demasia o número de pesos provisórios e em
alguns casos, até com a defesa intransigente do MP, desta medida cautelar, para

509

www.conteudojuridico.com.br

forçar presos provisórios a confessar crimes ou delatar outros envolvidos no suposto
crime (MATTELART, 2011).
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Não deixa de ser uma forma de tortura, já que os presos provisórios sofrem
uma pressão psicológica imensa para saírem da prisão em um processo de
negociação que acaba por confessarem participação em crimes e apontarem autores
de crimes que acabam não se confirmando por provas documentais e periciais
(BEGUIN, 2011).
Uma pesquisa do Ministerio de Justiça do Brasil do ano de 2012 descobriu que
4/5 dos entrevistados acreditavam que a taxa de criminalidade havia aumentado
significativamente no Brasil nos últimos 10 anos. A consequência dessa percepção
equivocada provavelmente foi à pressão sobre os tribunais para sentenciarem mais
severamente, à medida que o público analisa o processo de condenação para
resolver o problema.
A crítica pública ao processo de condenação é um problema quase universal.
O exame das respostas públicas às pesquisas sobre as tendências das sentenças nos
últimos 30 anos revela que, sempre que a pergunta é feita, a maioria das pessoas
responde que as sentenças são muito brandas (DAVIS, 2011).
No Brasil, por exemplo, para população crimes como de corrupção deveriam
ser punidos com penal muito severas. Em outros países a punição a esses crimes são
pecuniárias e com prisão domiciliar, pois não há necessidade alguma de colocar atrás
das grades esse tipo de criminoso (CARMINE, 2011).
O sistema judicial pune com a devolução dos valores, o confisco do patrimônio
adquirido com recursos da corrupção e condena à prisão domiciliar ou serviços à
comunidade. No Brasil, a opinião pública exige além da devolução do dinheiro e o
confisco do patrimônio, a prisão em presídios destas pessoas (CAMARGO, 2012).
Essa percepção de clemência contribui muito para os baixos níveis de
confiança do público nos tribunais. Pesquisas comparativas em várias nações
ocidentais demonstram que, de todos os componentes do sistema de justiça criminal,
os tribunais recebem as avaliações mais negativas (CARMINE, 2011).
Pesquisas UE e no Canadá demonstraram que as opiniões da comunidade
influenciam as práticas de condenação: a maioria dos juízes reconhece que
considerou o impacto sobre a opinião pública antes de impor uma sanção de
custódia da comunidade. Esta é mais uma evidência da relação complexa entre a
prática dos tribunais e as opiniões da comunidade. Aqui no Brasil, empiricamente
chaga-se a mesma conclusão. Há juízes que agem de acordo com a opinião pública
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e isso se reveste até no STF, quando claramente os ministros tomam posição a favor
da opinião pública, votando de acordo com essas conveniências (BEGUIN, 2011).
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Assim foi no caso da prisão em segunda instância cuja maioria dos ministros
votam a favor desta prerrogativa indo de encontro ao que diz o texto constitucional
para atender ao pedidos da opinião pública claramente influenciada por uma
imprensa sensacionalista e parcial e por um MP e alguns membros do judiciário de
primeira instância que em vez de fazerem justiça faziam proselitismo político. As
sanções comunitárias têm sido frequentemente representadas pela mídia e alguns
políticos como opções de sentença tolerantes (RIBEIRO, 2018).
Este problema de imagem há muito vem atormentando sanções alternativas
em vários países, principalmente no Brasil. Empresários famosos foram mantidos
atrás das grandes por que a opinião pública não aceitava outro tipo de sanção penal,
como, por exemplo, serviços prestados a comunidade. Alguns deles permaneceram
presos indevidamente e ilegalmente somente para fazerem a denominada ‘delação
premiada’, sendo essa atitude aplaudida pela opinião pública, mesmo se tratando de
uma ilegalidade, quando da manutenção da prisão preventiva ou de uma pena
excessiva para a tipologia do crime (RIBEIRO, 2018).
Carmine (2011) descreveu a indulgência percebida das sanções intermediárias
como o obstáculo mais difícil para uma maior implementação dessas sanções. Essa
visão é sustentada pelos resultados de várias pesquisas. Por exemplo, em 1996, uma
pesquisa revelou que mais da metade do público americano concordou com a
afirmação de que: as correções da comunidade são prova de leniência no sistema de
justiça criminal. Os americanos não são os únicos a aderir a essa visão de sentenças
baseadas na comunidade.
De esta forma educar o público sobre as taxas de criminalidade e a natureza
do processo de condenação é, portanto, um componente importante na luta para
reduzir o uso da custódia. Um público que percebe que os índices de criminalidade
estão aumentando constantemente e que vê os juízes impondo sentenças brandas,
pressionará os juízes a impor penas de prisão cada vez mais longas (CAMARGO,
2012).
As percepções erradas do público se tornarão, portanto, a causa do problema.
Mais do que isso, porém, é importante promover a confiança pública e profissional
nas alternativas à prisão: Criar uma ampla gama de sanções não privativas de
liberdade ou novas formas de detenção baseadas na comunidade pouco fará para
reduzir o volume de admissões à custódia se os sentenciadores não confiarem nessas
medidas penais (RIBEIRO, 2018).
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5 CONCLUSÃO
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Reduzir a população carcerária de forma segura e com princípios está longe
de ser fácil. Requer um esforço conjunto de todas as partes interessadas e não pode
ser realizado apenas por meio de reformas estatutárias. A forma mais eficaz de se
conseguir uma transformação do ambiente penal da custódia à comunidade envolve
uma série de iniciativas relacionadas, começando no nível político.
Os políticos devem demonstrar alguma liderança, promovendo reformas que
mudarão as práticas no nível dos tribunais de primeira instância. A acumulação de
literatura internacional revela algumas estratégias específicas que se mostraram
bem-sucedidas e que as mudanças nas políticas podem ter uma influência
importante nas populações carcerárias.
O que é necessário agora é uma análise verdadeiramente internacional das
melhores práticas; espera-se que esta breve pesquisa dê uma contribuição modesta
a esse respeito AO Brasil, país que prende muito e prende mal. País cuja população
carcerária é a terceira do mundo. País eu possui a maior população carcerária do
mundo de presos provisórios. País que mantém pessoas presas por crimes sem
grande valor ofensivo. País que mistura pequenos criminosos, como, por exemplo,
usuários de drogas, presos por pensão alimentícia, presos por pequenos furtos, etc.
com criminosos de alta periculosidade o mesmo ambiente. País que trata seus presos
com desdém e desumanidade. País que desrespeita os direitos humanos, País que
desrespeita a lei e o Devido Processo Legal. Esse é o Brasil.
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RESUMO: O consumidor é vulnerável? A pergunta parece supérflua, pois é lugarcomum afirmar a necessidade de proteger o consumidor, pessoa vulnerável ao
fornecedor. Quando se pensa em vulnerabilidade no direito, existem pelo menos
duas categorias de pessoas cuja vulnerabilidade não está em dúvida: os incapazes e
os consumidores. No entanto, a dificuldade da pergunta não deve ser subestimada,
porque a vulnerabilidade do consumidor se for verdadeiramente comprovada, não
se confunde com a do incapaz. Certamente, os autores descreveram o consumidor
como "semi-estúpido do incapaz em menor. A este respeito, deve-se reconhecer que
a lei do consumo participa da infantilização dos indivíduos". Neste sentido este artigo
tem por objetivo geral analisar a vulnerabilidade do consumidor nas relações de
consumo, além de especificamente identificar as razões de vulnerabilidade do
consumidor; verificar a relatividade da vulnerabilidade com consumidor; e
estabelecer às condições de proteção a vulnerabilidade do consumidor. A
metodologia usada foi de predominância geral teórica descritiva de caráter
qualitativo, promovendo uma pesquisa bibliográfica de autores que relacionam com
o assunto proposto, visando nortear a linha de pesquisa que foi desenvolvida.
Conclui que a vulnerabilidade, que afeta o consumidor, exige a aplicação de um
regime de deficiência. O consumidor não é tão vulnerável a ponto de ser incapaz.
Mas toda a dificuldade não está tanto em definir a noção de vulnerabilidade quanto
na de consumidor.
Palavras-Chave: Consumidor. Vulnerabilidade. Relações de Consumo.
ABSTRACT: Is the consumer vulnerable? The question seems superfluous, as it is
commonplace to affirm the need to protect the consumer, who is vulnerable to the
professional. When considering vulnerability in law, there are at least two categories
of people whose vulnerability is not in doubt: the disabled and the consumers.
However, the difficulty of the question should not be underestimated, because the
vulnerability of the consumer, if truly proven, is not to be confused with that of the
incapacitated. Certainly, the authors described the consumer as "semi-stupid of the
incapable underage. In this respect, it must be recognized that the law of
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consumption participates in the infantilization of individuals". In this sense, this article
has the general objective of analyzing the vulnerability of the consumer in consumer
relations, in addition to specifically identifying the reasons for consumer vulnerability;
verify the relativity of the vulnerability with consumers; and to establish conditions to
protect consumers' vulnerability. The methodology used was of general theoretical
descriptive predominance of a qualitative character, promoting a bibliographical
research of authors that relate to the proposed subject, aiming to guide the line of
research that was developed. It concludes that the vulnerability, which affects the
consumer, requires the application of a disability regime. The consumer is not so
vulnerable as to be incapable. But all the difficulty is not so much in defining the
notion of vulnerability as in that of the consumer.
Keywords: Consumer. Vulnerability. Consumer Relations.
1 INTRODUÇÃO
Por vulnerável, se compreende da pessoa ou coisa que pode ser ferida. Em um
primeiro sentido, a ferida (Vulnus) é sinônima de ferida, ou seja, lesão corporal. Mas
rapidamente, incluindo em latim clássico, vulnerare assume um significado
figurativo. É usado, por exemplo, para violação da ordem pública (ALMEIDA, 2013).
Portanto, o vulnerável é aquele que pode ser ferido, no sentido físico do
termo, mas também no sentido pictórico, ou seja, aquele que pode ser vítima de um
atentado ao seu património, à sua propriedade, aos seus interesses (MARQUES,
2008).
O consumidor parece estar vulnerável em ambos os sentidos. Na sua atividade
de consumo, pode sofrer lesões corporais durante a utilização de um bem defeituoso.
Ele também pode sofrer um dano material, que será o caso mais frequente (LOPES,
2016).
Em ambos os casos, o vulnerável não é tanto o ferido, mas aquele que pode
ser por causa de sua fraqueza. A ideia de lesão potencial deve ser privilegiada aqui.
Se o consumidor deve ser protegido pela lei, não é porque ele seja sistematicamente
ferido, mas porque é provável que o seja pela simples razão de que se defende mal,
que ele não o faz não está bem equipado para enfrentar seu parceiro-adversário que
é o fornecedor (AMARANTE, 2017).
Ainda resta questionar essa afirmação que, embora constitua o postulado
fundamental do direito do consumidor, não é tão óbvia quanto parece. As origens
da noção de consumidor não sustentam a ideia de uma vulnerabilidade
consubstancial. Quanto às origens etimológicas, o consumidor vem de uma raiz
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dupla: por um lado consummo (-are), que significa somar, completar, realizar e, por
outro lado, consumo (antes), que significa empregar, exaurir, destruir (GRINOVER et
al., 2018).
Ao contrário do que se possa pensar, o verbo consumir, deriva do
latim consummare. É apenas através do uso do latim cristão que consumir
(consummare) e consumir (consumere) que irá gradualmente se aproximando até
que se fundam, tornando-se sinônimos (ARRUDA ALVIM, et al., 2011).
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Esse desenvolvimento se explica pela contiguidade, na religião cristã, entre as
ideias de cumprimento dos tempos e de destruição do mundo. No contexto da
Parusia, as idéias de fim, conclusão e destruição estão intimamente ligadas. No fim
de 1º século, o significado dominante do verbo consumir é "acabar com o uso”, Que
dará então o prazo legal de consumível (GRINOVER et. al., 2018).
Ao longo dos séculos, a linguagem cotidiana foi gradualmente abandonando
o significado de conclusão, de realização, para preferir um significado econômico:
consumo, então, significa o uso que se faz de uma coisa para satisfazer suas
necessidades. De uma destruição material do próprio bem, passa-se a uma
destruição imaterial da necessidade pelo bem, para a satisfação de uma utilidade
(BITTAR, 2011).
As origens etimológicas do termo consumo explicam em grande parte as
origens econômicas dessa noção. O consumidor, ao atender suas necessidades por
meio da compra de bens ou serviços, completa o ciclo econômico (GIDI, 2016).
Aqui se encontra o significado de consummare. O consumo é, portanto, uma
função econômica, da mesma forma que a produção, a distribuição ou o
financiamento. Participa do circuito econômico como fonte de desenvolvimento de
riquezas, como Boisguillebert havia mostrado em 1697 (BONATTO e MORAES, 2009).
A função consumo é, portanto, um dos polos do circuito econômico, como
Quesnay o imaginou em sua análise do quadro econômico no século
XVII. Posteriormente, alguns economistas irão exacerbar o papel do consumo no
funcionamento da economia. A função de consumo tem precedência sobre a
produção (FILOMENO, 2017).
Sustentam que a expansão da produção está subordinada ao aumento
anterior do consumo. É essa análise que John Maynard Keynes retomará, mais de um
século depois, ao elaborar o conceito de demanda efetiva. A produção é função da
demanda global efetiva, com os produtores apenas fabricando na medida em que
têm certeza de que serão capazes de vender seu produto (CARVALHO, 2017).
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Entre os neoclássicos, o consumidor não é de forma alguma esse ser fraco e
facilmente influenciável, mas esse homo economicus, ser perfeitamente racional,
bem informado, capaz de determinar por si mesmo a ofelimidade que determinado
bem econômico apresenta para ele. Walras, em seu Elementos de economia pura
(1874) conseguiu deduzir sua teoria do equilíbrio geral, a partir dos postulados da
racionalidade das escolhas do consumidor e do produtor e da igualdade dos agentes
econômicos. Nessa teoria, o consumidor sofre apenas de uma restrição: o orçamento
à sua disposição, que não é infinitamente expansível. Mas ele não se enfeita com
nenhuma ideia de vulnerabilidade ou inferioridade em relação ao produtor. Nem as
fontes etimológicas, nem as fontes econômicas da noção de consumidor revelam a
vulnerabilidade deste último (BONATTO e MORAES, 2009).
Este artigo tem por objetivo geral analisar a vulnerabilidade do consumidor
nas relações de consumo, além de especificamente identificar as razões de
vulnerabilidade do consumidor; verificar a relatividade da vulnerabilidade com
consumidor; e estabelecer às condições de proteção a vulnerabilidade do
consumidor.
A metodologia usada foi de predominância geral teórica descritiva de caráter
qualitativo, promovendo uma pesquisa bibliográfica de autores que relacionam com
o assunto proposto, visando nortear a linha de pesquisa que foi desenvolvida.
Conclui que a vulnerabilidade, que afeta o consumidor, exige a aplicação de um
regime de deficiência.
O consumidor não é tão vulnerável a ponto de ser incapaz. Mas toda a
dificuldade não está tanto em definir a noção de vulnerabilidade quanto na de
consumidor (CALDEIRA, 2011).
2 AS ORGAZIZAÇÕES DE CONSUMIDORES E A IDEIA DE VULNERABILIDADE
A ideia de vulnerabilidade do consumidor só vai nascer no século XX, quando
os economistas modernos reverteram o padrão tradicional de Malthus ou Keynes
argumentam que, devido à opacidade dos mercados e ao poder dos produtores, os
consumidores são condicionados (MOREIRA, 2018).
Existe uma verdadeira criação de necessidades, ao qual o consumidor isolado
e mal informado dificilmente resiste. Galbraith apud Lopes (2016) fala de "fluxo
reverso" Essa inversão da análise na economia é amplamente explicada pelas
convulsões sociais americanas (MOREIRA, 2018).
As primeiras ligas de consumo surgiram, na virada do século XIX para o século
XX. Mas, o movimento consumista não eclodiu realmente até 1936 nos Estados
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Unidos, com a criação da União de Consumidores, especializado em informação,
comparação e divulgação de resultados de análises de bens de consumo (OLIVEIRA,
2011).
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O movimento do consumidor se tornará uma verdadeira luta pela defesa dos
direitos do consumidor a partir da publicação da reportagem Inseguro em qualquer
velocidade, por Ralph Nader. Este último vencerá a ação movida contra ele pela
General Motors, sendo esta última obrigada a retirar do mercado um modelo de
automóvel que não apresentasse garantias de segurança suficientes. O movimento
ganha, então, uma escala considerável, de modo que uma nova noção de
consumidor emerge: o consumidor torna-se esse ser vulnerável em relação aos
fornecedores e assume a luta pela defesa de seus direitos (SANSONE, 2012).
É assim que certos autores acreditaram poder escrever que a modificação do
sistema econômico, por meio da distribuição em massa, produziu uma nova forma
de relações econômicas e o surgimento da noção de consumidor, como o
capitalismo industrial do século XVIII criou a noção de proletário Esta opinião está
errada (NUNES, 2020).
É claro que o consumidor não forma uma classe social, como o proletário na
teoria de Karl Marx. Já em 1962, o presidente Kennedy observou que “consumidores,
todos nós por definição, são o maior grupo econômico e estão interessados em
quase todas as decisões econômicas públicas e privados” (OLIVEIRA, 2011).
A categoria de consumidor, portanto, não é uma classe intangível e imutável,
dependente de infraestrutura, mas uma categoria flexível e fluida. Qualquer um pode
se tornar um consumidor; melhor, todos na sociedade moderna se tornam
necessariamente consumidores. Fica claro, portanto, que a aliança dos conceitos de
consumidor e vulnerabilidade é muito moderna (SANSONE, 2012).
No entanto, é a ideia de que a vulnerabilidade necessariamente participa da
noção de consumidor que, sem dúvida, prevaleceu no direito brasileiro. O
movimento legislativo, iniciado com a promulgação da Constituição Federal de 1988
e cujo alcance cresceu consideravelmente ao longo dos anos, baseia-se na oposição
entre o consumidor e o fornecedor, um casal oposto que está na base do direito do
consumidor. Desta movimento legislativo nasceu o Código de Defesa do Consumidor
– CDC, apenas dois anos depois da promulgação da CF de 1988 - Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (PASQUALOTTO, 2011).
A função do CDC é proteger os fracos contra os fortes. Porém, se o fornecedor
é normalmente titular de determinado poder econômico, o consumidor, por sua vez,
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é aquele que se encontra economicamente fragilizado, ou seja, vulnerável quanto à
defesa de seus interesses pecuniários (MOREIRA, 2018).
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Mas, ao afirmar essa vulnerabilidade do consumidor em suas relações com o
fornecedor, todas as dificuldades até agora não foram resolvidas. Em primeiro lugar,
surgiu a questão da definição de consumidor. Pesquisar por esta definição dá a
oportunidade de descobrir a inconsistência fundamental sobre a qual o direito do
consumidor foi construído. Se o consumidor é protegido por lei porque é vulnerável,
por que outras pessoas vulneráveis também não são protegidas? (OLIVEIRA, 2011).
No entanto, a doutrina tem mostrado que o consumidor não detém o
monopólio da vulnerabilidade, fragilidade econômica. Consequentemente, basear a
noção de consumidor na sua suposta ou comprovada vulnerabilidade, incita certos
fornecedores, que se encontra em situação de vulnerabilidade comparável ou ainda
maior, a buscarem as normas do direito do consumidor para buscar proteção
(SANSONE, 2012).
Daí uma tendência jurisprudencial de expandir o conceito de consumidor de
forma a estender a proteção do consumidor a determinados fornecedores, retirando
assim qualquer coerência do conceito de consumidor que se torna indetectável
(PASQUALOTTO, 2011).
Por outro lado, se o consumidor não possui direitos exclusivos sobre a
vulnerabilidade, vê-se que ele não é necessária e sempre vulnerável. Os autores
notaram que existem consumidores abusivos beneficiando de superproteção legal.
Mas esses fenômenos são amplamente ignorados pelo direito do consumidor, que
favorece a proteção geral e abstrata (MOREIRA, 2018).
Portanto, se no direito positivo o consumidor é sistematicamente protegido é
porque ele é apreendido como um ser invariavelmente vulnerável, não obstante os
casos, reconhecidamente marginal, em que sua vulnerabilidade não se caracteriza
(NUNES, 2020).
3 O CONSUMIDOR: UM SER VULNERÁVEL
O direito do consumidor é inervado por uma filosofia que “os consumidores
estão naturalmente em uma posição fraca em relação aos fornecedores”. Eles são,
portanto, apenas vulneráveis quando são confrontados com fornecedores. Essa
vulnerabilidade é, em princípio, relativa a essa relatividade da vulnerabilidade
decorrente diretamente dos motivos que explicam a relação entre o mais fraco e o
mais forte (BERTONCELLO, 2015).
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A vulnerabilidade do consumidor é explicada pela situação de inferioridade
em que geralmente se encontra em relação ao fornecedor. Essa inferioridade está
localizada em um duplo nível: no nível econômico e no nível cognitivo ou
informacional. Em geral, o consumidor está em uma posição de inferioridade
econômica ante o fornecedor (KHOURI, 2006).
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Este último está à frente de uma empresa (acumulação e organização dos
meios de produção humanos e materiais para desenvolver uma atividade económica
capaz de agregar um poder econômico) conferindo-lhe uma superioridade
indiscutível (KONDER, 2015).
O objetivo de uma empresa é obter lucro, garantir o seu desenvolvimento, o
seu crescimento. Pelo contrário, consumidor é aquele que só contrata com o objetivo
de satisfazer um interesse pessoal ou familiar. Conseqüentemente, a inferioridade
econômica deste resulta da diferença de finalidade entre ele e o fornecedor. Aliás,
não sem recordar a filosofia de Aristóteles que condenava a cremática pura, ou
propriamente dita, mas admitia a crematística doméstica, isto é, aquela que tinha
outra finalidade que não a acumulação de dinheiro (KONDER, 2015).
É essa diferença essencial de propósitos que explica os recursos financeiros e
econômicos de que o fornecedor dispõe e que falta ao consumidor. O primeiro
raciocinou em grande número, considerando uma pluralidade de atos idênticos,
enquanto o segundo deu seu consentimento para um ato particular e isolado (LIMA,
2014).
A posição econômica ocupada pelo fornecedor permite assim que ele faça
prevalecer suas previsões, sua antecipação. Além disso, os recursos financeiros
liberados pela empresa permitem a utilização sistemática de seguros. O fornecedor
é aquele que está segurado contra os riscos inerentes ao exercício da sua função. Os
consumidores, por sua vez, muitas vezes não têm os meios para se segurar contra os
riscos que correm (LOPES, et al., 2005).
Por fim, o comerciante pode afetar recursos significativos à organização
jurídica da sua atividade, não tendo o consumidor outra escolha, se pretende celebrar
um contrato, senão nele enquadrar-se. Porém, é óbvio que quem concebe tal
organização sempre tende a privilegiar seus próprios interesses, para se proteger
(MARQUES, et al., 2006).
O consumidor, ao contratar, não pode, em caso algum, negociar o conteúdo
do contrato. Ele não tem outra escolha para aderir ou não à economia geral do
contrato tal como foi desenvolvida pelo fornecedor. O contrato já não é a lei
elaborada pelas partes, mas a lei ditada por uma das partes contratantes (o
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fornecedor) e à qual a outra (o consumidor) deve submeter-se se pretende
estabelecer uma relação contratual (MARQUES e MIRAGEM, 2014).
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Este fenómeno é tanto mais formidável para o consumidor quanto o
fornecedor pode dedicar tempo e dinheiro à reflexão jurídica que rege a organização
da sua atividade e à redação das cláusulas contratuais. Esta competência legal,
somada à competência técnica do fornecedor, induz uma inferioridade cognitiva do
consumidor (BERTONCELLO, 2015).
Assim a inferioridade cognitiva se consubstancia quando fornecedor é aquele
que sabe que é tecnicamente competente. Por outro lado, o consumidor é o leigo, o
não especialista. É um truísmo lembrar que na sociedade moderna, a informação é
uma verdadeira riqueza. Hoje se fala sobre a economia da informação, a economia
virtual ou a nova economia (KHOURI, 2006).
Ao contrário do que os neoclássicos acreditavam o mercado não é
transparente, mas opaco; a informação não é gratuita, mas tem um custo. Ampliando
as teorias de Robinson e Chamberlin, François Perroux apud Lopes (2016) mostrou
que a informação é um valor econômico real e que, na economia moderna, o poder
econômico usa dois meios típicos: informação e restrição.
Ainda na área de economia, Burnham e Galbraith apud Lops (2016) estavam
interessados no poder da tecnoestrutura, isto é, daqueles que trazem conhecimento
especializado, talento ou experiência para grupos de tomada de decisão.
Daí nasce a ideia de que o poder econômico não é mais simplesmente
consequência da acumulação de capital, mas também, e talvez acima de tudo, do
domínio de informações úteis e procuradas. No entanto, o desenvolvimento do
poder de informação é feito em detrimento dos consumidores. O consumidor é
inferior porque é leigo, ou seja, fora do conhecimento, domínio da informação (do
latim profanus significando fora do templo) (BERTONCELLO, 2015).
Dessa qualidade de leigo, atribuída ao consumidor, talvez surja à ideia de
compará-lo a um incompetente. Mas essa comparação é irrelevante. A deficiência é
um status de proteção justificado por uma vulnerabilidade da situação. Ao contrário,
o consumidor só é vulnerável na medida em que se depara com um fornecedor. A
inferioridade cognitiva, como a inferioridade econômica, reflete a natureza relativa
da vulnerabilidade do consumidor (KONDER, 2015).
3.1 A relatividade da vulnerabilidade
O consumidor só é vulnerável em sua relação com o fornecedor. A aplicação
do direito do consumidor a um contrato celebrado entre dois consumidores não está
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prevista. A vulnerabilidade do consumidor é, portanto, essencialmente uma
vulnerabilidade de relacionamento. No entanto, há casos em que a vulnerabilidade
do relacionamento dobra como vulnerabilidade situacional (BERTONCELLO, 2015).
A vulnerabilidade de relacionamento surge com a relação entre o consumidor
e o fornecedor que é caracterizada por um desequilíbrio, estando o consumidor, visà-vis o fornecedor, numa relação de inferioridade. Vulnerabilidade é, portanto, no
direito do consumidor, um conceito relativo (LIMA, 2014).
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O consumidor não é em si mesmo um ser vulnerável. Ele só é vulnerável em
relação ao fornecedor; sendo este último uma pessoa suscetível de prejudicar os seus
interesses. Mas, se a vulnerabilidade do consumidor em suas relações com o
fornecedor é frequente, provável, não se deve acreditar que seja constante, invariável
(BERTONCELLO, 2015).
Já a vulnerabilidade provável só acontece, apesar de uma elaboração caótica
e pouco pensada quando o legislador concebeu o direito de consumo respeitando o
sábio princípio esbanjado por Teofrasto e relatado por Pomponius apud Lopes (2016,
p. 133): “deve-se legislar sobre os casos que ocorrem com frequência e não sobre os
que ocorrem muito raramente”. Que paradoxo para um legislador tão medíocre e
pouco respeito pelos cânones clássicos. É razoável proteger geralmente o
consumidor com base na probabilidade.
Qualquer legislação que proteja os fracos só é justa se o estado de fraqueza
for comprovado ou altamente provável. Caso contrário, será visto como um favor
excessivo, um privilégio suspeito de corporativismo (LOPES, et al., 2005).
Este risco parece, à primeira vista, excluído no que diz respeito ao direito do
consumidor. A proteção legal dos consumidores é necessária pela frequência de seu
estado de vulnerabilidade quando confrontado com um fornecedor. Esta observação,
que resulta de um simples exame da realidade, não é contestável (BERTONCELLO,
2015).
É legítimo afirmar que, na grande maioria dos casos, o comerciante goza de
uma posição dominante que pode degenerar em abuso em detrimento do
consumidor. Recorde-se que a proteção do consumidor apenas se justifica pelo seu
estado de vulnerabilidade, ou seja, da potencial vítima, sem que a prática de um
abuso efetivo seja, em princípio, exigida a título preliminar (MARQUES et al., 2006).
O direito do consumidor, portanto, gira em torno de uma probabilidade dupla:
por um lado o perigo, no direito do consumidor, é obliterar a natureza probabilística
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desse duplo raciocínio para ceder à tentação do espírito de um sistema
(BERTONCELLO, 2015).
Ficará claro, durante o estudo dos meios de defesa do consumidor, que
infelizmente o legislador brasileiro não evitou essa armadilha, preferindo a facilidade
do simplismo demagógico ao exigente rigor de uma análise que leve em conta o
complexidade da realidade. No entanto, embora a vulnerabilidade do consumidor
seja provável, ela não é invariável. A vulnerabilidade variável ocorre quando o
consumidor nem sempre é aquele indivíduo fraco, ignorante e isolado que o direito
do consumidor retrata (MARQUES e MIRAGEM, 2014).
O consumidor não é necessária e sempre vulnerável, mesmo no trato com um
fornecedor. É o que acontece, nomeadamente, quando uma pessoa atua fora do
âmbito da sua atividade de fornecedor, para concretizar um ato de consumo que se
enquadra na sua área de competência. Deve ser protegido? Lopes (2016) deu o
exemplo de um mecânico que adquire um automóvel para as necessidades de sua
família ou de um tabelião que compra um apartamento para as mesmas
necessidades (BERTONCELLO, 2015).
Estes dois tipos de exemplos podem ser multiplicados ad infinitum: aqui está
um banqueiro que pede um empréstimo ao consumidor, um cientista da
computação que compra um computador ou software de jogo para seus filhos. É
óbvio que, nesses exemplos, o consumidor não precisa, pelo menos em termos de
informação, de uma proteção tão forte quanto a essencial para proteger um
consumidor verdadeiramente leigo. Existem, portanto, consumidores, no sentido
técnico do termo, que não são leigos no assunto em que estão contratando (KHOURI,
2006).
Claro, esses casos são excepcionais, se não marginais. Não têm importância
nem frequência suficientes para inverter a regra de princípio segundo a qual o
consumidor se insere numa relação de inferioridade em relação ao fornecedor
(KONDER, 2015).
No entanto, a inegável existência desses casos deve levar a qualificar e
moderar a proteção do consumidor para levá-los em consideração. Vulnerabilidade
variável, proteção variável. Essa variabilidade também pode ser observada na
vulnerabilidade da situação (KHOURI, 2006).
Por vezes, a vulnerabilidade do relacionamento está associada à
vulnerabilidade situacional, de modo que a situação precária reforça a
vulnerabilidade advinda da relação entre consumidores e profissionais. Essa situação
de vulnerabilidade pode vir tanto da economia, quanto da geografia (LIMA, 2014).
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A vulnerabilidade do consumidor pode ser aumentada devido a uma situação
econômica desfavorável. Obviamente, estar-se pensando em endividamento
excessivo. Mas aqui o consumidor passa, na realidade, de uma situação de
vulnerabilidade, ou seja, de potencial dano aos seus interesses, para uma situação de
dificuldades comprovadas. É o caso quando se caracteriza a situação de
superendividamento de pessoas físicas. Pela manifesta impossibilidade do devedor
de boa fé saldar todas as suas dívidas não profissionais vencidas e vincendas. Para
fazer frente a essa situação de superendividamento, medidas específicas de ajuste,
pulverização e redução das dívidas devem ser tomadas a favor do consumidor
(KHOURI, 2006).
É claro que a situação economicamente difícil, resultante da insolvência de
pessoas físicas, não é exclusiva do consumidor. O Estado brasileiro desde o governo
de Fernando Henrique Cardoso estabeleceu um regime de proteção para o
tratamento de empresas em dificuldade. No entanto, a situação dos consumidores
apresenta algumas peculiaridades (LOPES, et al., 2005).
Hoje, já não ter meios financeiros para consumir é sentido, com ou sem razão,
como uma espécie de morte civil, de exclusão social. É verdade que, numa chamada
sociedade de consumo, a forma mais natural de fazer valer a própria existência é
consumir! Mas, em termos de superendividamento, parece que se ultrapassou o
estágio de vulnerabilidade (KHOURI, 2006).
Já não se trata apenas de proteger o consumidor, mas de lidar com a
dificuldade com medidas mais ou menos radicais. Além disso, é possível perguntar
se a situação de vulnerabilidade não foi revertida. Com efeito, entre o consumidor
superendividado, cuja situação será resolvida com o auxílio de disposições
legislativas que permitam a repartição, ou mesmo o apagamento, das dívidas e os
seus credores, entre eles os credores profissionais que são instituições de
crédito. São estes que, paradoxalmente, parecem vulneráveis, salvo para recordar
que muitas vezes estão na origem da situação de sobreendividamento do seu
devedor (MARQUES et al., 2006).
Assim, antes mesmo de contrair dívidas excessivas, o consumidor se encontra
em um duplo estado de vulnerabilidade: uma vulnerabilidade situacional devido à
sua posição no ciclo econômico, que o incentiva a se endividar para consumir mais e
uma vulnerabilidade da relação, pois o fornecedor é quem vai despertar o desejo de
consumir e, portanto, a necessidade de se endividar (KHOURI, 2006).
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Aqui, no entanto, a vulnerabilidade de relacionamento é de maior importância
do que a vulnerabilidade situacional, o que pode não ser o caso com a localização
geográfica (MARQUES e MIRAGEM, 2014).
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Curiosamente, a situação geográfica às vezes acentua a vulnerabilidade do
consumidor ao fornecedor. Essa situação surge em duas hipóteses: quando o
fornecedor está presente no consumidor ou quando há distância entre o fornecedor
e o consumidor (KHOURI, 2006).
A relação de vulnerabilidade que existe entre o consumidor e o fornecedor é
reforçada quando este chega ao domicílio ou residência do primeiro. Entrando
inesperadamente na privacidade do lar, o vendedor direto pode, tendo elaborado
seus argumentos de venda, muito mais facilmente convencer o consumidor da
necessidade ou da utilidade de adquirir um bem ou serviço (KONDER, 2015).
O consumidor, surpreendido em um lugar normalmente reservado para sua
vida privada, corre o risco de ser convencido mais facilmente do que o normal pelo
discurso de vendas. É por isso que esta prática comercial, que alguns qualificaram de
agressiva, deve ser regulamentada de forma a ter em conta esta situação particular
de vulnerabilidade (LIMA, 2014).
No Brasil não há lei que rege especificamente as vendas porta a porta para
proteger os consumidores que se encontram nessa situação vulnerável. O legislador
brasileiro deveria fornecedor uma solução legal a um tipo de venda que existe em
todo território nacional, principalmente em cidades pequenas do interior do Brasil e
nas áreas periféricas das grandes cidades para se aplicar não só ao domicílio ou
residência do consumidor, mas também a todos os locais não destinados à
comercialização (KONDER, 2015).
O objetivo desta da lei seria de proteger o consumidor, não só no seu
domicílio ou residência, mas também em todos os locais onde não espera ser
solicitado por um fornecedor para contratar. Esta extensão geográfica do campo de
proteção apresenta algumas dificuldades formidáveis. Teoricamente, é óbvio que a
vulnerabilidade da situação do consumidor também é intensa em local público,
mesmo que não se destine à comercialização de bens e serviços (via pública ou
mercado), além da sua residência (LOPES, et al., 2005).
Na prática, alguns métodos de vendas inofensivos correm o risco de ser
prejudicados pelo complicado formalismo de proteção estabelecido por lei. Também
assim entendeu a jurisprudência, que se recusa a aplicar estas disposições à
propaganda organizada em feiras e exposições (KONDER, 2015).
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Outro problema está na venda por correspondência, ou venda online. A venda
por correspondência já existe há muito tempo, mas os avanços técnicos na
comunicação ampliaram seu uso. O que costumava ser chamado de venda por
correspondência tornou-se venda à distância por qualquer meio: telefone, fax,
televisão, internet, etc. (LOPES, et al., 2005).
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Assim como a venda porta a porta, a venda à distância oferece ao consumidor
a comodidade da conveniência: ele não precisa se deslocar. Também tem uma
vantagem adicional em relação às vendas porta a porta: o consumidor tem tempo
para pensar cuidadosamente sobre sua decisão de contratar; ele não está sob
pressão de um vendedor (KONDER, 2015).
Porém, sérias desvantagens afetam essa prática comercial. O consumidor não
tem diante dos olhos o bem que deseja adquirir. Portanto, é difícil para ele avaliar
exatamente se esse bem corresponde às suas necessidades (MARQUES et al., 2006).
Além disso, em caso de defeito nos produtos vendidos, o consumidor pode
ter dificuldades em fazer valer os seus direitos contra um vendedor geograficamente
distante de sua residência. Finalmente, após o pagamento, o consumidor pode nunca
receber os produtos encomendados (KONDER, 2015).
O legislador brasileiro, portanto, ainda não interveio para regular esta prática
comercial, a fim de proteger especialmente o consumidor que se encontra em
situação de vulnerabilidade susceptível de acentuar a inferioridade que já resulta da
mera existência de um relacionamento com o fornecedor. O direito positivo,
portanto, não ignora a vulnerabilidade do consumidor, seja a vulnerabilidade de uma
relação ou, mais especificamente, de uma situação, apesar de não existir lei
especifica. Se o consumidor é um ser inegavelmente vulnerável, ele também é um
ser legalmente protegido. Além disso, é porque ele é vulnerável que deve ser
protegido (MARQUES e MIRAGEM, 2014).
4 O CONSUMIDOR: UM SER PROTEGIDO
Constatada a necessidade de proteger juridicamente o consumidor, coloca-se
a questão de saber que meios o legislador deve assegurar essa proteção. A forma
mais eficaz é adaptar a proteção ao tipo de vulnerabilidade. Mas, em certos casos,
ainda que marginais, a proteção desenvolvida pelo legislador é injustificada por ser
desproporcional em relação à vulnerabilidade real do consumidor (KONDER, 2015).
A proteção ao consumidor é eficaz e justa quando é adaptada à
vulnerabilidade deste. Essa adaptação nem sempre é fácil. A legislação consumista
às vezes erra seu alvo ao estabelecer um sistema inadequado e ineficaz. Mas, como
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um todo, o CDC contém um arsenal de regras passíveis de levar em conta a maioria
dos casos de vulnerabilidade do consumidor. Isso é levado em consideração
sancionando o abuso ou evitando-o (LIMA, 2014).
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O abuso não é sistemático na relação entre fornecedor e consumidor. Não é
porque essa relação é marcada por uma inferioridade de um em relação ao outro,
que esse desequilíbrio necessariamente vira em prejuízo dos mais fracos. Além disso,
o mito da igualdade entre as partes contratantes não é mais crível hoje, se é que o
foi no passado (LOPES, et al., 2005).
De fato, todo contrato opera necessariamente como um instrumento de
dominação social de um contratante fraco por um contratante forte; Ao contrário do
que a doutrina consumista às vezes afirma o direito do consumidor não revelou o
fenômeno do desequilíbrio de poder econômico entre as partes contratantes. Lopes
(2016, p. 134) já havia notado que o credor regularmente adquiriu poder sobre o
devedor. E pode, portanto, "fazer sentir sua força"
A desigualdade é, portanto, uma ideia que o advogado usa com mais
frequência do que se pensa. Assim, se é pela sua vulnerabilidade que o consumidor
deve ser protegido, esta proteção deve tomar como medida o abuso de que é vítima.
Nos meios de sancionar esse abuso, ainda é necessário distinguir entre os meios
individuais ou clássicos e os meios coletivos ou modernos (LIMA, 2014).
A legislação sobre cláusulas abusivas impostas por um fornecedor a um
consumidor é o exemplo atual da sanção individual do abuso. Este regime foi
instituído pela lei nº 7.823 de 10 de janeiro de 1978 na França. Mas no Brasil quem
regula essa relação é o CDC. Em sua redação original, esta lei considerava não
escritas as cláusulas impostas ao consumidor por abuso de poder econômico por
parte do fornecedor, situação absorvida pelo CDC no Brasil que enfatizou a
importância do abuso no assunto (MARQUES et al., 2006).
Uma cláusula não é abusiva pela simples inclusão num contrato celebrado
entre um fornecedor e um consumidor. Só é abusivo se o comerciante abusa do seu
poder económico para criar um desequilíbrio a seu favor entre os direitos e
obrigações recíprocos das partes (LIMA, 2014).
O CDC transpondo para o direito brasileiro a diretiva sobre cláusulas abusivas
em contratos celebrados com consumidores, onde as cláusulas que tenham por
objeto ou por efeito criar, em prejuízo do não fornecedor ou do consumidor, um
desequilíbrio significativo entre os direitos e as obrigações das partes do contrato
(MARQUES e MIRAGEM, 2014).
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Mas esta formulação não altera a regra básica. A lei não usa mais os termos
de abuso de poder econômico, mas essa noção ainda está presente na expressão
“desequilíbrio significativo". Com efeito, este desequilíbrio significativo entre os
direitos e as obrigações das partes no contrato só é criado pelo abuso que o
fornecedor faz do seu poder económico em detrimento do consumidor (LIMA, 2014).
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Originalmente, esta legislação é particularmente inadequada porque o
legislador julgou oportuno reduzir ao mínimo o papel do juiz para reservar ao
regulador a possibilidade de qualificar tal ou tal cláusula abusiva. Desde então, podese considerar que o sistema de defesa do consumidor contra as cláusulas abusivas
está perfeitamente adaptado à vulnerabilidade deste (LOPES, et al., 2005).
Outro exemplo de sanção individual por abuso pode ser considerado na área
das práticas de publicidade. O CDC proíbe a publicidade enganosa, isto é,
publicidade que contenha afirmações, indicações ou apresentações falsas ou que
possam induzir em erro. Nesse caso, apenas o abuso, ou seja, a publicidade que
possa induzir em erro, é proibida (MARQUES et al., 2006).
Mera hipérbole na descrição dos méritos de um produto não leva à
condenação. Aqui, novamente, a proteção é proporcional à vulnerabilidade do
consumidor. Era preciso ir além da sanção civil da fraude, já que o consumidor é
constantemente assediado pela propaganda na mídia. Somente a repressão penal
permite o estabelecimento da disciplina coletiva e geral. Mas, a lei não protege os
tolos (LOPES, et al., 2005).
O consumidor deve estar vigilante e cuidadoso para não se deixar enganar
por uma paródia ou mensagem enfática. Assim, constatou-se que o slogan “A bateria
Wonder apenas se desgasta se você usá-la". Embora impreciso, tem um aspecto
caricaturado que não deve induzir em erro o consumidor médio (MARQUES e
MIRAGEM, 2014).
Por último, como último exemplo, é tida em consideração a situação particular
vulnerável de certos consumidores para punir o abuso de fraqueza. Assim, os CDC
pune os abusos de fraqueza cometidos por fornecedor em prejuízo de consumidor
por ocasião de circunstâncias particulares suscetíveis de criar vulnerabilidade da
situação além da vulnerabilidade. O CDC enumera de forma restritiva as
circunstâncias, as situações suscetíveis de dar origem ao abuso de fraqueza
sancionado penalmente (LOPES, et al., 2005).
Os órgãos de Defesa do Consumidor (PROCOMS) detém a ambição de
generalizar o crime removendo qualquer referência a circunstâncias específicas. No
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entanto, tal generalidade não seria aconselhável. Na verdade, a proteção do
consumidor só é justa se for adaptada à sua vulnerabilidade (MARQUES et al., 2006).
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Nas relações com os fornecedores, o consumidor beneficia de um regime
mínimo de proteção. É normal penalizar mais severamente o fornecedor que abusa,
não apenas de sua relação de superioridade, mas também da posição particular de
fraqueza de sua parte co-contratante C.
É também necessário que a situação de fragilidade seja caracterizada de forma
particular, comparada com a do commom Law, em função das circunstâncias, dos
meios utilizados e das capacidades intelectuais do consumidor (MARQUES et al.,
2006).
A jurisprudência considera, com razão, que a técnica de venda que consiste
em selecionar potenciais compradores de acordo com as suas capacidades
financeiras e fazer com que paguem um preço elevado por meio de uma encenação
não permite caracterizar o estado de fraqueza das pessoas solicitadas. Apesar da
eficácia dos meios de sanção individual, é claro que o consumidor muitas vezes se
encontra em uma situação de isolamento e impotência perante o fornecedor. O
direito do consumidor, então, fornece meios coletivos de sanção (MARQUES e
MIRAGEM, 2014).
O consumo moderno é um fenômeno de massa. A defesa do consumidor
deve, portanto, seguir um caminho coletivo para ser eficaz. Assim, existe a
Procuradoria de Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON encarregado de
apurar se os modelos de contratos habitualmente oferecidos pelos fornecedores ao
seu consumidor contêm cláusulas que possam ser abusivas (MARQUES e MIRAGEM,
2014).
Este órgão tem o poder de recomendar a eliminação ou modificação de
cláusulas de natureza abusiva. È certo que as recomendações do PROCON não
constituem regras obrigatórias, suscetíveis de abrir um meio de cassação. No
entanto, a seriedade do trabalho é de molde a conferir às suas opiniões de
autoridades suficiente para influenciar o juiz (KONDER, 2015).
O recorrente não está isento do ónus da prova do carácter abusivo da cláusula
inserida no seu contrato e constante da lista em anexo. No entanto, a publicação de
tal lista ajuda a harmonizar as práticas e incentiva os fornecedores mais sérios a
retirarem espontaneamente certas cláusulas inseridas no seu contrato. Paralelamente
a este dispositivo, existe a possibilidade de certas associações de consumidores
agirem para eliminar cláusulas abusivas (KONDER, 2015).

530

www.conteudojuridico.com.br

5 A SANÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADE
As sanções pela exploração da vulnerabilidade são principalmente da
competência dos PROCONS, sendo que apenas o CDC, que visa mais especificamente
os consumidores vulneráveis, estabelece regras harmonizadas. No que diz respeito
aos procedimentos, o CDC deixa ao PROCONS a possibilidade de preverem o tipo
de procedimento que considerem mais adequados, judiciais ou administrativos
(LOPES, 2016).
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Cabe em todos os PROCON decidir qual destes procedimentos será utilizado
e se é adequado que os tribunais ou as autoridades administrativas possam exigir o
recurso prévio a outros meios estabelecidos de resolução de queixas. Os
consumidores devem ter acesso a estes meios, quer estejam estabelecidos no
território do mesmo PROCON que o comerciante, quer no de outro PROCON. O
recurso dos consumidores pode ser exercido individual ou coletivamente. Na
presença de litígios interestaduais, os consumidores podem beneficiar de medidas
gerais de facilitar a resolução destes litígios: isto se refere às disposições específicas
para pequenos litígios, resolução online de litígios de consumo e resolução
extrajudicial de litígios de consumo para recursos individuais e as disposições sobre
injunções para recursos coletivos (KONDER, 2015).
No que diz respeito às sanções, o CDC estabelece que as sanções devem ser
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Essencialmente, portanto, os PROCONS
permanecem no controle das sanções e dos procedimentos. No entanto, a falta de
harmonização não leva necessariamente os PROCONS a usarem sua margem de
manobra para proteger efetivamente os consumidores vulneráveis (LOPES, 2016).
Se anexar ao exemplo brasileiro, as sanções parecem bastante inadequadas.
Do lado dos consumidores vítimas da prática, a sanção civil consiste na nulidade do
contrato perante a prática agressiva. Para práticas enganosas, nenhuma sanção
específica é fornecida e a lei comum de contratos se aplica (KONDER, 2015).
Assim, a nulidade não é aplicada automaticamente e, além disso, parece difícil
de obter. Pressupõe uma ação judicial individual para o consumidor vulnerável que
foi forçado a contratar por assédio, coação ou influência injustificada do fornecedor.
A omissão de levar em conta a vulnerabilidade no direito processual do consumidor
é tal que torna tal ação muito hipotética (KONDER, 2015).
Lopes (2016, p. 137) conclui que “basicamente, no que diz respeito à vítima
inicial da prática comercial desleal, as sanções retidas não diferem das aplicadas
na common law. No entanto, precisamente tais sanções não aparecem
necessariamente adaptados à definição de práticas comerciais desleais.
531

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A sua vocação corretiva ancorada no presente contrasta com o único efeito
potencial das práticas. As sanções penais estão previstas no CDC, mas a doutrina
indica que é de recear que a arma seja mais teórica do que prática em um período
de restrição drástica dos meios concedidos às administrações de controle (KONDER,
2015).
Na realidade, são os concorrentes, vítimas indiretas6, que intentam ações
judiciais para denunciar práticas comerciais desleais que perturbam o jogo normal
da concorrência. A sua ação permite a cessação efetiva da prática mas a reparação
do prejuízo do concorrente, com fundamento na concorrência desleal, desvia a regra
do seu objetivo inicial, a proteção dos consumidores. Quando se observa o
contencioso brasileiro, as ações mais comuns eficazes são aqueles iniciados por
associações de consumidores. A defesa do interesse coletivo dos consumidores
permite, de facto, às associações autorizadas requererem a cessação de uma prática
ilegal e obterem a reparação do dano coletivo sofrido pelos consumidores (KONDER,
2015).
6 CONCLUSÃO
Se a noção de consumidor vulnerável abarca realidades diversas, as suas
manifestações multiplicam-se e evidenciam os mecanismos legais implementados
face à fragilidade particular do consumidor. O consumo às vezes é insuficiente, ele é
remediado tornando certos bens ou serviços acessíveis para os excluídos dos
benefícios esperados do mercado.
De forma mais geral, a vulnerabilidade dos consumidores é levada em
consideração ao julgar a natureza injusta de uma prática comercial ou a natureza
perigosa de certos produtos.
Porém, as restrições ao marketing ou a limitação da liberdade de expressão
comercial não podem ser suficientes para proteger efetivamente o consumidor
vulnerável. Ainda seria necessário aprimorar a educação dos consumidores para
permitir um real entendimento das informações transmitidas.
Os vieses cognitivos identificados pelos proponentes da economia
comportamental estão particularmente presentes em pessoas vulneráveis e os
mecanismos de informação não podem ser suficientes para reduzir a divisão
existente.
Proteger o consumidor vulnerável, portanto, requer empoderamento das
pessoas envolvidas, ajustando as regras de proteção às capacidades reais do
consumidor.
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O consumidor fica assim protegido por seu "componente de humanidade e
fraqueza", além de seu papel de agente econômico. Nesse sentido, o surgimento da
figura do consumidor vulnerável que constrói a ideia de justiça em torno da
capacidade, ou seja, da possibilidade efetiva de que um indivíduo tem de escolher
vários combinações de operações. Esta igualdade de poder das pessoas,
“capacidade”, constitui a pedra angular da proteção do consumidor vulnerável.
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RESUMO: A pesquisa abordará acerca da responsabilidade civil do médico, tendo
como objetivo identificar e discutir a possibilidade da responsabilidade civil
decorrente de erro médico, além de analisar a legislação pertinente da
responsabilidade civil por erro médico, descrever a aplicação do ordenamento
jurídico quanto ao erro médico e seus conceitos, peculiaridades, tipos e aspectos
jurídico e destacar os entendimentos jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil
por erro médico em alguns dos principais tribunais superiores. O problema da
pesquisa é: Como o direito brasileiro regula a responsabilidade civil por erro médico?.
Menciona-se que existe dois tipos de responsabilidades dos médicos, a contratual e
a extracontratual. Sempre que houver uma violação de um dever jurídico, causando
um dano, o responsável por causar este dano deve ser responsabilizado. Há situações
que podem ocorrer a culpa exclusiva da vítima, e nessa situação não há
responsabilidade nenhuma que deve ser aplicada ao médico. A metodologia da
pesquisa é o do tipo bibliográfica, fazendo extenso uso de doutrinas e leis.
Palavras-chave: Responsabilidade; Civil; Médico.
ABSTRACT: The research will address the physician's civil liability, with the objective
of identifying and discussing the possibility of civil liability arising from medical error,
in addition to analyzing the relevant legislation on civil liability for medical error,
describing the application of the legal system regarding medical error and its
concepts, peculiarities, types and legal aspects and highlight the jurisprudential
understandings about civil liability for medical error in some of the main superior
courts. The research problem is: How does Brazilian law regulate civil liability for
medical error ?. It is mentioned that there are two types of responsibilities for doctors,
contractual and non-contractual. Whenever there is a violation of a legal duty,
causing damage, the person responsible for causing this damage must be held
responsible. There are situations that may be the victim's sole fault, and in that
situation there is no responsibility that should be applied to the doctor. The research
methodology is bibliographic, making extensive use of doctrines and laws.
Keywords: Responsibility. Civil. Doctor.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA NO DIREITO
PÁTRIO. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. 3. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO E OBRIGAÇÃO
DE MEIO. 4. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
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A pesquisa abordará acerca da responsabilidade civil do médico, tendo como
objetivo identificar e discutir a possibilidade da responsabilidade civil decorrente de
erro médico, além de analisar a legislação pertinente da responsabilidade civil por
erro médico, descrever a aplicação do ordenamento jurídico quanto ao erro médico
e seus conceitos, peculiaridades, tipos e aspectos jurídico e destacar os
entendimentos jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil por erro médico em
alguns dos principais tribunais superiores.
O problema da pesquisa é: Como o direito brasileiro regula a
responsabilidade civil por erro médico?.
O primeiro capítulo abordará acerca da responsabilidade civil médica no
direito pátrio. O médico desempenha uma função relevante dentro da sociedade, em
que sua relação com o paciente deve estar pautada em boa-fé, desencadeando em
dois tipos de responsabilidades: a contratual e a extracontratual.
O segundo capítulo apresentará sobre os aspectos gerais da
responsabilidade civil, que pode ser classificada em objetiva e subjetiva. Sempre que
houver uma violação de um dever jurídico, causando um dano, o seu responsável
deve ser responsabilizado. Existem basicamente três pressupostos da que
fundamentam essa responsabilidade, que são: ação ou omissão, dano e a relação de
causalidade. Há riscos que são inerentes a certos serviços, que estão intrinsecamente
relacionados com a natureza do serviço, como por exemplo, os serviços médicohospitalares.
No terceiro capítulo será destacado acerca da obrigação de meio e de
resultado. O Código de Defesa do Consumidor, apresenta que a obrigação civil do
médico é, em regra, subjetiva, que decorre de uma obrigação de meio, sendo
que vítima além de provar o erro do médico ou seu prejuízo que sofreu, deverá
também apresentar provas que comprove que o médico agiu de forma culposa.
O quarto capítulo abordará sobre as excludentes da responsabilidade civil do
médico, em que são situações em que o médico não tem o dever de indenizar, pois
sua conduta não causou dano à vítima, como por exemplo nos casos de: caso fortuito
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ou força maior, ou por uma culpa que decorra de exclusivamente por parte da vítima
ou de um terceiro.
Dessa maneira, a pesquisa torna-se relevante por analisar a responsabilidade
civil do médico, que sempre foi objeto de controvérsias.
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1.RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA NO DIREITO PÁTRIO
O médico possui uma grande responsabilidade na vida dos indivíduos, pois
sua profissão requer a execução do trabalho, observando as regras de conduta, além
do mais, sua relação com o paciente precisa ser verdadeira e de boa-fé, informação
todos os riscos de tratamento e proporcionando um diagnóstico correto.
A responsabilidade civil do médico é entendida como derivada de casos
ilícitos. No código civil de 1916 já previa, em seu artigo 1.545 que “os médicos,
cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas seriam obrigados a reparar o dano,
sempre que da imprudência, negligência ou imperícia em seus atos profissionais,
resultasse a morte, inabilitação, ou ferimento” (BRASIL, 1916).
Essa mesma responsabilidade pode ser entendida como uma
responsabilidade contratual, conforme disposto no artigo 951 do Código Civil de
2002, o qual prevê:
“Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda
no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de
atividade profissional, por negligência, imprudência ou
imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal,
causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”.
Menciona-se que existe dois tipos de responsabilidades dos médicos, a
contratual e a extracontratual. Quanto a responsabilidade contratual, se refere a
existência de um contrato válido entre as partes, e sua inobservância, possui como
consequência o inadimplemento ou pela mora das obrigações assumidas pelas
partes.
Em relação a responsabilidade extracontratual são aquelas relacionadas para
os casos de urgências e emergências. Sobre o assunto, Oliveira (2018) cita que:
A responsabilidade extracontratual é aquela que não deriva de
contrato e sim da inobservância de regras referentes a direitos
pessoais ou reais. A existência de vínculo anterior ao fato que
cria a responsabilidade é desnecessária, bastando apenas que
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haja um dever contido em uma norma legal e que este dever
seja violado pelo agente, causando danos a vítima.
No entanto, quaisquer que seja o tipo de responsabilidade, contratual ou
extracontratual, estará condicionada a presença de três requisitos básicos, os quais
são: o dano, a violação ou descumprimento de um dever jurídico ou contratual e o
nexo de causalidade.
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Seja pela inobservância contratual ou de qualquer ocorrência de lesão que
não provenha de vínculo contratual, impõe ao causador do dano, o dever de
indenizar (CARVALHO, 2013, p. 22).
Um dos deveres que o médico tem na execução de seu trabalho, é o dever
de informar. Neste sentido, Tepedino (2013, p. 32) comenta que:

“O dever de informação diz com os riscos do tratamento, a
ponderação quanto às vantagens e às desvantagens da
hospitalização ou das diversas técnicas a serem empregadas,
bem como a revelação quanto aos prognósticos e ao quadro
clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetar
psicologicamente o paciente”.
Essa questão é tão relevante que o Código de Ética Médica (Resolução do
Conselho Federal de Medicina nº. 1.246, de 08 de janeiro de 1988), em seu artigo 59,
estabelece como vedação ao médico “deixar de informar ao paciente o diagnóstico,

o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação
direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser
feita ao seu responsável legal” (BRASIL, 1988).
O Código de Ética do Médico, apresenta outros deveres que devem ser
exercidos pelos médicos, como dispõe o artigo 102 acerca de sigilo, o artigo 61
sobre abandonar os pacientes que estão sob seus cuidados, salvo por justa causa,
além de abuso de poder, no impedimento eventual, garantir sua substituição por
profissional habilitado entre outros.

Ressalta-se ainda que,

quanto à relação médica, é disciplinada pelo
Código de Defesa do Consumidor, diploma legal introduzido pela Lei nº 8.078 de
11/09/1990 (BENJAMIN, MARQUES, BESSA, 2008, p. 66).
Dessa maneira, o atendimento médico, essa relação do profissional de saúde
com paciente, ao longo dos anos, passou a ser considerada como uma relação de
consumo, que de acordo com o 3º do Código de Defesa do Consumidor, assevera
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que “as pessoas jurídicas de direito público podem ser consideradas fornecedoras de
serviços, estando afetas às normas de defesa do consumidor, quando prestam
serviços públicos, inclusive os de saúde” (BRASIL, 1990).
Contudo, o médico no desempenho de suas funções possui o dever de
utilizar todas as técnicas que sejam possíveis afim de proporcionar um melhor
tratamento ao paciente, agindo sempre de boa-fé.
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2.RESPONSABILIDADE CIVIL
Aquele que causou dano a outrem decorrente de um ato ilícito possui a
responsabilidade de reparar o prejuízo causado.
A doutrina francesa, apresenta que as reponsabilidades provem de uma
forma de obrigação ou na modalidade de garantia (LALOU, 1955), vinculando a este
conceito aqueles que respondem por atos de terceiros.
Quanto a origem da palavra, Gonçalves (2014, p. 19) cita que se trata de uma
palavra latina, e também apresenta que:
A origem etimológica da palavra responsabilidade vem do
latim respondere, pela qual se vincula o devedor, solenemente,
nos contratos verbais do direito romano. Dentre as várias
acepções existentes, algumas fundadas na doutrina do livrearbítrio, outras em motivações psicológicas, destaca-se a noção
de responsabilidade como aspecto da realidade social.
Essa responsabilidade civil integra o direito contratual, em que a vítima
possui o direito de requerer que o autor do dano restabeleça o que causou ou pague
uma indenização pela lesão causada, podendo ser de origens diversas, seja física,
psicológica ou material.
Para Maria Helena Diniz (2013, p. 98):
“A responsabilidade civil é aplicação de medidas que obriguem
uma pessoa reparar dano moral ou patrimonial causado a
terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa
por quem ela responde. Por alguma coisa a ela pertencente ou
de simples imposição legal”.
A responsabilidade civil é encontrada na legislação brasileira nos artigos 186,
187, e 927 do Código Civil, que assim dispõe:
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Art 186. Aquele que opor ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
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Art. 927. Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado à repará-lo.
Parágrafo Único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.
Portanto, sempre que houver uma violação de um dever jurídico, causando
um dano, o responsável por causar este dano deve ser responsabilizado.
Diniz (2013, p. 32) entende que são três os pressupostos da responsabilidade
civil, que são: ação ou omissão, dano e a relação de causalidade.
Por outro lado, Venosa (2012, p. 13) enumera quatro pressupostos para que
passe a existir o dever de indenizar, afirmando que “(...) os requisitos para a
configuração do dever de indenizar: ação ou omissão voluntária, relação de
causalidade ou nexo causal, dano e finalmente, culpa.”
A conduta do agente, através de atos ilícitos praticados contra um indivíduo,
imputa uma responsabilidade, tendo que responder por toda consequência de um
ato danoso.
Maria Helena Diniz (2013, p. 37) afirma que a ação ou omissão que gera a
responsabilidade civil pode ser ilícita ou lícita e que a “responsabilidade decorrente
de ato ilícito baseia-se na ideia de culpa, e a responsabilidade sem culpa funda-se no
risco, (...) principalmente ante a insuficiência da culpa para solucionar todos os
danos”.
Quanto ao nexo causal, Stoco (2007, p. 150) cita que: “O nexo causal constitui
um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e
o resultado. Mas, a determinação do nexo causal traduz-se em uma quaestio facti.
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Acerca do dano, pode ser conceituado como prejuízo resultante da lesão a
um bem ou direito, trata-se de um elemento fundamental, imprescindível para se
caracterizar uma responsabilidade civil.
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Segundo com Amaral (2003, p. 63), dispõe que:
“Dano é a lesão a um bem jurídico. Em sentido estrito é a efetiva
diminuição que alguém sofre em seu patrimônio, consistindo
na diferença entre o valor atual e o que teria não fosse a prática
do ato ilícito. Em sentido amplo, é a diminuição ou subtração
de um bem jurídico de valor patrimonial ou moral”.
A responsabilidade civil pode ser classificada como responsabilidade objetiva
ou subjetiva. Quanto a primeira, encontra-se positivada no artigo 927 c/c o artigo
187 do Código Civil, onde podemos perceber que o abuso de direito é uma das
formas do ato ilícito, que leva a obrigação de indenizar sem que seja demonstrada a
culpa do agente causador do dano.
Nesta classificação, fundamenta-se a obrigação de indenizar não pautada na
execução de um ato ilícito, mas, de um “princípio de equidade e de justiça
comutativa, segundo o qual todo aquele que na defesa de seus interesses prejudicar
o direito de outrem, ainda que de forma autorizada, deverá indenizar o dano
causado” (AMARAL, 2003, p. 572).
Nesse sentido, destaca-se sobre a Teoria do Risco, que de acordo com
Rodrigues (2013, p. 11), aquele que, através de sua atividade cria um risco de dano
para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu
comportamento sejam isentos de culpa.
Há riscos que são inerentes a certos serviços, que estão intrinsecamente
relacionados com a natureza do serviço, como por exemplo, os serviços médicohospitalares. [...] “Fala-se em risco adquirido quando bens e serviços não apresentam
riscos superiores àqueles legitimamente esperados, mas tornam-se perigosos por
apresentarem algum defeito”. Imprevisibilidade e anormalidade são as características
do risco adquirido (CAVALIERI, 2012, p. 156).
Por outro lado, no que se refere a responsabilidade civil subjetiva, há a
existência dos três requisitos, os quais são: culpa, nexo de causalidade e dano, sendo
que esta responsabilidade deve ser praticada por meio de imprudência, negligência
e imprudência, e ainda, o dolo, que é a vontade de atingir um determinado resultado.
De acordo com Pereira (2008, p. 35), o dolo pode ser conceituado como:
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“Infração do dever legal ou contratual, cometida
voluntariamente, com a consciência de não cumprir. A vontade
do agente pode dirigir-se para o resultado maléfico, e, sabendo
do mal que sua conduta irá gerar, quer este resultado, apesar
de suas consequências conhecidas”.
Na teoria subjetivista, cada um irá responder por aquilo que lhe causou
dano, a obrigação de indenizar é consequência do ato ilícito.
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A noção básica de responsabilidade civil, dentro da doutrina subjetiva, é o
princípio segundo o qual cada um responde pela própria culpa. Por se caracterizar
em fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, sempre, o
ônus da prova de tal culpa do réu (GAGLIANO; FILHO, 2007, p. 13).
Contudo, a responsabilidade civil do médico no ordenamento jurídico
brasileiro é considerada subjetiva, em que se deve se apurar a culpa, que em regra,
cabe à vítima apresentar elementos que demonstre o dolo ou a culpa deste
profissional, e caso seja comprovado que agiu com imprudência, imperícia ou
negligência, e que sua ação ou omissão, teve nexo de causalidade com o dano,
estará sujeito a imputação de obrigação em indenizar a vítima (CARVALHO, 2014).
3.OBRIGAÇÃO DE RESULTADO E OBRIGAÇÃO DE MEIO
Classifica-se que a responsabilidade do médico em relação ao seu paciente,
constitui-se, em regra, numa obrigação de meio, por utilizar-se todos os meios
necessários e técnicas para se alcançar a cura do paciente, porém, não se obrigando
ao resultado que seria a cura.
Stoco (2007) apresenta justamente a respeito da obrigação de meio aplicado
ao contrato médico, por não ser um contrato de cura, mas, de um contrato de
prestação de serviços (cuidados). Essa obrigação de meio se caracteriza pelo fato de
se exigir do devedor (no caso o médico), “o emprego de determinados meios sem
ter em vista o resultado”.
Segundo Monteiro (2012, p. 52) "nos contratos de meio, o devedor obrigase a empregar diligência, a conduzir com prudência para atingir a meta colimada
pelo ato".
Portanto, nessas obrigações “não se assume o devedor de se chegar a
determinado resultado (a cura, por exemplo), mas apenas o dever de se portar com
diligência e atenção, à luz dos dados atuais de sua ciência”. (FARIAS; ROSENVALD;
NETTO, 2018, p. 823).
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Por outro lado, no que se refere a obrigação de resultado, a obrigação de
resultado, de acordo com a concepção de Gonçalves (2015, p. 192), ocorre quando
“o devedor dela se exonera somente quando o fim prometido é alcançado”.
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Nesse tipo de obrigação, o médico só é desincumbido de sua
responsabilidade se comprovar que não atingir o resultado (o esperado) por um fato
inevitável, como situações de caso fortuito ou força maior, ou por uma culpa que
decorra de exclusivamente por parte da vítima ou de um terceiro.
Neste contexto, cabe mencionar que o Código de Defesa do Consumidor,
apresenta que a obrigação civil do médico é, em regra subjetiva, que decorre de uma
obrigação de meio. Vejamos o que dispõe o seu artigo 14, § 4º:
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.
[…]
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será
apurada mediante a verificação de culpa.
Dessa maneira, a vítima além de provar o erro do médico ou seu prejuízo
que sofreu, deverá também apresentar provas que comprove que o médico agiu de
forma culposa.
Tal entendimento, pode ser comprovado com o devido precedente
jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE
RESULTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. […]. 2. O Superior
Tribunal de Justiça vem decidindo que a relação entre
médico e paciente é de meio, e não de fim (exceto nas
cirurgias
plásticas
embelezadoras), o
que
torna
imprescindível para a responsabilização do profissional a
demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo
de causalidade entre a sua conduta e o dano causado –
responsabilidade subjetiva, portanto. […]. 6. Recurso
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especial conhecido em parte e não provido. (STJ, Segunda
Turma, REsp 1.184.932/PR, Rel. Ministro Castro Meira, julgado
em 13.12.2011, DJe 16.02.2012. Adaptado).
No entanto, ressalta-se que existem casos específicos em que a
responsabilidade é de obrigação de resultado, como no caso de cirurgias plásticas,
estéticas e à anestesia, defendendo que nestas especialidades o profissional se
compromete com o resultado final.
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Caso o médico haja com imprudência, negligência ou imperícia somando-se
com a comprovação de culpa, ocorrerá a configuração de sua responsabilidade.
Sobre esses três institutos cabe esclarecer seus conceitos que segundo
Schaefer (2002, p. 45) assim menciona:
“A negligência (do latim negligentia) caracteriza-se por ser um
descuido, desleixo, falta de diligência, incúria, desatenção,
desídia, falta de cuidado capaz de determinar a
responsabilidade por culpa, omissão daquilo que
razoavelmente se faz, falta de observação aos deveres que as
circunstâncias exigem. (...) A imprudência é a descautela,
descuido, prática de ação irrefletida ou precipitada, resultante
de imprevisão do agente em relação ao ato que podia e devia
pressupor, ou, ainda quando o médico age com excesso de
confiança desprezando as regras básicas de cautela. São
situações em que o médico atua sem a devida precaução, e que
acabam por expor o paciente a riscos desnecessários. (...) A
imperícia (do latim imperitia) é a falta de prática ou ausência de
conhecimento que se mostram necessários ao exercício de uma
profissão ou de uma arte. É ignorância, incompetência,
desconhecimento, inexperiência, inabilidade, imaestria para a
prática de determinados atos, no exercício da profissão, que
exigem um conhecimento específico”.
Contudo, ao analisar um caso concreto, deve-se analisar todas as provas
colidas, quer sejam, prontuários, testemunhas, registros, laudos e perícias, para que
se prove o dano causado.
4.EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA
Considera-se como médico aquele que cursou o curso de medicina em
instituições reconhecidas e adquiriu qualificações exigidas para desenvolver a prática
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médica. Se durante a realização dos procedimentos, o médico falha, denomina-se
como erro médico.
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A respeito dessa conduta inadequada, França (2011, p. 62) apresenta que
trata-se de “toda forma atípica e inadequada de conduta do profissional,
caracterizada pela inobservância de regras técnicas, capaz de produzir danos à vida
ou à saúde do paciente”.
A responsabilidade civil do médico que decorre de um erro, traz a
necessidade de se estudar e analisar questões sobre a sua formação, seu código de
ética e também, o erro médico.
Diante disso, o profissional médico, que obteve o diploma de graduação no
curso de Medicina, deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina. Segundo o guia de escolha de carreira (2011), a função do médico é:
A função do médico é pesquisar as doenças e suas causas para
poder posteriormente combatê-las e curá-las. Em sua atividade
diária cabe ao médico também dar diagnósticos, realizar
exames, prescrever e administrar as doses e períodos de uso
dos medicamentos, atuar em programas de esclarecimento e
prevenção de doenças, prescrever regimes alimentares, realizar
cirurgias, dentre outros, dependendo da especialização do
médico.
Todo médico deve atuar na sua área de especialização. A Resolução CFM n.
1.931/2009 dá o conceito de área de atuação do médico como a “modalidade de
organização do trabalho médico, exercida por profissionais capacitados para exercer
ações médicas específicas, sendo derivada e relacionada com uma ou mais
especialidades”.
Quando há ocorrência de um dano causado pelo erro, negligência,
imprudência ou imperícia do médico é confirmada, fica evidenciada sua
responsabilidade civil, surgindo consequentemente, o dever de reparação.
Destaca-se que o erro médico pode causas dano ao paciente na ordem moral
ou estética.
Quanto ao dano moral, diz respeito ao sofrimento, a depressão causada pela
tristeza, o constrangimento, até mesmo ocasionado por danos estéticos, é um tipo
de dano que atinge diretamente os direitos fundamentais, como sua honra e sua
integridade moral.
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A Constituição da República Federativa do Brasil de1988 aplica
expressamente a obrigação de indenizar dano moral no artigo 5º, incisos V e X:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
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[...] V – É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;
[...] X–são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]
Diante da amplitude do conceito de dano moral, Nunes (2011, p. 20)
ainda acrescenta que:
Não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na
dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um
ente querido falecido, no desprestígio, na desconsideração
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.
No que se refere ao dano estético caracterizado pela deformidade
física, aparente, sofrida pelo cliente, que pode acarretar uma discriminação
social, em regra, entende-se que também ocorre um dano moral (tanto pelas
dores no corpo, assim como, por atingir a integridade e a estética).
Conforme entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
pode ser acumulado os danos material, estético e moral, ainda que
decorrentes de um mesmo acidente sendo possível distinguir com precisão as
condições que justifiquem cada um deles, conforme determina a súmula 387
do STJ, ao dispor que:
Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral”. Dano estético é uma alteração corporal
morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa
não só para a pessoa ofendida, como também para quem a
observa.
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Barros Júnior (2011, p. 56) esclarece quais são os requisitos para que haja a
responsabilidade civil médica:
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[...] (1) conduta voluntária – ação ou omissão – com
inobservância de um dever objetivo de cuidado, (2) nexo causal,
(3) resultado involuntário previsto ou previsível – o dano injusto
e (4) a culpa em sentido amplo (dolo direto, dolo indireto,
negligência, imperícia ou imprudência.
Por isso, se houver comprovado que há entre o dano e o prejuízo um nexo
causal decorrente de um ato do médico, o paciente terá direito ao ressarcimento de
seu prejuízo, mesmo que seja da ordem material ou moral.
Nos casos em que ficar evidenciado o nexo causal entre o dano e o prejuízo
experimentado pelo paciente este tem o direito ao ressarcimento de seu prejuízo,
seja este material ou moral.
Magalhães (2012, p. 35) explica dizendo que dos médicos são exigidos a
observância do dever de diligência, prudência e perícia, enfatizando que o médico
não é responsável pelo efeito adverso que possa acontecer ao paciente cujo controle
esteja fora das mãos da medicina e tecnologias disponíveis.
Isso porque o médico tem, segundo a linguagem corrente da doutrina, e
salvo exceções adiante especificadas, o que se denomina “obrigação de meio”, em
contraposição à “obrigação de resultado”.
Destaca-se que o médico não é obrigado a curar o paciente, a sua
responsabilidade se refere as técnicas que são empregadas para se alcançar o
resultado, que pode ser pelo fato de se empregar meios inadequados, assim como
por omissão, destacando-se que o Código de Ética Médica estabelece na parte final
do artigo 57, uma situação de imprudência médica: “Deixar de utilizar todos os meios
possíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance em favor do paciente”.
Se for pedido na justiça uma indenização por dano moral, deve-se observar
o equilíbrio financeiro entre as partes, já que um dano de caráter moral não tem
como ser contabilizado. Por outro lado, ao tratar-se de agressão física, com ofensa a
saúde do paciente a indenização será o suficiente para o pagamento das despesas
médicas e dos lucros cessantes (NADER, 2010, p. 267).
No caso de morte do paciente ocasionado por erro médico, será aplicado o
que determina o Código Civil no artigo 948:
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No caso homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras
reparações:
I – no pagamento de despesas com tratamento da vítima, seu
funeral e o luto da família;
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II – na prestação de alimentos as pessoas a quem o morto os
devia, levando-se em conta a duração provável da vida da
vítima;
As despesas de tratamento que serão ressarcidas são os referentes a
tratamento médico e despesas com hospital, funeral e estão descritas no artigo 949
do Código Civil: “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o
ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove ter sofrido”
(BRASIL, 2002).
Destaca-se ainda que o legislador ainda adotou a teoria da culpa nos artigos
951 e 927, do Código de Defesa do Consumidor, conforme já apresentado.
A Lei do Consumidor com fim de aliviar a dificuldade de produção probatória
pelo autor e, sua procedente vulnerabilidade, colocou o instituto da inversão do ônus
da prova, prevista no Artigo 6º como direitos básicos do consumidor em seu inciso
VIII, ao prevê que: “A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência” (BRASIL, 1990).
Ressalta-se que há casos em que a obrigação do dano causado pelo médico
seja de resultado, como por exemplo, os serviços radiológicos e nos que tenham por
objeto a realização de exames e diagnósticos (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 391).
Há situações que podem ocorrer a culpa exclusiva da vítima, que nessa
situação não há responsabilidade nenhuma que deve ser aplicada ao médico, como
por exemplo em casos de pós-operatório que o médico orientou o paciente manter
repouso e o mesmo não obedeceu, sendo desencadeado um dano.
Por outro lado, se ocorrer, o que se denomina culpa concorrente, a
responsabilidade então é atenuada, pois decorre tanto pela parte do médico quanto
pela parte do paciente. Em relação à concorrência de culpa, Rodrigues (2002, p. 166)
apresenta que:
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Casos em que existe culpa da vítima, paralelamente à culpa
concorrente do agente causador do dano. Nessas hipóteses o
evento danoso decorreu tanto do comportamento culposo
daquela, quanto do comportamento culposo deste. Por
conseguinte, se houver algo a indenizar, a indenização será
repartida entre os dois responsáveis, na proporção que for
justa.
Contudo, é necessário destacar que, o artigo 393 do Código Civil assim
define: “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força
maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado” e continua em seu
parágrafo único “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo
efeito não era possível evitar ou impedir” (BRASIL, 2002).
Portanto, nesse tipo de situação, não existe a ocorrência de ação ou omissão
por parte do médico, o fato ocorre por algo que não se podia prever, inevitável,
imprevisível.
Esses tipos de excludentes de responsabilidade, são situações em que o
médico não tem o dever de indenizar, pois sua conduta não causou dano à vítima.
CONCLUSÃO
O médico desempenha um trabalho primordial na sociedade, por cuidar e
salvar vidas todos os dias. No entanto, há que se analisar os casos em que este
profissional contribui com culpa no desencadeamento de uma lesão ou prejuízo em
seus pacientes.
Trata-se de um assunto bem presente nos Tribunais brasileiros, sobre a
discussão da responsabilidade civil do médico, sendo que está embasada na teoria
da culpa, pois, tem que se provar que a culpa esteve presente no agir do médico.
A responsabilidade civil é a obrigação de indenizar por decorrer de um ato
ilícito (danoso) realizado, que no caso do médico, essa responsabilidade pode ser
contratual ou extracontratual.
A responsabilidade contratual, se refere a relação médico-paciente que
possui um contrato válido entre as partes, e sua inobservância, como consequência
ocasiona o inadimplemento ou mora das obrigações assumidas pelas partes. Em
relação a responsabilidade extracontratual são aquelas relacionadas para os casos de
urgências e emergências.
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De forma pacífica, a jurisprudência entende que, em regra, a
responsabilidade civil do médico é de obrigação de meio e não de resultado, por
utilizar-se todos os meios necessários e técnicas para se alcançar a cura do paciente,
porém, não se obrigando ao resultado que seria a cura.
Contudo, o médico não será responsabilidade se comprovar que algum tipo
de excludentes, como: caso fortuito ou força maior, ou por uma culpa que decorra
de exclusivamente por parte da vítima ou de um terceiro.
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RESUMO: O presente trabalho se propõe a demonstrar a incompatibilidade jurídica
da vedação do exercício do poder familiar por padrastos e madrastas, contida na
parte trabalho final do artigo 1.636 do código civil referente às responsabilidades
expressas no artigo 1.634 e seus incisos que se mostra em desacordo com os
preceitos constitucionais referentes a constituição e responsabilidade da família com
os filhos, bem como demonstrar a violação ao artigo 3, inciso 1 da convenção dos
direitos da criança por, ao não deixar espaço para escolher o que seria melhor para
a criança, está violando a determinação do referido inciso, não priorizando o maior
interesse da criança. O trabalho também busca descrever a realidade de pobreza de
milhões de famílias brasileiras que em tese não teriam ou não têm condições
suficientes para educar e criar seus filhos com a devida dignidade, realidade que se
contrapõe a tal vedação, uma vez que, muitos padrastos e madrastas podem ter mais
condições que os pais para atender o melhor interesse da criança e do adolescente.
PALAVRAS-CHAVE: Poder Familiar. Vedação. Padrastos. Incompatibilidade.
ABSTRACT: The present proposes to demonstrate the legal incompatibility of the
prohibition of the exercise of family power by stepfathers and stepmothers,
contained in the final work part of article 1.636 of the civil code referring to the
responsibilities expressed in article 1.634 and its items that is in disagreement with
the precepts constitutional provisions relating to the constitution and responsibility
of the family with the children, as well as demonstrating the violation of article 3, item
1 of the convention of the rights of the child, by not leaving space to choose what
would be best for the child, it is violating the determination of the mentioned item,
not prioritizing the child's best interest. The work also seeks to describe the reality of
poverty of millions of Brazilian families who, in theory, would not have or do not have
sufficient conditions to educate and raise their children with due dignity, a reality that
opposes this prohibition, since many stepfathers and Stepmothers may be better able
than parents to serve the best interests of children and adolescents.
KEYWORDS: Family Power. Prohibition. Stepfathers. Incompatibility
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A INSERÇÃO DO PADRASTO E DA MADRASTA NO
CONCEITO MODERNO DE FAMÍLIA. 3. A REALIDADE DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS.
4. A VEDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1636 DO CÓDIGO CIVIL. 5. A
INCOMPATIBILIDADE
COM
OS
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS.
6. A
INCOMPATIBILIDADE DA VEDAÇÃO 3° INCISO 1 DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA. 7. CONCLUSÃO. 8. REFERÊNCIAS
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Abordar as relações entre padrastos/madrastas e enteados/enteadas, nunca
foi tarefa das mais fáceis, visto que, os relatos cotidianos que as mídias jornalísticas
costumam nos mostrar, infelizmente são de relações doentias, que revelam quase
sempre, o sofrimento de enteados e enteadas através das mais variadas agressões
físicas e psicológicas, destacando-se neste conjunto de crueldade, a tortura, o
estupro e o infanticídio.
Contudo, apesar de corriqueiros nos noticiários, não podem ser vistos como
regra geral deste tipo de relação, uma vez que em grande parte dos casos, padrastos
e madrastas acabam por assumir respectivamente os papéis de pai e mãe de seus
enteados. E, é em defesa dessas relações positivas que este trabalho se desenvolve
no sentido de demonstrar o não cabimento da vedação da parte final do artigo 1.636
do Código Civil que proíbe que padrastos e madrastas exerçam qualquer tipo de
interferência no exercício do poder familiar em relação aos seus enteados, por ser
incompatível com os preceitos constitucionais e da Convenção dos Direitos da
Criança relacionados à família e sua responsabilidade com os filhos.
Para demonstrar a incompatibilidade jurídica este trabalho se valerá dos
artigos 205, 227, 229 e o inciso 7° do 226 da Constituição Federal de 1988 e do inciso
1 do artigo 3° da Convenção dos Direitos da Criança recepcionada e promulgada em
1990. Também se buscará demonstrar a realidade de pobreza em que vivem milhões
de mulheres que criam seus filhos sozinhas, as quais, na hipótese de virem a constituir
nova família com novo companheiro ou cônjuge, não terão condições de recusar
ajuda de seus companheiros na criação e educação de seus filhos.
2.A INSERÇÃO DO PADRASTO E DA MADRASTA NO CONCEITO MODERNO DE
FAMÍLIA.
A concepção moderna do conceito de família sofreu ampliação, não mais se
limitando a formação tradicional de pai, mãe e filhos provenientes desta união. Hoje,
além das famílias homoafetivas, tem sido muito comum a formação de famílias
recompostas devido, em parte, a maior facilidade que tem em se divorciar ou se
separar. No tocante às famílias recompostas Rolf Madaleno, em seu livro Curso de
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Direito de Família, nos traz a seguinte perspectiva sobre a constituição destas
famílias:
Seguindo sua trajetória de vida e, sobrevindo ou não o divórcio,
ela se casa novamente ou estabelece uma união estável e passa
a constituir uma nova família, que não tem identificação na
codificação civil, e passou a ser chamada de família
reconstruída, mosaica ou pluriparental. A família reconstruída é
a estrutura familiar originada em um casamento ou uma união
estável de um par afetivo, onde um deles ou ambos os
integrantes têm filhos provenientes de um casamento ou de
uma relação precedente. (MADALENO, 2011).
Dessa forma, nota-se que o afeto tem sido o principal fator para a constituição
da concepção do conceito moderno de família, deixando assim o limite sanguíneo e
passando a reconhecer novas formas de constituição familiar. É nessa perspectiva
que DIAS (2011, p. 49) descreve seu entendimento sobre a formação desses novos
núcleos familiares:
Valendo-se da multiplicidade de vínculos e da ambiguidade de
compromissos a formação dessa estruturação familiar começa
pela organização dos casais, que são egressos de uniões
anteriores. Eles trazem para a família seus filhos e, ainda, têm
filhos em comum. É a comum expressão: “os seus, os meus e
os nossos...”. (DIAS, 2011. p. 49).
Em 2009, o artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi expandido,
inserindo a ele um parágrafo único que contempla a questão da família extensa:
“Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo
único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que
se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade
do casal, formada por parentes próximos com os quais a
criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade
e afetividade. (BRASIL, 1990).
Neste ponto, entendemos que a relação entre padrastos/madrastas e
enteados/enteadas está contemplada nesta nova concepção trazida pelo artigo 25
do ECA, uma vez que o Código Civil em seu artigo 1.521, inciso II, reconhece o
parentesco das relações de padrastos e madrastas com seus enteados, vedando
desta forma, o casamento entre eles por serem parentes afins. A respeito da definição
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de quem estaria inserido nesse novo modelo familiar VILAS-BÔAS (2008, p. 64)
comenta: “Ora, entre outros, quem seriam essas pessoas de sua convivência? Nada

mais claro do que descobrir que esse parágrafo se refere ao padrasto e à madrasta.”

SARAIVA, LEVY E MAGALHÃES (2014) ao abordarem o tema fizeram a seguinte
explanação:
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Referindo-se à realidade brasileira, nossa legislação deixa uma
lacuna expressiva no que tange a regras que possam contribuir
para a legitimação do padrasto na família recomposta, de
modo que, legalmente, não há qualquer compromisso deste
em relação aos filhos de sua parceira amorosa. Embora
participe efetivamente de cuidados diretos aos enteados e de
seu processo de socialização, principalmente quando residem
na mesma casa, seu papel social não se encontra definido.
(SARAIVA; LEVY & MAGALHÃES, 2014. p. 83).
De forma mais incisiva Soares destaca:
Padrastos e madrastas sentem-se desamparados e confusos
diante do que deles se espera. No caso de uma separação
conjugal, as relações tornam-se ainda mais indefinidas, pois o
padrasto não tem direitos que lhe garantam a manutenção da
convivência com o enteado, tampouco possui qualquer
obrigação formal em relação ao mesmo. (SOARES, 2008)
Corroboramos com as críticas dos autores pois, de fato, apesar da abertura de
entendimento a respeito do conceito de família, as relações entre padrastos e
madrastas com seus enteados ainda carece de regulação jurídica para que estas
novas constituições familiares contem com a efetiva proteção do Estado.
3.A REALIDADE DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS.
No caso concreto, muitas famílias têm sido geridas por apenas um dos pais, em sua
maioria mulheres, sem contudo, possuir condições suficientes para garantir plena
dignidade na educação e criação dos filhos.
Para se ter ideia desta realidade, basta que analisemos a quantidade de mães
que receberam o auxílio emergencial de enfrentamento do COVID-19 no valor de R$
1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) por criarem seus filhos sozinhas. Neste sentido
uma reportagem publicada em 04 de abril de 2020 no site da Folha de São Paulo
pelo repórter Clayton Castelani (2020) traz a seguinte informação sobre o
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pagamento do auxilio emergencial: “A Caixa Econômica Federal começou a pagar as
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cotas de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) para cerca de 3 milhões de mães
que não possuem marido ou companheiro e são as responsáveis pelo sustento da
família.”

Além do número de mulheres que criam filhos sozinhas ser tristemente
alarmante, cabe ainda salientar que este grupo de três milhões de mulheres que
receberam o auxílio de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), vivenciam uma
realidade de extrema necessidade, uma vez que os critérios do governo para
conceder o auxilio são para mães que realmente não possuem condições de
sustentar sua família, como se constata nos critérios estabelecidos na lei 13.982 de
02 de abril de 2020:
Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da
publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador
que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de
mães adolescentes;
II - não tenha emprego formal ativo;
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial
ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§
1º e 2º, o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio)
salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3
(três) salários mínimos; § 3º A mulher provedora de família
monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio. (BRASIL, 2020)
Desta forma, o que temos hoje no Brasil é, de um lado, uma esdrúxula
realidade de mães que não possuem condições suficientes para criar e educar seus
filhos com o mínimo de dignidade e, de outro, uma vedação legal que proíbem
padrastos e madrastas de exercer pelo menos em certo grau o poder familiar com o
propósito de contribuir na educação e criação de seus enteados.
Neste cenário, imaginemos a situação absurda e desumana que teremos ao
se aplicar a rigor a vedação expressa no artigo 1.636 do Código Civil a essas três
milhões de mães na hipótese de constituírem relações com novos companheiros,
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erigindo então a figura do padrasto, que neste caso estará proibido de prestar
qualquer ajuda aos enteados.
4.A VEDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1636 DO CÓDIGO CIVIL.
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Para melhor compreensão quanto ao contexto da proibição de padrastos e
madrastas em participarem da criação e educação de seus enteados é necessário
também que se faça a exposição do inciso I do artigo 1634 do Código Civil, então
temos:
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que
consiste em, quanto aos filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação; [...]Art. 1.636. O pai ou a
mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável,
não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os
direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer
interferência do novo cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo
aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou
estabelecerem união estável.
(BRASIL,2002).
Embora neste ponto, o legislador tenha pretendido proteger e direcionar o
direito natural dos pais biológicos de exercer o poder familiar, acreditamos que
pecou o legislador ao vedar a participação de padrastos e madrastas na criação e
educação de seus enteados, visto que como veremos adiante, a Carta Magna
também tem em seu artigo 229 tal direcionamento, mas não veda a participação de
padrastos e madrastas.
A proibição de interferência de padrastos e madrastas não se coaduna com
melhor interesse da criança, uma vez que nem sempre os pais biológicos possuem
condições suficientes para garantir os deveres inerentes ao poder familiar. Nesta
linha de pensamento, RIBEIRO (2009) salienta que: “alguns casos, o dever de

proteção, cuidado e assistência que deve ser prestado a uma criança é insuficiente
por parte da sua família, sendo expostas a uma situação de perigo.”

E é neste contexto que se dá a importância da participação de padrastos e
madrastas na criação e educação de seus enteados e o Estado deve estar sensível
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estas realidades expressas na vida cotidiana das famílias reconstituídas, pois em
muitos casos, não é a ausência e falta de vontade dos pais em exercer o pleno poder
familiar, mas sim falta de estrutura econômica e de educação adequada, de modo
que, é possível sim, se pensar no exercício do poder familiar conjunto, sem que seja
necessário a destituição do poder de um dos pais.
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A respeito da constituição em famílias recompostas SCHREIBER E LUTOSA
(2006) dão o seguinte parecer:
O fenômeno da multiparentalidade – ou pluriparentalidade –
consiste na multiplicidade de liames parentais formados por
laços biológicos e/ou socioafetivos construídos por motivos
anteriores ou supervenientes ao nascimento de determinada
pessoa e que compartilham da vivência parental sem que seja
necessária a substituição de um vínculo pelo outro. (SCHREIBER
E LUTOSA, 2006. p. 247).
No tocante à vedação GOUVEIA (2011) afirma que:
Não é possível ignorar as responsabilidades dos pais afins, pois
estes terão influência na socialização dos filhos e de seu
cônjuge e companheiro, transmitirão valores, princípios,
modelos de conduta. Por tal razão, é extremamente necessário
que a lei confira aos pais afins certa autoridade, proveniente da
conveniência e da responsabilidade de todo adulto sobre
menor a seu encargo. (GOUVEIA, 2011).
O que está estabelecido no artigo 1.636 do Código Civil e seu parágrafo,
cominado com o inciso I do artigo 1.634 é, em outas palavras, uma proibição de
padrastos e madrastas poderem voluntariamente ajudar a sustentar, proteger e
educar seus enteados, uma vez que, nas mais variadas situações da vida em família
é praticamente impossível prestar ajuda aos enteados sem que se exerça em certo
grau a direção da entidade familiar como um todo .
Além disso, mesmo que se tente justificar que o texto se refere
especificamente à direção da criação e educação dos filhos, tal determinação não se
coaduna com a realidade de grande parte das famílias recompostas, principalmente
no tocante à famílias com padrastos, uma vez que nas camadas mais pobres da
sociedade brasileira, o homem continua sendo o provedor da família de forma que,
na prática, se torna inconcebível a ideia de padrastos como provedores de toda a
família não exercerem algum tipo de comando sobre seus enteados. LÔBO (2008 p.
65) comenta tal vedação da seguinte forma: “Esse artigo vem em contramão ao que
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se almeja com relação aos interesses do menor e de sua família. Percebe-se que o
Código Civil está na contramão dos ideais do Direito das Famílias e da realidade das
famílias mosaicas.”
5.A INCOMPATIBILIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
A Carta Magna traz em seu artigo 229 a seguinte redação: “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.” (BRASIL,
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1988).
Neste ponto, o entendimento que se tem é o de que a intenção do constituinte
foi especificamente de direcionar tal dever aos pais e não o de proibir que os filhos
menores possam ser ajudados em sua criação e educação por outras pessoas na
impossibilidade de dos pais para tal.
Ademais, a própria Constituição Federal ao abordar o direito à educação em
seu artigo 205 a coloca como dever do Estado e também da família, vejamos:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1988).
No artigo 227 o constituinte amplia a responsabilidade da família com a
criança, o adolescente e também com o jovem:
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. (Redação dada
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). (BRASIL, 1988).
Com esta redação, fica ainda mais clara a incompatibilidade da vedação
contida no artigo 1.636 com o texto constitucional. VILAS-BOAS (2008) assim define
tal incompatibilidade:
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A parte final do artigo 1636 do CC não se encontra em
consonância com o art. 227 da Constituição Federal. [...] Sendo
dever da família, e como o novo par do genitor/genitora
encontra-se inserido no conceito de família, seja por força do
conceito de família extensa ou ampliada do Estatuto da Criança
e do Adolescente - art. 25, conforme exposto anteriormente,
ou em decorrência da relação de parentesco, expressa no
Código Civil, artigo 1.595 CC45, ele não pode eximir-se desse
dever. Tratando-se de uma determinação constitucional não
poderia deixar de agir de outra forma, porém, em contrapartida
como o citado artigo 1.636 coloca de forma expressa que não
pode
haver
interferência
do
novo
par
do
progenitor/progenitora. Isso significa que não está em
consonância com a Constituição Federal e, portanto, não foi
recepcionado pela nossa Carta Magna. (VILAS-BOAS, 2008. p.
66).
Dessa forma, constata-se que a vedação contida no referido artigo não se
harmoniza com os preceitos constitucionais relativos às responsabilidades e deveres
da família com relação aos descendentes, ainda que se trate de parentesco afim
como é o caso da relação de padrastos e madrastas com seus enteados.
A vedação também se revela incompatível com o § 7° do artigo 226 da
Constituição Federal, uma vez que dá plena liberdade ao casal para planejar sua
família e proíbe qualquer forma coercitiva estatal ou privada que restrinja a liberdade
de planejamento familiar:
Art. 226[...] § 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).
O texto constitucional é claro ao declarar que o planejamento familiar é de
livre decisão do casal, de modo que, é inconcebível a ideia de se pensar em
planejamento familiar de famílias recompostas sem inserir enteados e enteados no
projeto familiar, mostrando mais uma vez que a vedação do artigo 1636 também
viola preceito constitucional.
No tocante ao planejamento familiar em famílias recompostas ALMEIDA
(2018) lembra que:
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de
repercussão geral que assume caráter histórico no direito
brasileiro ao julgar o Recurso Extraordinário n. 898.060, em 22
de setembro de 2016. A suprema Corte afirmou que a
paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro
público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos
jurídicos próprios” (Repercussão Geral 622). Com isso,
reconheceu definitivamente o fenômeno da multi
parentalidade no sistema jurídico brasileiro5, minando as
resistências jurídicas e culturais calcadas no modelo bi parental
orientador da família nuclear – constituída pelo pai, pela mãe e
pelo(s) filho(s). (ALMEIDA, 2018).
Neste ponto, verifica-se que o entendimento da Suprema Corte tem sido no
sentido de cada vez mais ampliar o entendimento do conceito de família, quebrando
a barreira do tradicionalismo patriarcal que limita a núcleo familiar as relações de
parentesco sanguíneo, buscando se amoldar desta forma, as mudanças ocorridas na
sociedade ao longo do tempo. A respeito dessa decisão, ANDERSON SCHREIBER
(2018) teve o seguinte posicionamento:
A decisão da corte permitiu ainda o reconhecimento do
instituto da paternidade socioafetiva mesmo à falta de registro
– tema que ainda encontrava resistência em parte da doutrina
de direito de família, bem como afirmou que a paternidade
socio afetiva não representa uma paternidade de segunda
categoria diante da paternidade biológica. (SCHREIBER, 2018).
SCHREIBER (2018) também chama a atenção para a importância desta decisão
no que se refere à necessidade de o direito de família acompanhar as transformações
sócias:
Nesse particular, avulta como importante avanço na
aproximação entre o Direito de família e a realidade social, que
andaram durante tanto tempo afastadas. O fenômeno da
multiparentalidade finalmente deixou de ser um fato social
ignorado pelo direito, eis que se reconheceu a existência de
múltiplos laços parentais aptos a gerar os efeitos jurídicos
decorrentes do vínculo paterno-filial, sem o estabelecimento
de prévia hierarquia entre os critérios de parentalidade e sem a
exclusão dos vínculos já existentes, que somente podem ser
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examinados à luz das circunstâncias do caso concreto de modo
a estabelecer se é hipótese ou não de pluriparentalidade.
(SCHREIBER, 2018)
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Assim, mais uma vez, a vedação do artigo 1.636 do CC mostra-se incompatível
com os preceitos constitucionais, uma vez que, além do dever de lei
infraconstitucional estar em harmonia com a Constituição Federal, as normas
jurídicas devem também acompanhar as mudanças do contexto social.
6.A INCOMPATIBILIDADE DA VEDAÇÃO 3° INCISO 1 DA CONVENÇÃO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA.
A Convenção dos Direitos da Criança é a norma Direito Internacional com mais
adesão no mundo. A UNICF (2020) ao celebrar os trinta anos de sua ratificação
salientou que: “É o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal.

Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos não ratificaram a
Convenção. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de
setembro de 1990.”

No que tange ao status de Tratados e Convenções de Direitos Humanos, o
ministro do STF Celso de Melo no Recurso Extraordinário n° 466343 ressaltou o status
constitucional das normas internacionais de direitos humanos:
[...]No que respeita à atribuição de status supralegal aos
tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo
Brasil, afirmou terem estes hierarquia constitucional. No ponto,
destacou a existência de três distintas situações relativas a
esses tratados: 1) os tratados celebrados pelo Brasil (ou aos
quais ele aderiu), e regularmente incorporados à ordem
interna, em momento anterior ao da promulgação da CF/88,
revestir-se-iam de índole constitucional, haja vista que
formalmente recebidos nessa condição pelo § 2º do art. 5º da
CF; 2) os que vierem a ser celebrados por nosso País (ou aos
quais ele venha a aderir) em data posterior à da promulgação
da EC 45/2004, para terem natureza constitucional, deverão
observar o iter procedimental do § 3º do art. 5º da CF; 3)
aqueles celebrados pelo Brasil (ou aos quais nosso País aderiu)
entre a promulgação da CF/88 e a superveniência da EC
45/2004, assumiriam caráter materialmente constitucional,
porque essa hierarquia jurídica teria sido transmitida por efeito
de sua inclusão no bloco de constitucionalidade. RE 466343/SP,
rel. Min. Cezar Peluso, 12.3.2008. (RE-466343). (BRASIL, 2008)
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Assim, conforme explanação do ministro, a Convenção dos Direitos da Criança
se insere no item 3, sendo desta forma, forma hierarquicamente superior ao Código
Civil Brasileiro. A convenção dos Direitos da Criança ratificada e promulgada no ano
de 1990, traz em seu artigo 3° inciso 1 a seguinte redação:
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Artigo 3 1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito
por instituições públicas ou privadas de bem estar social,
tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos,
devem considerar, primordialmente, o interesse maior da
criança.” (BRASIL, 1990).
A parte final do texto traz uma determinação clara para os órgãos legislativos
dos países signatários que devem considerar na elaboração de leis pertinentes aos
direitos das crianças, primordialmente, o interesse maior da criança, o que, à luz da
realidade brasileira constata-se que, a vedação contida no artigo 1.636 e seu
parágrafo não observa o que determina a convenção, uma vez que, proibir padrastos
e madrastas de contribuírem na criação e educação de seus enteados, dentro do
contexto de pobreza por que passam milhões de mães que criam seus filhos sozinhas
como já descrito acima é, diametralmente oposto ao maior interesse da criança.
Sara Emanuela Vieira de Castro (2018, p. 13), ao analisar em sua dissertação
de mestrado a relação de padrastos e enteados no direito de família português,
também encontra fenômeno semelhante do que ocorre no Brasil em relação à falta
de regulamentação de alguns pontos da relação entre padrastos e enteados e ao lhe
dar com esta lacuna jurídica, também se remete ao inciso 1 do artigo 3° da
Convenção dos Direitos da Criança: “Na concorrência entre os laços de sangue e os
laços afetivos deve prevalecer o supremo interesse da criança”. Assim, constata-se
que não se pode haver uma regra abstrata relativa ao exercício do poder familiar,
sem que se tenha uma abertura jurídica para, no caso concreto, atender o melhor
interesse da criança.
Para ilustrar, imaginemos novamente mais uma hipótese absurda, levando a
rigor a vedação do referido artigo: Imaginemos que o padrasto ou madrasta tenha
condições suficientes tanto intelectuais como financeira para garantir com dignidade
a criação e educação de seus enteados e imaginemos também que ambos os pais de
seus enteados sejam podres e não tenham tido acesso suficiente à educação para
possuírem a devida compreensão de como garantir estas condições aos seus filhos.
A pergunta que se faz nesse contexto é: Como os pais, mesmo que presentes,
poderão dirigir a criação e educação dos filhos sem interferência nenhuma de
padrastos e madrastas se esses pais não possuem as mínimas condições intelectuais
e financeira para estar a frente da criação e educação de seus filhos? Neste cenário
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fica evidente que no caso concreto, tal vedação viola o princípio o maior interesse da
criança. A esse respeito LÔBO (2011) propõe:
Sem delimitar o poder familiar do pai ou mãe da criança, ao
padrasto ou madrasta devem ser atribuídas situações e
decisões de cunho protetor ou que envolva o interesse da
criança, como em matéria educacional, legitimidade processual
para defesa do menor, direito de adoção do nome, direito de
visita em caso de divórcio, preferência para adoção, cuidados
inerentes à saúde, atividades relacionadas com o lazer, e até
mesmo responsabilidade civil pelos danos causados pelo
menor, por fim, a nomeação como beneficiário de seguros ou
de planos de saúde. (LÔBO, 2011. p. 97).
Nesse víeis, entende-se que pela dinâmica das mudanças sociais, hoje não é
mais possível limitar o exercício do poder familiar aos pais, uma vez que as novas
constituições familiares vem se tornando cada vez mais abertas onde em muitos
casos se observa uma convivência harmônica entre a família recomposta com seus
enteados e enteadas e também com os ex-cônjuges ou ex-companheiros(as), de
forma que, o mais adequado nesses casos seria o compartilhamento múltiplo do
poder familiar, como de fato muitos já o fazem, mesmo que a lei proíba.
7.CONCLUSÃO
Diante do que foi demonstrado, fica evidente a incompatibilidade da vedação
do artigo 1.636 com preceitos constitucionais referentes à família e suas
responsabilidades com os filhos, bem como a sua não adequação à determinação do
inciso 1 do artigo 3° da Convenção dos Direitos da criança que de forma categórica
afirma que o maior interesse da criança deve ser primordialmente considerado pelos
órgãos legislativos.
Embora hoje se tenha a possibilidade jurídica de se reconhecer a paternidade
socio afetiva, este instituto não põe fim à incompatibilidade jurídica contida no artigo
1636 do Código Civil no que se refere à proibição de padrastos e madrastas de
participar da criação e educação de seus enteados.
Esse instituto é pouco utilizado e depende da construção de real vínculo
afetivo, sentimento este que só se constrói ao longo do tempo, ao contrário da
prática de criar e educar que começa desde o início da nova constituição familiar e,
além disso, o reconhecimento de paternidade socio afetiva está normalmente
atrelada a destituição do poder familiar de um dos pais ou de ambos.
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Neste sentido, se faz necessária a mudança de entendimento que limita o
exercício do poder familiar a apenas um pai e uma mãe, uma vez que este modelo
tradicional de família não mais contempla a realidade de boa parte das famílias
brasileiras.
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RESUMO: O presente artigo aborda a condição das gestantes, mães, puérperas à luz
do sistema carcerário em diálogo com as disposições legais do sistema penal
brasileiro. A partir de uma análise geral atinente à execução penal e a condição de
mãe e gestante da mulher privada de liberdade, à luz da Lei de Execução Penal, do
Marco Legal da Primeira Infância e da Lei n. 13.769/18, bem como do julgamento do
Habeas Corpus Coletivo 143.641-SP (STF), debateu-se a realidade da mulher alvo dos
benefícios legais anotados em tais leis, confrontando-os com o cotidiano carcerário
pela extensão do país. Para tanto, empregou-se o método de abordagem qualitativo,
colhendo-se os dados por meio dos instrumentos bibliográfico e documental.
Apontou-se, ao final, que a realidade enfrentada por estas mulheres é muito
discrepante daquela devida se cumpridos os deveres estabelecidos para o Estado em
seu tratamento. As condições carcerárias, para aquelas que não permanecem em
relativa liberdade, é degradante, vez que faltam aos estabelecimentos penais
assistências mínimas a estas mulheres. Além disso, inobstante as imposições legais
relativas à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, as mulheres que
seriam suas potenciais beneficiárias encontram severo obstáculo ao seu alcance, seja
em razão da moralidade que compõe algumas decisões judiciais, seja por outros
requisitos exigidos pelo Poder Judiciário para além daqueles objetivos, previstos em
lei, para sua concessão. Considera-se, finalmente, que a condição das mães e
gestantes à luz do sistema carcerário e suas garantias é degradante, desarmônica
com a Constituição da República e com a lei.
Palavras-chave: Gestante; Mãe; Lei de execução penal; Sistema carcerário.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. A EXECUÇÃO PENAL E A CONDIÇÃO DE MÃE E
GESTANTE DA MULHER PRIVADA DE LIBERDADE: 1.1. A Lei de Execução Penal (Lei n.
7.210/1984): 1.2. O Marco Legal da Primeira Infância e sua repercussão na situação
processual penal da mãe e gestante recolhida ao cárcere: 1.3. A Lei n. 13.769/18 e
sua repercussão na situação processual penal da mãe e gestante recolhida ao cárcere;
2. A CONDIÇÃO CARCERÁRIA DAS GESTANTES, PUÉPERAS E MÃE E O HABEAS
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CORPUS COLETIVO 143.641-SP (STF): 2.1. Os dados acerca da aplicação do Marco
Legal da Primeira Infância às mulheres alvos de seu alcance: 2.2. Aspectos acerca do
Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP (STF). CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
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Todos os ramos do Direito perpassam, atualmente, pelo inevitável olhar
constitucional. Qualquer que seja o instituto – de direito público ou privado –, sua
interpretação e aplicação reclamam compatibilidade com a Constituição da
República. Não é diferente, portanto, com o Direito Penal e de Execução Penal, cuja
sensibilidade é ainda maior do que qualquer outra área do Direito, haja vista sua
repercussão direta na liberdade do ser humano, um dos valores mais caros das
civilizações modernas.
Não se pode negar que a Lei de Execução Penal brasileira é de uma
elaboração admirável, isso em virtude de seu prestígio à dignidade humana e seu
caráter ressocializador, sem perder de vista o seu aspecto punitivo, o qual não deixa
de apresentar certo componente humanista. Todos estes institutos estão
adequadamente moldados à luz de direitos e garantias estabelecidos desde o texto
constitucional.
No entanto, a realidade carcerária nacional há muito tempo acendeu o sinal
de alerta. Denunciam-se anualmente diversas e graves violações de direitos e
garantias da pessoa encarcerada no contexto penitenciário do país. Com o expressivo
aumento da quantidade de mulheres presas, novas preocupações ocuparam as
demandas judiciais e políticas públicas relacionadas à execução penal, das quais
pretende-se destacar, no presente trabalho, a condição das mães e gestantes em
condição de privação de liberdade.
É inegável que a condição da mulher encarcerada demanda cuidados
específicos daqueles que gerem a segurança pública, especialmente em virtude do
genuíno papel da amamentação e gestação. A saúde pública já deixa rastros
suficientes de ineficiência fora do contexto carcerário, sendo que não raramente
ouve-se queixas quanto às superlotações de maternidades e violências obstétricas
por todo o país.
A vulnerabilidade da situação de mulher presa pode expô-la ainda mais a
condições degradantes de parto e lactação, circunstâncias que, por si sós, exigem o
mais amplo cuidado do poder público com as suas necessidades. A luta pela
preservação da dignidade destas mulheres, desde já inquinada pelo preconceito e
desprezo coletivo, é motivo suficiente para fomentar o debate quanto às condições
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das mães e gestantes recolhidas ao sistema carcerário, cuja fiscalização não incumbe
somente aos órgãos de execução penal, mas também à sociedade civil.
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Nesse sentido, diante da preeminente relevância do tema, a partir do
reconhecimento dos direitos e garantias elementares à mulher penitenciária, bem
como diante das perspectivas legislativas relacionadas à primeira infância, procederse-á com sua análise em contraste com a realidade cotidiana enfrentada pela mulher
gestante e mãe recolhida ao sistema prisional.
Por sua natureza, inspirada em uma análise valorativa, a pesquisa utilizou o
método de abordagem qualitativo, enquanto os dados que a desenharam foram
colhidos das fontes bibliográficas e documentais.
A importância desta pesquisa traduz-se pelo olhar social que busca
incentivar. Pretende-se, com seus resultados, fomentar maior cuidado público com a
gestação e amamentação da mulher retraída ao cárcere, na medida em que o
confronto entre as previsões legais às realidades testemunhadas pelas grades
carcerárias indiquem algum descuidado com o tema. Busca-se, ainda, investigar a
necessidade de se estimular maior atenção especificamente do poder público à
pauta, pois é seu dever constitucional por diversos prismas a proteção da mulher e
do menor nas circunstâncias da abordagem deste trabalho.
Na extensão da obra, aborda-se, antecipadamente, aspectos relacionados à
execução penal e a condição de mãe e gestante da mulher privada de liberdade,
capítulo em que se aborda a Lei de Execução Penal, o Marco Legal da Primeira
Infância e sua repercussão na situação processual penal da mãe e gestante recolhida
ao cárcere e a Lei n. 13.769/18 e igualmente sua repercussão na situação processual
penal da mãe e gestante recolhida ao cárcere.
Após, discute-se a condição carcerária das gestantes, puéperas e mãe e o
Habeas Corpus Coletivo 143.641-SP (STF), onde se discutiu os dados acerca da
aplicação do Marco Legal da Primeira Infância às mulheres alvos de seu alcance, o
próprio habeas corpus precitado e suas nuances, concluindo-se, ao final, que a
condição das mães e gestantes à luz do sistema carcerário e suas garantias é
degradante, desarmônica com a Constituição da República e com a lei.
1. A EXECUÇÃO PENAL E A CONDIÇÃO DE MÃE E GESTANTE DA MULHER
PRIVADA DE LIBERDADE
É de conhecimento geral que o sistema carcerário brasileiro vive em uma
situação crítica, mormente considerando a superlotação que o acomete. Em 2019,
em análise realizada pelo repórter Fernando Martines (2019), apontou-se que o Brasil
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tem uma taxa de superlotação carcerária que ultrapassa os 150%. Trata-se de mais
de 700 mil presos, enquanto a quantidade de vagas disponíveis é de pouco mais da
metade da ocupação.
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Em estudo realizado em 2018 pelo Ministério da Justiça, através do
Departamento Penitenciário[3], acerca da população carcerária feminina, constatouse que o Brasil posiciona a quarta colocação no mundo considerando a quantidade
de mulheres presas, disputa encabeçada pelo EUA, seguido pela China e Rússia, que
ocupa o terceiro lugar. Nesta colocação, o Brasil ostentava um saldo de 42.355
mulheres encarceradas, dentre as quais 536 mulheres eram gestantes.
Tendo em vista a realidade de mães de menores ou incapazes e gestantes
que se encontram confinadas no sistema carcerário, deve-se observar o que dispõe
o sistema penal – incluindo-se aqui as garantias previstas na Lei de Execução Penal –
, e aquilo que efetivamente coloca-se em prática.
1.1. A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984)
O Direito de Execução Penal, conforme como está posto na Lei n. 7.210, de
11 de julho de 1984, pauta-se em diversos preceitos constitucionais relativos à
execução penal. Em regra, relaciona-se a ciência criminal apenas com o Direito Penal
e Direito Processual Penal, esquecendo-se que por meio do Direito de Execução
Penal o legislador optou por entregar ao Judiciário o controle principal sobre a pena
(NUCCI, 2020).
Especialmente considerando-se um supraprincípio como o da dignidade da
pessoa humana, o qual irradia-se sobre todos os demais em alguma medida, tem-se
diversos outros atinentes ao cumprimento da pena, como ensina Guilherme de Souza
Nucci (2020, p. 1):
No art. 5.º da Constituição Federal, podem-se mencionar os
seguintes preceitos relativos à execução penal: “XLVI – a lei
regulará a individualização da pena...”; “XLVII – não haverá
penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos
forçados; d) de banimento; e) cruéis”; “XLVIII – a pena será
cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”; “XLIX – é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”;
“L – às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de
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amamentação”. Ressaltemos alguns fatores importantes,
decorrentes desses dispositivos constitucionais.
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Por outro lado, é cediço que o cumprimento destas garantias e direitos
constitucionais, mesmo aqueles direitos mais básicos dispostos no texto
infraconstitucional, têm esbarrado na omissão do poder público, o que tem motivado
inúmeras denúncias tanto dos órgãos de execução penal incumbidos desta
fiscalização quanto de entidades representativas de Direitos Humanos.
A omissão estatal ante as mais básicas necessidades do público carcerário já
é suficiente para vulnerar ainda mais a pessoa presa, marcada pelo preconceito
coletivo, linchamento moral público e subversão de seus direitos. Nesse sentido,
especialmente como consequência do descaso do poder público, o recinto
penitenciário se torna ainda mais prejudicial ao(à) apenado(a), como arremata
Norberto Avena (2019, p. 30) “como todo o ser humano, o preso está suscetível a
doenças, risco esse que se eleva em razão das condições em que vive no ambiente
prisional”.
Ainda como exposição desta assustadora realidade ligada à inospitalidade
penitenciária e desassistência de que padece, Aldeildo Nunes (2016, p. 42) aponta:
Anualmente, em média, 1% da população carcerária brasileira
morre antes de completar um ano de prisão, seja porque
muitos presos são assassinados dentro dos presídios, seja pela
ausência de assistência médica àqueles que tantas vezes já
estão em estágio terminal da enfermidade. A quantidade de
detentos portadores de HIV, tuberculose, hanseníase e outras
doenças infectocontagiosas é tamanha que não há dados
estatísticos confiáveis sobre esse mal carcerário que atinge
desumanamente os que já perderam a liberdade.
Logo no artigo 10 e 11 da Lei de Execução Penal, estabelece-se a assistência
ao preso (aqui compreendendo-se, evidentemente, também a mulher), nos seguintes
termos:
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência
em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
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I - material;
II - à saúde;
III -jurídica;
IV - educacional;
V - social;
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VI - religiosa.[4]
Clara que é, a redação legal expõe que o objetivo da assistência prestada ao
preso visa prevenir o crime e instruir sua reinserção à convivência em sociedade.
Intenciona-se, portanto, evitar-se a reincidência do encarcerado. Desde o
mandamento constitucional, no entanto, a saúde, uma das faces da assistência que
deverá ser prestada ao preso, como citado acima, é direito de todos e dever do
Estado, “direito este não atingido com a condenação criminal e que, portanto, não
pode ser maltratado no processo execucional” (MARCÃO, 2017, p. 73).
Destarte, reforce-se, o direito à saúde, do qual o preso também é seu sujeito,
não pode ser solapado a qualquer pretexto que seja, principalmente se relacionado
à sua punição. Os valores humanos hodiernos, especialmente aqueles explícitos e
implícitos na Constituição da República Federativa do Brasil, não autorizam que a
subversão deste direito fundamental seja utilizada como meio para vingar qualquer
que seja a antijuridicidade cometida pela apenada, mesmo porque “as penas não
podem consistir em tratamentos contrários ao senso de humanidade e devem tender
à reeducação do condenado” (BRITO, 2019, p. 65).
Ao se pensar na mulher privada de liberdade, enxerga-se nuances
relacionadas à humanização de sua pena que são particulares de seu gênero. A saúde
da mulher inegavelmente reclama cuidados especializados sobretudo quando
relacionados à sua eventual condição de mãe e gestante. No mesmo sentido, para
além do direito materno, está o direito da criança e adolescente, bem como da
pessoa com deficiência que carece da tutela materna, cujo cuidado e
desenvolvimento são brutalmente atingidos ao distanciá-los do cuidado da mãe.
A assistência à saúde, consoante disposto no extrato legal colacionado
acima, é uma das garantias asseguradas à presa por meio da Lei de Execução Penal,
quando determina:
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Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico,
farmacêutico e odontológico.
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§ 1º (Vetado).
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado
para prover a assistência médica necessária, esta será prestada
em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao
recém-nascido[5].
O artigo 14, § 3.º da Lei de Execução Penal garante à mulher, durante o prénatal e no pós-parto, acompanhamento médico, o qual também será prestado ao
recém-nascido. A previsão legal, por mais que não pudesse ser diferente, é ainda de
afirmação necessária, já que, mesmo existindo, a realidade expressa uma face
sombria do cuidado com a saúde da mulher privada de liberdade.
Em exame às Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de
Presos (Regras de Mandela), expostas por Renato Marcão (2017, p. 74-75) em sua
obra acerca da execução penal, consta:
Regra 24
1. O provimento de serviços médicos para os presos é uma
responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir dos
mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à
comunidade, e os serviços de saúde necessários devem ser
gratuitos, sem discriminação motivada pela sua situação
jurídica.
[...]
Regra 28
Nas unidades prisionais femininas, deve haver acomodação
especial para todas as necessidades de cuidado e tratamento
pré e pós natais. Devem se adotar procedimentos específicos
para que os nascimentos ocorram em um hospital fora da
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unidade prisional. Se a criança nascer na unidade prisional, este
fato não deve constar de sua certidão de nascimento.
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Segundo Guilherme de Souza Nucci (2020), a proteção à saúde constante do
artigo 14, § 3.º da Lei de Execução Penal visa dar cumprimento ao que consta do
artigo 5.º, inciso L da Constituição Federal, que assegura: “Às presidiárias serão
asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o
período de amamentação”[6]. Importa, nesse diapasão, colher-se um extrato de seu
ensino:
Portanto, garante-se o acompanhamento médico à presa,
durante toda a gestação e na fase do pós-parto, incluindo-se
nesses cuidados o recém-nascido. Na realidade, os avanços
obtidos nos últimos anos, em relação aos estabelecimentos
penais e à nova ideia de cumprimento de pena,
proporcionaram, dentre outros, o surgimento do direito à visita
íntima.
Ora, havendo contato sexual da presa com seu marido,
companheiro ou namorado, é possível que ocorra a gravidez,
não deixando de ser um direito correlato, portanto, a
assistência médica durante o período de gestação e, também,
logo após. Ademais, outras modificações introduzidas nesta Lei
permitem o contato da presidiária com seu filho, ao menos, até
os sete anos (ver art. 89, caput, LEP) (NUCCI, 2020, p. 34).
Por sua vez, Norberto Avena (2019, p. 30), ao comentar o mesmo excerto
legal, aponta que “na prática, essa assistência é bastante prejudicada pela absoluta
falta de estrutura dos estabelecimentos penais, tanto em termos de recursos
humanos como de espaço físico adequado”, o que apresenta, desde já, o grave
contraste entre previsões legais relativas à proteção da mulher e a realidade
carcerária enfrentada por esta.
1.2. O Marco Legal da Primeira Infância e sua repercussão na situação
processual penal da mãe e gestante recolhida ao cárcere
A Lei n. 13.257/16 é conhecida como Marco Legal da Primeira Infância,
representando uma legislação “que pavimenta o caminho entre o que a ciência diz
sobre as crianças, do nascimento aos 6 anos, e o que deve determinar a formulação
e implementação de políticas públicas para a primeira infância”[7].
Em suma, o Marco Legal sustenta o seguinte:
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Garantir às crianças o direito de brincar
Priorizar a qualificação dos profissionais
especificidades da primeira infância.

sobre

as

Reforçar a importância do atendimento
especialmente em condições de vulnerabilidade.

domiciliar,

Ampliar a licença-paternidade para 20 dias nas empresas que
aderirem ao programa Empresa Cidadã.
Envolver as crianças de até seis anos na formatação de políticas
públicas.
Instituir direitos e responsabilidades iguais entre mães, pais e
responsáveis.
Prever atenção especial e proteção a mães que optam por
entregar seus filhos à adoção e gestantes em privação de
liberdade[8].
De acordo com os termos do artigo 1.º da Lei, esta visa estabelecer princípios
e “diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a
primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de
vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"[9], com
repercussão em diversas vértices do ordenamento jurídico, sobretudo no Estatuto da
Criança e do Adolescente, além de tocar também à legislação processual penal.
O artigo 41 da Lei n. 13.257/16 determinou alterações nos artigos 6.º, 185,
304 e 318 do Decreto-Lei n. 3.689/41, o Código de Processo Penal. Incialmente, a
partir da edição do artigo 6.º do Diploma Processual, a Lei determinou à autoridade
policial, quando do conhecimento da prática da infração penal, a responsabilidade
de colher informações quanto à existência de filhos, com dados relacionados à sua
idade e eventual deficiência física, bem como quanto ao eventual responsável por
estes e seu contato. Este é o mesmo comando quando do colhimento do
interrogatório do(a) acusado(a), o qual igualmente deverá estar acompanhado das
informações precitadas.
No mesmo sentido, o artigo 304 do Código Processual Penal foi alterado,
afirmando a obrigatoriedade da informação quanto à “a existência de filhos,
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual
responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa”[10] quando da
lavratura do auto de prisão em flagrante.
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A principal alteração em matéria fática está ligada à alteração que o Marco
Legal da Primeira Infância provocou no artigo 318 da Lei de Processo Penal, em seu
capítulo relacionado à prisão domiciliar. O dispositivo precitado passou a prever a
hipótese de prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, caso a agente seja
gestante (inserção do inciso IV ao artigo 318) ou mulher com filho de até 12 anos de
idade incompletos (inserção do inciso V ao artigo 318), além de prever igualmente a
possibilidade ao homem, em sendo este o único responsável pelos cuidados do filho
de até 12 anos de idade incompletos (inserção do inciso VI ao artigo 318).
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1.3. A Lei n. 13.769/18 e sua repercussão na situação processual penal da mãe e
gestante recolhida ao cárcere
A Lei n. 13.769/18 igualmente trouxe um avanço, na proteção tanto de
crianças quanto da pessoa com deficiência, ao passo que inseriu no Código de
Processo Penal (artigos 318-A e 318-B) a obrigatoriedade da prisão domiciliar à
mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência, em substituição à prisão preventiva, desde que cumpridos os requisitos
que dispõe, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa e não ter sido cometido contra o próprio filho ou descendente[11]:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A
poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante
das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
Dentre as alterações que a Lei n. 13.769/18 provocou na Lei de Execução
Penal está a determinação para que o Departamento Penitenciário Nacional
acompanhe a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão de
regime especial da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência, nos seguintes termos:
Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário
Nacional:
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[...]
VII - acompanhar a execução da pena das mulheres
beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 3º do
art. 112 desta Lei, monitorando sua integração social e a
ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a
realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais.
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[...]
§ 2º Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das
avaliações periódicas previstas no inciso VII do caput deste
artigo serão utilizados para, em função da efetividade da
progressão especial para a ressocialização das mulheres de que
trata o § 3º do art. 112 desta Lei, avaliar eventual
desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena
para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça[12].
No tocante à citada progressão especial da mulher gestante ou que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, a Lei acabou por dirigir
tratamento diferenciado à mulher nestas condições, determinando o seguinte:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:
[...]
§ 3º No caso de mulher gestante ou que fr mãe ou responsável
por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para
progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime
anterior;
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IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave
implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste
artigo[13].
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A Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90) também sofreu alterações
quanto à progressão de regime, em se tratando da hipótese acrescentada ao artigo
112 da Lei de Execução Penal (§§ 3.º e 4.º), mas o dispositivo inserido, o § 2.º do artigo
2.º da Lei dos Crimes Hediondos, foi revogado quando da aprovação da Lei n.
13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime.
Todas as alterações e inserções legislativas precitadas corporificaram o
ordenamento jurídico principalmente considerando os interesses do menor e da
pessoa com deficiência física, visando seu desenvolvimento, formação e proteção,
mas visou igualmente dirigir tutela diferenciada à mãe e gestante em privação de
liberdade, o que relaciona as medidas adotadas pelo legislativo com aspectos
atinentes à própria dignidade humana desta mulher.
2. A CONDIÇÃO CARCERÁRIA DAS GESTANTES, PUÉPERAS E MÃE E O HABEAS
CORPUS COLETIVO 143.641-SP (STF)
2.1. Os dados acerca da aplicação do Marco Legal da Primeira Infância às
mulheres alvos de seu alcance
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) divulgou, em setembro de
2019, um estudo relacionado à aplicação do Marco Legal da Primeira Infância com o
fim do desencarceramento de mulheres, titulado como “Maternidade Sem Prisão:
diagnóstico da aplicação do Marco Legal da Primeira Infância para o
desencarceramento de mulheres” (ITTC, 2019).
A constatação conclusiva, após análise da situação de cerca de 601 mulheres,
sujeitas de diferentes fases processuais, foi de que as disposições inseridas no Código
de Processual Penal em favor do desencarceramento da mulher pelo Marco Legal da
Primeira Infância não estavam sendo cumpridas.
Para tanto, analisou-se a situação de mulheres sujeitas ao processo penal em
audiência de custódia, processo de instrução e processos que recorreram a tribunais
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superiores. Constatou-se que, dentre aquelas que passaram por audiência de
custódia, aproximadamente 83% tiveram o benefício negado:
Os desfechos das audiências de custódia dessas mulheres
potencialmente beneficiárias nos permitem aferir quanto o
Marco Legal foi efetivamente aplicado. Houve determinação da
liberdade provisória em 65 desses 120 casos, o que representa
54,2%. Das 55 mulheres restantes, 45,8% de 120 tiveram
decretada a sua prisão preventiva. Contudo, destas, somente 9
tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar,
sendo que em 46 casos, a conversão foi negada.
Isso significa que, das 55 mães de crianças menores de 12 anos
ou com deficiência, gestantes e/ou imprescindíveis aos
cuidados de outros que tiveram a prisão decretada e poderiam
tê-la substituída pela prisão domiciliar, 83,6% não tiveram a
medida aplicada. O gráfico abaixo ilustra esses números (ITTC,
2019, p. 39).
Quando da análise de mulheres sujeitas de processos em instrução, a
pesquisa destacou que cerca de 80% dessas mulheres não tiveram o benefício
intentado pelo Marco Legal da Primeira Infância aplicado. Segundo o Instituto (2019,
p. 39-40):
[...] na segunda etapa da pesquisa, analisamos os processos de
instrução de 200 mulheres e identificamos 107 delas que teriam
direito às previsões do Marco Legal: 92 mães de crianças com
até 12 anos com deficiência; 4 mulheres gestantes; 8 que são
mães e gestantes; 3 mulheres que declararam ser
imprescindíveis aos cuidados de outros.
Dessas 107 mulheres, 67,3% permaneceram presas. Dentre as
restantes, 18 tiveram concedida a prisão domiciliar; 16 a
liberdade provisória; e 1 obteve a revogação da prisão
temporária.
Isto é, excluindo-se as 17 mulheres que tiveram concedida a
liberdade (ou tiveram a prisão temporária revogada), restam 90
potenciais beneficiárias. Portanto se dessas 90, só 18 mulheres
tiveram a prisão domiciliar concedida em algum momento de
seu processo judicial (até o momento da consulta eletrônica
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aos autos), podemos dizer que, 80% não tiveram o benefício
aplicado.
Já nas Cortes Superiores a realidade se mostrou um pouco diferente, uma
vez que, ao acompanhar os recursos judiciais específicos para substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, o ITTC (2019) expôs que em aproximadamente 64% dos
casos houve a concessão da prisão domiciliar, ao passo que as negativas
representaram cerca de 38%:
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Já na última etapa da pesquisa observamos 200 decisões do
STF ou STJ, todas relativas a mulheres que teriam direito à
prisão domiciliar, e que por isso entraram com ações
especificamente para fazer esse pedido perante esses tribunais.
Aqui, os números foram distintos, uma vez que, a maioria das
decisões (total de 116) concedeu a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, correspondendo a 58% das decisões
concedidas pelos Tribunais Superiores. Em contrapartida, 71
das mulheres teve mantida a sua prisão preventiva, o que
representa 35,5% das 200 decisões analisadas. Dessa
porcentagem foram excluídos 9 casos em que as mulheres
tiveram concedida a liberdade provisória (com ou sem
cautelares) e 4 que tiveram outros tipos de decisões que as
mantiveram em liberdade (semi-aberto e aguardar julgamento
em liberdade).
Assim, considerando-se os 116 casos que tiveram concedida a
prisão domiciliar e os 73 que tiveram o pedido negado,
apuramos que nos Tribunais Superiores a taxa de concessões
de prisão domiciliar é de 64,1% e a de negativas é de 38,6%
(ITTC, 2019, p. 40).
Destarte, as observações supras são suficientes para expor um problema
grave na aplicação legal dos benefícios inaugurados pelo Marco Legal da Primeira
Infância às mulheres gestantes, puérperas e mães de menor de 12 anos de idade e
responsáveis por pessoa com deficiência submetidas ao processo penal, uma vez
que, inobstante as intenções da lei, bem como seus critérios objetivos de aplicação,
a relativização de seus termos e a utilização de outros critérios, para além daqueles
previstos em lei, acabam por obstar o acesso dessas mulheres ao benefício legal.
Em razão deste extenso descumprimento das previsões legais, logrou-se
impetrar, no Supremo Tribunal Federal (uma vez que até mesmo o Superior Tribunal
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de Justiça era considerado autoridade coatora) um habeas corpus coletivo, com
vistas a assegurar a estas mulheres as garantias previstas em lei e repelir a ilegalidade
dos obstáculos postos à efetivação de seus direitos.
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2.2. Aspectos acerca do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP (STF)
O Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, representou um marco no cuidado das
mulheres gestantes, puérperas ou mães com criança com até 12 anos de idade sob
sua responsabilidade e mesmo das próprias crianças.
Impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) e o Coletivo de Advocacia
em Direitos Humanos (CADHu), o habeas corpus teve como paciente “todas as
mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que
ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até
12 anos de idade sob sua responsabilidade, e das próprias crianças”[14], sendo
motivado, em suma, pela seguinte situação:
[...] a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em
estabelecimentos prisionais precários, subtraindo-lhes o acesso
a programas de saúde pré-natal, assistência regular na
gestação e no pósparto, e ainda privando as crianças de
condições adequadas ao seu desenvolvimento, constitui
tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os
postulados constitucionais relacionados à individualização da
pena, à vedação de penas cruéis e, ainda, ao respeito à
integridade física e moral da presa.
Asseveraram que a política criminal responsável pelo
expressivo encarceramento feminino é discriminatória e
seletiva, impactando de forma desproporcional as mulheres
pobres e suas famílias.
[...]
Salientaram o caráter sistemático das violações, no âmbito da
prisão cautelar a que estão sujeitas gestantes e mães de
crianças, em razão de falhas estruturais de acesso à Justiça,
consubstanciadas em obstáculos econômicos, sociais e
culturais.
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Ressaltaram que os estabelecimentos prisionais não são
preparados de forma adequada para atender à mulher presa,
especialmente a gestante e a que é mãe.
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Além disso, conforme supracitado, o habeas corpus baseou-se também na
violação das disposições inseridas pela Lei n. 13.257/16 – citadas logo acima nesta
obra –, ao Código de Processo Penal, sustentando que apesar da possibilidade da “a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestantes e mães de
crianças, o Poder Judiciário vem sendo provocado a decidir sobre a substituição
daquela prisão por esta outra, nos casos especificados pela Lei”[15], mas que em
quantidade significativa de casos, aproximadamente metade, o pedido tem sido
indeferido. Além disso, dentre outras várias alegações:
Informaram que as razões para o indeferimento estariam
relacionados à gravidade do delito supostamente praticado
pelas detidas e também à necessidade de prova da
inadequação do ambiente carcerário no caso concreto.
Aduziram que esses argumentos não têm consistência, uma vez
que a gravidade do crime não pode ser, por si só, motivo para
manutenção da prisão, e que, além disso, o Supremo Tribunal
Federal já reconheceu o estado de coisas inconstitucional do
sistema prisional brasileiro.
Disseram que se faz necessário reconhecer a condição especial
da mulher no cárcere, sobretudo da mulher pobre que, privada
de acesso à Justiça, vê-se também destituída do direito à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Insistiram em que essa soma de privações acaba por gerar um
quadro de excessivo encarceramento preventivo de mulheres
pobres, as quais, sendo gestantes ou mães de criança, fariam
jus à substituição prevista em lei.
Asseveraram que a limitação do alcance da atenção pré-natal,
que já rendeu ao Brasil uma condenação pelo Comitê para a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (caso Alyne da Silva Pimentel versus Brasil), atinge, no
sistema prisional, níveis dramáticos, ferindo direitos não só da
mulher, mas também de seus dependentes, ademais de
impactar o quadro geral de saúde pública, bem como infringir
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o direito à proteção integral da criança e o preceito que lhe
confere prioridade absoluta.
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Citaram casos graves de violações dos direitos das gestantes e
de seus filhos, e realçaram que esses males poderiam ser
evitados, porque muitas das pessoas presas preventivamente
no Brasil são, ao final, absolvidas, ou têm a pena privativa de
liberdade substituída por penas alternativas.
[...][16]
Assim, a demanda exposta no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP expôs
extenso e grave descumprimento de toda a legislação aventada acima quanto ao
cuidado da mulher gestante, puérpera e mãe de criança com menos de 12 anos de
idade em situação de privação de liberdade. Os avanços trazidos pelo Marco Legal
da Primeira Infância ao Diploma Processual Penal também foram apontados no
remédio constitucional precitado como alvo de descumprimento pela extensão do
país, assim como a pesquisa encabeçada pelo ITTC.
Em uma primeira decisão, de caráter liminar, proferida em fevereiro de 2018,
o Min. Ricardo Lewandowski concedeu parcialmente o pedido elencado no remédio
constitucional, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para
todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães de criança com até 12 anos e
pessoas com deficiência recolhidas no sistema prisional. No entanto, alguns pontos
da decisão, que foi acompanhada pelos pares do Ministro, foram alvo de críticas
pelas entidades representativas relacionadas ao processo. Segundo o ITTC (2019, p.
18):
[...] a decisão do Ministro não foi universal, sendo, mais
restritiva que a lei. Nos termos propostos por Lewandowski,
determinou-se que a aplicação da prisão domiciliar poderia
excetuar-se nos casos em que o crime seja cometido com
violência ou grave ameaça, ou, ainda, em “situações
excepcionalíssimas”. O relator não especificou o que seriam as
referidas
situações,
deixando-as
absolutamente
indeterminadas e limitando-se a pontuar que, nesses casos, os
juízes devem fundamentar devidamente as decisões contrárias
à aplicação da prisão domiciliar, abrindo espaço para
discricionariedades.
Após levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), constatou-se que somente 426 mulheres, das 10.693 potenciais elegíveis
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para o benefício, alcançaram a concessão da prisão domiciliar entre fevereiro e
outubro daquele ano (ITTC, 2019), o que acabou motivando nova decisão, proferida
no mês de outubro de 2018, resumida pelo ITTC (2019, p. 19) nos seguintes termos:
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A decisão proferida em outubro também aborda relatos sobre
não aplicação da medida em casos relacionados ao tráfico de
drogas. Frisou-se, por exemplo, que o fato de uma mulher ter
sido presa em flagrante levando substâncias entorpecentes
para dentro de estabelecimento prisional não é situação que
impede a aplicação da prisão domiciliar, pois não configura
“situação excepcionalíssima”. Também o fato de uma mulher
ter sido flagrada na posse de drogas em seu domicílio não
pode ser considerado como impeditivo para a aplicação da
prisão domiciliar. Ainda, indica que eventual passagem pela
Vara da Infância ou a falta de comprovação de trabalho formal
tampouco são argumentos que obstam a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar. Ao final, o Ministro requisitou
mais informações sobre o monitoramento da aplicação da
decisão pelas entidades participantes da ação.
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), o Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e a Pastoral
Carcerária Nacional, apresentaram uma dessas manifestações.
O documento teve como finalidade reforçar a necessidade de
estabelecimento de critérios objetivos para aplicação da prisão
domiciliar, a fim de reduzir possíveis arbitrariedades justificadas
nas “situações excepcionalíssimas” ou a utilização de negativas
fundadas em critérios que não estão previstos no Marco Legal
ou na decisão do Ministro Lewandowski.
Percebeu-se, por fim, haver grave violação dos direitos das mulheres
submetidas ao processo penal e ao cárcere relativos à sua condição de gestante,
puérpera ou mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência. Há até mesmo
um componente moralista que influi sobre as decisões judicias pelo país irradiando
sobre o julgamento da condição dessas mulheres, em detrimento dos critérios
objetivos estabelecidos legalmente na processualística penal e mesmo na decisão do
habeas corpus supracitado. Isabela Cunha (2019, s/p)[17], ao opinar sobre o
descumprimento da lei em desfavor dessas mulheres, discorreu:
A prisão domiciliar é uma das expressões mais simbólicas da
forma como o sistema penal está estruturado sobre
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articulações de gênero. Às mulheres infratoras que desviaram
do padrão de feminilidade, docilidade e domesticidade que
deveriam corresponder, o seu aprisionamento em suas casas,
junto a seus filhos e família, pode ser considerado suficiente
para restaurá-las a tal comportamento. Mas o modo como a
medida vem sendo aplicada na prática demonstra o quanto a
interseccionalidade complexifica e amplia a assimetria dentro
das relações sociais. O atravessamento de diferenças de classe,
raça, nacionalidade e outras faz com que o encarceramento
siga sendo a principal medida aplicada pelo sistema de justiça
criminal para as mulheres infratoras provenientes de realidades
diversas daquela por ele defendida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordou-se, na extensão deste trabalho, desde os aspectos gerais a respeito
da proteção da mulher em condição de cárcere e a legislação relacionada à execução
penal, as alterações provocadas pelo Marco Legal da Primeira Infância no processo
penal e, ao final, debateu-se a condição das mães e gestantes à luz do sistema
carcerário e seu diálogo com o sistema penal brasileiro e o Habeas Corpus Coletivo
(STF) n.º 143.641-SP.
Cumpriu-se, pois, com o objetivo incialmente aventado, qual seja, contrastar
a realidade vivenciada pelas mulheres sujeitas do processo penal pelo país com as
disposições legais que devem servir ao benefício de algumas delas, mormente
aquelas que estão gestantes, puérperas ou são mães de crianças ou pessoas com
deficiência física.
Concluiu-se, após a realização da presente análise que a situação dessas
mulheres indica, a princípio, um não cumprimento mesmo das medidas legais
garantidas em seu favor, asseguradas na legislação para sua proteção e para a
proteção daqueles que dependem de sua presença para seu desenvolvimento.
No Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP (STF), expôs-se, inclusive, gravíssima
violação de diretos da mulher encarcerada, em absoluta contraposição com os
direitos e garantias assegurados pela Lei de Execução Penal, como, por exemplo, a
ausência de berçários e centros materno-infantis e demais instalações para
atendimento de mães e gestantes e crianças nos estabelecimentos penais.
Isto é, a falha do Estado ante os direitos dessas mulheres não somente diz
respeito ao descumprimento, por exemplo, da determinação processual relacionada
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (nos casos em que
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especifica), mas também, no caso daquelas que permanecem no cárcere, há
gravíssima violação dos mínimos deveres assistenciais estabelecidos pela Lei de
Execução Penal à mulher, malferindo-se direitos e garantias constitucionais, ligados
a aspectos de sua própria dignidade humana.
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Outrossim, observou-se que há deficiência na elaboração de dados oficiais
quanto ao sistema penitenciário relacionados ao número de mulheres em condição
de privação de liberdade que teriam direito, por exemplo, à substituição da pena
preventiva pela domiciliar, o que dificulta e até impossibilita melhor apreciação da
eficiência legal das determinações inauguradas pelo Marco Legal da Primeira
Infância, além daqueles estabelecidos pela Lei n. 13.769/18. A própria ausência ou
inconsistência de tais dados representa uma violação de direitos, uma vez que a
obscuridade de sua constatação repercute na percepção do problema do
encarceramento da mulher e minimiza a necessidade de políticas públicas em seu
cuidado.
Identificou-se ainda que a ausência de objetividade na apreciação, pelo
Poder Judiciário, do direito da mulher, nas condições especificadas em lei, à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como manda a lei, acaba por obstar
o acesso desta aos direitos concedidos pela lei, uma vez que o componente moralista
que incide sobre as decisões judiciais dificulta a concessão, burocratizando-a ao criar
requisitos que não compõem o rol legal.
Espera-se que haja uma reforma principalmente no pensamento judicial, que
deve acompanhar e se deixar influir pelos avanços legais, em consideração aos
direitos das mulheres mães, gestantes e responsáveis por crianças e pessoas com
deficiência, levando-se que em conta a superação da cultura do encarceramento e
as condições sub-humanas que o sistema penitenciário brasileiro ostenta
atualmente.
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RESUMO: O ordenamento jurídico brasileiro nunca deu muita importância em
regular as questões referentes ao Registro Civil de pessoas naturais. No inicio era
uma atribuição da Igreja Católica, não sendo regulado nem pela Colônia e nem pelo
I Império do Brasil. Somente no II Império do Brasil houve essa preocupação com o
Decreto n.º 3 069 de 1863 que obrigava o Estado a reconhecer pessoas não católicas;
em 1874, foi editado o Decreto n.º 5 604 que finalmente regulou a situação do
Registro Civil de pessoas naturais no Brasil e isso perdurou por 110 anos, já que
somente em 1973 foi editada uma lei que regulamentava a questão no Brasil (Lei n.º
6.015 de 31 de dezembro de 1973). Essa lei permanece até os dias de hoje e sofreu
somente algumas modificações em 1974 (Lei n.º 6.216); em 2001 (Lei n.º 10.215) e,
2008 (Lei n.º 11.790), o que demonstra pouco caso do Estado Brasileiro com a
questão. Desta forma este artigo se propôs a analisar o ordenamento jurídico
brasileiro no que tange a retificação/suprimento ou restauração do Registro CivilCertidão de Nascimento após prazo legal, além de especificamente identificar os
procedimentos de ações judiciais para retificação/suprimento ou restauração do
Registro Civil-Certidão de Nascimento após prazo legal; verificar a evolução natural
das leis de Registro Civil de pessoas naturais; e, avaliar as lacunas da Lei com relação
à retificação/suprimento ou restauração do Registro Civil-Certidão de Nascimento
após prazo legal. O processamento dado as leis correspondentes do Registro Civil de
pessoas naturais no Brasil é especialmente importante, pois precisamente este
Registro tem o principal, embora não único, objetivo de verificar oficialmente os
“atos” ou “fatos relativos ao status civil das pessoas”, embora outros fatos legais, que
não são classificáveis como tais, também são registrados. A interdependência de
ambos os conceitos significa que é aconselhável ter um tratamento combinado de
ambos em relação a esse tema. A Lei n.º 6.015 de 31 de dezembro de 1973 sobre
Registro Civil, acarretou uma mudança substancial de estrutura e gestão em relação
a esses assuntos. Além disso, existem várias situações de fato que podem ter uma
entrada em um novo sistema que faz com que o conceito de Registro Civil de pessoas
naturais sema modernizado de acordo com as demandas atuais da sociedade.
Palavras-chave: Registro Civil de Pessoas Naturais; Retificação/Suprimento
Restauração do Registro Civil de pessoas naturais; prazo legal.
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ABSTRACT: The Brazilian legal system has never given much importance to
regulating issues related to the Civil Registry of natural persons. In the beginning it
was an assignment of the Catholic Church, being regulated neither by the Colony nor
by the I Empire of Brazil. Only in the Second Empire of Brazil was this concern with
Decree No. 3 069 of 1863, which obliged the State to recognize non-Catholic people;
in 1874, Decree No. 5 604 was issued, which finally regulated the situation of the Civil
Registry of natural persons in Brazil and this lasted for 110 years, since only in 1973
was a law that regulated the issue in Brazil (Law no. 6,015 of December 31, 1973). This
law remains today and underwent only a few changes in 1974 (Law No. 6,216); in
2001 (Law no. 10,215) and, 2008 (Law no. 11,790), which shows little case of the
Brazilian State with the issue. Thus, this article proposed to analyze the Brazilian legal
system regarding the rectification / supply or restoration of the Civil Registry-Birth
Certificate after legal deadline, in addition to specifically identifying the procedures
for legal actions for rectification / supply or restoration of the Civil Registry - Birth
certificate after legal deadline; verify the natural evolution of the Civil Registry laws
of natural persons; and, evaluate the gaps in the Law regarding the rectification /
supply or restoration of the Civil Registry-Birth Certificate after the legal deadline.
The processing given the corresponding laws of the Civil Registry of natural persons
in Brazil is especially important, since precisely this Registry has the main, although
not the only, objective of officially verifying the “acts” or “facts related to the civil
status of the people”, although other legal facts, which are not classifiable as such,
are also recorded. The interdependence of both concepts means that it is advisable
to have a combined treatment of both in relation to this topic. Law No. 6,015 of
December 31, 1973 on Civil Registration brought about a substantial change in
structure and management in relation to these matters. In addition, there are several
de facto situations that may have an entry into a new system that makes the concept
of Civil Registry of natural persons modernized according to the actual demands of
society.
Keywords: Civil Registry of Natural Persons; Rectification / Supply Restoration of the
Civil Registry of natural persons; legal term.
INTRODUÇÃO
O Brasil nasceu sob os auspícios das Ordenações Filipinas, um Código
Normativo do direito espanhol que estava sendo aplicado em Portugal durante o
ano de 1.500, ano quem Pedro Álvares Cabral, navegado português, que estava indo
em direção as índias e por aqui aportou. O Código Normativo Filipino era um
compêndio de regras de direito com profunda influência do direito canônico, que
prevalecia há algum tempo, nos principais Estados católicos, sendo a Espanha e
Portugal seguidores dos ditames da Igreja Católica (PEDRO,2009).
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A Igreja católica era responsável pelo registro das pessoas já há algum tempo
desde a desestruturação burocrática do Império Romano, em função, principalmente
de uma estrutura hierarquizada e fundada na burocracia. Os Registros Civis do
Império Romano tinha sido perdidos e os registros de batismo e casamento da Igreja
católica preservados, o que levou o Império a adotar o que foi determinado pelo
Concílio de Trento, mais especificamente o “Decretum de Refornatione Matrimonii”,
Isso perdurou até que a Igreja no Brasil estabeleceu normas própria denominadas de
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. O problema dessa decisão, era que,
pelo menos na Europa, metade da população não era mais católica e não podiam ser
registrados (MESQUITA, s/d).
Durante 3,65 séculos perdurou no Brasil esse determinante já que somente
em 1864 foi editada uma Lei – Decreto n.º 3 069 de 1863 que regulava a situação de
Registros Civis, pelo menos de forma parcial. Essa Lei obrigava o Estado a reconhecer
pessoas não católicas. Somente em 1874, já no II Império do Brasil, 11 anos depois,
foi editado 1874 o Decreto nº 5 604, de autoria do deputado geral do Império do
Brasil, João Alfredo Correia de Oliveira que finalmente regulamentou o Registro Civil
de nascimentos, casamentos e óbitos no Brasil. Ressalta-se que desde 1850, já estava
em vigor no Brasil, o Código Comercial que obrigava as empresas a se registrarem
(matricularem-se) na Junta do Comércio e no Tribunal do seu domicilio (art. 7º). Mas
no caso do Registro Civil de pessoas naturais a responsabilidade continuava da
Igreja (PEDRO, 2009).
Durante toda a República Velha (1889-1930); o governo de Getúlio Vargas
(1930-1945); o período democrático (1945-1964); e, durante boa parte do Governo
Militar (1964-1986), a legislação brasileira sobre registros civis não mudou. Foram
110 anos do primeiro Decreto (Decreto n.º 3 069 de 1863); 99 anos do segundo
Decreto (Decreto n.º 5 604 de 1874) para que o Brasil editasse uma lei que tratasse
do assuntos de forma mais abrangente. Em 1973 foi editada uma lei que
regulamentava a questão no Brasil (Lei n.º 6.015 de 31 de dezembro de 1973). Essa
lei permanece até os dias de hoje e sofreu somente algumas modificações em 1974
(Lei n.º 6.216); em 2001 (Lei n.º 10.215) e, 2008 (Lei n.º 11.790), o que demonstra o
descaso do legislativo brasileiro com relação ao registro de pessoas
naturais (MESQUITA, s/d).
Enquanto alguns países discutem novos conceitos de Registro Civil de pessoas
naturais como o conceito de status civil que vai sendo incorporado por exemplo ao
direito espanhol, ainda temos uma lei que já vai completar 47 anos com adaptações
pontuais. Esse projeto de pesquisa se propõe a discutir exatamente essas questões.
È um tema muito pouco discutido no âmbito jurídico brasileiro; sendo sua discussão
mais sobre questões puramente conceituais do que doutrinárias.
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Com isso ele nasceu dos seguintes questionamentos: quais são as condições
impostas pela Lei de Registro Civil de pessoas naturais no que tange
retificação/suprimento ou restauração do Registro Civil-Certidão de Nascimento
após prazo legal? Destes questionamentos surgiram os objetivos deste trabalho.
Como objetivo geral tem-se: analisar o ordenamento jurídico brasileiro no que tange
a retificação/suprimento ou restauração do Registro Civil-Certidão de Nascimento
após prazo legal. Como objetivos específicos têm-se: identificar os procedimentos
de ações judiciais para retificação/suprimento ou restauração do Registro CivilCertidão de Nascimento após prazo legal; verificar a evolução natural das leis de
Registro Civil de pessoas naturais; e, avaliar as lacunas da Lei com relação à
retificação/suprimento ou restauração do Registro Civil-Certidão de Nascimento
após prazo legal.
Assim este artigo encontra sua justificativa nos aspectos acadêmicos,
científicos, sociais e pessoais. Sobre o aspecto acadêmico/científico, encontra sua
justificativa no fato do tema não apresentar trabalhos substanciais de cunho
acadêmico/científico, sendo um tema muito pouco discutido na academia. No
aspecto social encontra sua justificativa no fato de que o direito de personalidade é
um direito constitucional e que precisa ser mais discutido no âmbito da academia.
No âmbito pessoal, o projeto de pesquisa se justifica pela inquietação pessoal que o
tema produz para acadêmicos de direito, justamente por ser a universidade,
especialmente os cursos de direito uma reunião tríplice da realidade do
conhecimento, seres humanos e sociedade, e com responsabilidades nessas três
áreas.
Sua metodologia seguiu o método de abordagem indutivo que parte de uma
situação geral para uma situação particular, prevalecendo neste estudo o método
qualitativo, que envolve uma abordagem interpretativa e naturalista de seu assunto
em material unicamente bibliográfico em livros e artigos eletrônicos que tratam
especificamente do tema, além de material jurídico disponíveis em sites jurídicos,
com textos discursivos, decisões judicias, etc.
Os resultados apontam que a Lei deve evoluir e além de adaptar as questões
legais do Registro Civil de pessoas naturais às prerrogativas da modernidade, deve
também incorporar, em seu bojo, o conceito de status civil, já existente em muitos
ordenamentos jurídicos da Europa, o que daria interdependência há ambos os
conceitos (Registro Civil de pessoas naturais e status civil) que significa que é
aconselhável combinar tratamento de ambos no que diz respeito a leis brasileiras.
1 HISTÓRIA DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
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Em seu artigo inspirador, "O Censo[2] como Cerimônia Nacional", Kruskal
(1984) destaca que "o censo moderno tem raízes antigas que remontam aos velhos
dias bíblicos e de maneiras positivas e negativas". Numa digressão, Kruskal (1984)
também cita os dois relatos bíblicos do censo de Davi nos livros de Samuel e
Crônicas, e interpreta os dois conjuntos de contagens como réplicas de um censo,
em vez de dois relatórios separados dos resultados do mesmo censo. Outros censos
são citados na Bíblia Sagrada nos textos de Êxodo (38:26) do velho Testamento
aparece; no livro de Números (25:51) e no livro de Lucas (2:1-21) no Novo Testamento
faz referência clara a um recenseamento ordenado por César Augusto, Imperador de
Roma, na época do nascimento de Jesus Cristo.
Mas é importante ressaltar que em outras civilizações já havia a contagem de
pessoas e profissões que eram responsáveis por isso; Batalha (1977) fala que a
profissão de escriba era uma das mais importantes no Direito Egípcio, já que esse
profissional era responsável por todos os registros públicos. Em Roma, o
denominado scribanus, eram responsáveis, também pela escrita de documentos e
caso essas documentos fossem públicos eles ganhavam uma nova denominação
- tabularis (notário)m o que origina a profissão de tabelião e a atividade cartorial.
Mas onde se inicio realmente os Registros Civis de pessoas naturais? Llart
(2001) diz que oficialmente, os Registros Civis se originaram de um procedimento
romano que a cada 5 anos, durante a realização dos censos, obrigava que as pessoas
fizessem uma declaração de patrimônio (material) e de sua origem genética (nome
dos pais) sua idade e seu local de residência. Esse procedimento era chamado
de “tabulae censos”.
Os objetivos romanos eram bem claros. Aumentar sua receita tributária para
sustentar a expansão territorial de Roma, além de sustentar o próprio Estado
Romano. Não tinham a intenção de criar um mecanismo de registro de pessoas,
como legalidade jurídica, mas somente o objetivo arrecadatório e militar, no tempo
de Sèrvio Túlio. Com Augusto, dadas às necessidades romanas de expansão dos seu
poder, Roma se viu obrigada a aumentar sua população e isso se deu através do
casamento (LLART, 2001).
Outro objetivo de Roma era o de conhecer as pessoas justamente para
aumentar o seu efetivo militar e continuar sua política expansionista. Isso se
transformou em dever para todo cidadão Romano, ou seja, era dever do cidadão
romano procriar para aumentar a população e assim forma um grade contingente
de pessoas que pudessem formar um estoque de soldados suficientes para suprir as
necessidades dos exército romano. Ao mesmo tempo, Roma avançava suas fileiras
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geográficas o que trazia a Roma à necessidade de mudança da legislação (IGLESIAS,
2011).
Para que esse objetivo fosse cumprido, Otávio Augusto, Imperador Romano
criou várias leis – “Lex Iulia de Maritandis Ordinibus; Lex Papia Poppaea; Lex Aelia
Sentia”. Todas essas legislações tinha como fulcro criar regras para o casamento, para
que Roma pudesse ter controle populacional. Mas nenhuma fazia referência ao
Registro Civil das pessoas naturais, mas deu origem ao conceito de Registro Civil de
forma definitiva, embora somente sobre o estado civil da pessoa natural (IGLESIAS,
2011).
Somente no período do Imperador Marco Aurélio, de 161 a 180 d. C. que
finalmente, Roma regulamentou a questão do nascimentos da Pessoas. O monarca
romano estabeleceu a obrigatoriedade dos pais em registrarem seu filhos, sendo
legítimos ou ilegítimos (IGLESIAS, 2011).
Com a cheda de Constantino ao poder, exatamente no pior momento de
Roma, que já via sob intensa ameaça estrangeira e o Imperador necessitava de uma
unicidade de romanos. Liberou, então, a religião cristã para que pudessem realiza
seus cultos livremente. Ele também se converteu ao cristianismo em 28 de outubro
de 312 d.C, Justificou essa convenção a uma vitória sobre Magêncio, na Batalha da
Ponte Mílvio, ocorrida nos arredores de Roma (PEDRO, 2009).
Em 313, ano do Édito de Milão[3], a Igreja Cristã afirma-se como a
representante da religião do Império e coloca-se em posição – inclusive política – de
nítido privilégio. Mas, para além dos sucessos políticos, o cristianismo permanece
uma voz radicalmente revolucionária, pelos conteúdos, antropológicos e sociais, que
se contrapõe às concepções próprias do mundo antigo; ele vem, assim, dar vida a
um novo modelo de civilização conotado por uma idéia de cultura que coloca no
centro o fator religioso, mas delineado como mensagem para todos, povos e
indivíduos, e capaz de transformar comportamentos e estruturas sociais a partir da
inversão de valores que a mensagem cristã anuncia com o rigor e que projeta como
o caminho para uma mudança radical do mundo e um começo para a tarefa
escatológica da história. Pincherle (2012, p. 147) diz com muita propriedade:
Nessa Revolução, sobre a qual insistiram desde as origens
os Apologistas e os Padres da Igreja, depois os grandes
intérpretes do cristianismo até a modernidade, de Erasmo
e Pascal, chegando a Hegel e Engels, Nietzsche e Freud,
delineou-se também uma mudança – igualmente radical
– no campo educativo: transforma-se as agências
educativas como a família), uma se torna mais central que
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as outras (Igreja), toda a sociedade enquanto
religiosamente orientada torna-se educadora; mas
mudam também os ideais formativos) à Paidéia clássica
contrapõe-se a Paidéia christiana, centrada na figura do
Cristo) e os próprios processos de teorização pedagógica,
que se orientam e se regulam segundo os princípios
religiosos e teológico. .
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Assim, a revolução do cristianismo é também uma revolução educativa, que
durante muito tempo irá marcar o Ocidente, constituindo uma das suas complexas,
mas fundamentais matizes. Sua base organizacional estava fundada na hierarquia e
na burocracia, já que a Igreja registrava os seus atos, principalmente os de casamento
e de nascimento de pessoas (ERPEN, 2002).
No período que vai da morte de Jesus Cristo à época do Édito de Milão a Igreja
vai organizando suas próprias práticas sociais e sua própria teorização pedagógica
com base nos princípios da solidariedade, caridade e fraternidade (principalmente),
sob o influxo, sobretudo, da cultura helenística, mas também da evolução das
comunidades cristãs e, como força protetiva, cria um sistema próprio de registros.
Breher (2011, p. 42) falando da Igreja Católica:
De fato são os primeiros grupos cristãos que fixam os ritos da
oração em comum, da revocação da paixão de Cristo e da
última ceia, do culto dos mortos, relacionados com os símbolos
do cordeiro (ligado à paz), do asno (ligado à humildade) e do
peixe, desenvolvido através de uma leitura da mensagem de
Cristo (nos Evangelhos, que foram muitos e muito diferentes
entre si, entre os quais a Igreja aceitou apenas os quatro
autores chamados canônicos: São Mateus, São Marcos, São
Lucas e São João, considerados mais antigos, mais fiéis e
uniformes entre si, mesmo se orientados de maneira diversa).
Entrementes, fixam-se também algumas práticas de formação
humana ligadas à práxis comunitária, e aqui os registros da
Igreja são fundamentais por que demonstra desde o início uma
organicidade profunda que mais na frente vai se transformar
em controle de vários aspectos sociais, inclusive o trabalho de
sistema primitivo de cartório.
A Igreja, por exemplo, desenvolve igualmente uma ação educativa sobre toda
a comunidade, como a conscientização da necessidade do batismo das crianças para
dar início a uma vida cristã. Esse ritual de batismo era registrado e guardados em
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livros, formando um inventário fundamental de informações relevantes sobre a
pessoas que logo seriam incorporados pelo Estado Romano (MESQUITA, s/d).
Com isso, o Registro Civil de pessoas naturais passou a ser uma
responsabilidade da igreja, enquanto unidade única do cristianismo conforme
preceituo o Imperador Justiniano, o que foi oficializado no Quarto Concílio de Latrão,
de 1215. Só que adveio a reforma protestante e a Igreja se dividiu. No campo
organizacional, passou a realizar e registrar somente os casamentos de pessoas que
compunham os seus quadros, ou seja, pessoas católicas. Só que metade da Europa,
não era mais católica e eles não tinham o direito de registrar os seus eventos civis,
como casamento, óbito e nascimentos o que obrigou os Estados Europeus a criarem
sistemas de Registros Civis seguindo cada um a sua peculiaridade, tirando da Igreja
essa prerrogativa única (LOZANA, 2009).
2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA REGISTRO CIVIL – DO BRASIL COLÔNIA AOS DIAS
DE HOJE
O Brasil foi descoberto em 1500, por Pedro Álvares Cabral, um navegador
português, ainda no Reinado de Dom Manoel I. Mas para se estabelecer e realmente
tomar posse da terra, somente em 1530, Portugal resolveu criar um sistema de
Governo Geral. Mandou para cá Martin Afonso de Souza par consolidar a Colônia do
Brasil que durou de 1530 a 1815. Mas, desde 1720, os governadores-gerais do Brasil
ostentavam o título de "vice-rei", embora a denominação oficial do Brasil, que
continuou a ser "Estado do Brasil-Colônia”. Somente foi elevado a categoria de vicereino no de 1763, No ano de 1915, foi elevado à categoria de Reino Brasil,
constituindo, assim O Reino Unido com os Reinos de Portugal e de Algarves (LIMA,
2009).
No campo jurídico, o Brasil se regia pelas Ordenações Filipinas, um conjunto
normativo fundado no direito canônico. No campo do Registro Civil de pessoas
naturais, as Ordenações Filipinas aplicavam as regras do Quarto Concílio de Latrão,
de 1215, mas especificamente o “Decretum de Refornatione Matrimonii”, ou seja,
aqui no Brasil, o Registro Civil das pessoas ficaram, desde o início, ficou sob a
responsabilidade da Igreja, já que essa era um braço muito forte do Estado português
(MESQUITA, s/d).
Isso perdurou até 1863, quando o Decreto n.º 3 069 foi editado e obrigava o
Estado brasileiro a reconhecer os registros de pessoas que não eram católicas, que
era realizado por suas próprias congregações religiosas, mesmo não tendo o
reconhecimento oficial. Em 25 de abril de 187, outro decreto foi editado, por iniciativa
do deputado geral do Império do Brasil, João Alfredo Correia de Oliveira. Decreto nº
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5 604 de 1874, implantou o Registro Civil no Brasil, seguindo os ditames de outras
nações (LOZANA, 2009).
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Como era uma inciativa do Estado brasileiro, através do poder legislativo,
cabia aos poderes executivo e judiciário procederam à implantação dos cartórios de
registro civil. Vale ressaltar que desde o descobrimento, o Reino de Portugal dava
muito valor aos atos notariais e registrais, mas sem uma estruturação própria. Isso só
ocorreu a partir de 1875, quando as províncias, atuais Estados e os municípios
começaram a implantação dos cartórios, fundamentalmente o de Registro Civil de
pessoas naturais (LOZANA, 2009).
Alguns autores, como Mesquita (s/d) falam de diversas normas que faziam
referência ao Registro Civil de pessoas naturais, mas ressaltam que não se tratavam
de leis próprias, como foi Decreto de n.º 5.604 de 1874. O primeiro deles, citado por
Mesquita (s/d) é o Primeiro Regulamento de Registro Civil, editado pelo Decreto n.º
798 de 18 de janeiro de 1852, que dava legitimidade e legalidade ao Registro soba a
responsabilidade da Igreja. Mas era apenas uma regulamentação e não uma lei
especifica. Mas Mesquita (s/d) também faz referência a um documento de 1928
(Decreto n.º 18.542, de 24 de dezembro, que é anterior ao Decreto n.º 4.857, de 09
de novembro de 1939). Nestes documentos citados pelo autor, o artigo 17 da Lei n.º
586 de 06 de setembro de 1850, que faz referência ao Registro Civil de pessoas
naturais (LOZANA, 2009).
Em 1963, o Decreto n.º 3.069, de 17 de abril de 1863, tornava obrigatório o
aceite pelo Estado dos atos de casamento, nascimento e óbito de pessoas não
católicas. Esse decreto foi um passo decisivo para a formatação de uma legislação
própria que viria 11 anos depois pela iniciativa do deputado geral do Império do
Brasil, João Alfredo Correia de Oliveira. Foi editado o Decreto nº 5 604 de 1874,
criando definitivamente uma norma para o Registro Civil no Brasil. Em 07 de março
de 1888, o Decreto n.º 9.886, autorizou do serviço de Registro Civil de pessoas
naturais para o dia 1º de janeiro de 1889. O Decreto n.º 10.044 de 22 de setembro
de 1888 definiu o que deve constar no registro (nome da pessoa, nome dos pais,
nome dos avós, data de nascimento e outras informações pertinentes ao registro,
como número do livro, o nome do tabelião responsável, etc.) (LOZANA, 2009).
Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil e na
Constituição da República de 1891, o Estado brasileiro rompe com suas ligações com
a Igreja Católica no campo formal. Em 1890 foi criada figura do Casamento Civil com
a edição do Decreto nº 181 de 1890. Mas na realidade o Decreto 5.504 de 1874 é a
primeira norma verdadeiramente que trata somente do Registro Civil no Brasil e essa
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norma só foi mudada, durante o Governo Militar em 31 de dezembro de 1973, 99
anos depois da promulgação da Lei de 1874 (CENEVIVA. 2002).
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Foi a Lei Federal 6.015 de 31 de dezembro de 1973, com alterações
determinadas pelas Leis 6.140 de 28 de novembro de 1974 e 6.216, de 30 de junho
de 1975 que criou um sistema normativo no Brasil República para os registros civis.
Em 1977, a Lei sofreu uma nova mudança provocada pela Emenda Constitucional no.
09, de 28 de junho de 1977, que admitiu o Divórcio no Direito Brasileiro. Em 25 de
setembro de 1977, o divórcio foi regulamentado pela Lei n.º 6.515 (MESQUITA, s/d).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 muitas normas do
ordenamento jurídico brasileiro necessitavam de reformulações e dentre elas o
Código de Menores de 1979 (Lei n.º 6.667, de 10 de outubro de 1979), reformulado
pela adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990); O Código
Civil de 1916, reformulado pelo Código Civil de 2002. Algumas legislações
precisavam de adaptações aos termos constitucionais e entre elas está a Lei n.º 6.015
de 31 de dezembro de 1973 reformuladas em 2001 (Lei n.º 10.215) em 2008 (Lei n.º
11.790), mas apenas em alguns aspectos (SANTOS, s/d).
3 AS AÇÕES
3.1 Ação de Registro Tardio
A Lei Federal n.º 11.790, de 02 de outubro de 2008 produziu uma série de
inovações na questão do Registro Civil no Brasil, fundamentalmente no que se
refere ao registros tardios de nascimento. A Lei criou determinantes extrajudiciais,
que devem se iniciar pela procura do cartório de Registro Civil de pessoas naturais,
sem a obrigação de fazê-lo via judicial como anteriormente (BRASIL. 2008).
A referida lei segue os ditames da Lei Federal n.º 11.441/2007, no qual tanto
o divórcio como a separação se realizado na forma de consenso entre as partes
dispensa a formalidade judicial com o procedimento extrajudicial, sendo o
determinante com a lavratura de escritura pública (HILL, 2017).
Assim, como a situação do divórcio e da separação, se consensual, passou a
dispensar o procedimento judicial, justamente para dar celeridade ao fato, também
o registro tardio passou a dispensar essa formalidade antes admitida. O fulcro da
questão dada pelo legislador foi à celeridade e menos formal com a adoção dos
procedimentos extrajudiciais fazendo com que o cidadão se motive a proceder ao
registro, mesmo que tardio de nascimento. Outra justificativa dada pelo legislador
foi aliviar o judiciário brasileiro afogado por processos, mas garantido a necessária
segurança jurídica necessária (D’URSO, 2016).
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Assim conceitualmente o Registro Tardio constante da Lei n.º 6.015/1973 é
todo registro realizado fora do prazo legal para o registro de nascimento, previsto
no art. 505 que diz que o registro de nascimento tem que ser realizado em até 15
dias a partir da data de nascimento da criança como regra geral. A Lei prevê duas
excepcionalidades: a primeira diz respeito a um decurso de prazo para 90 dias (3
meses), caso o cartório de registro esteja a mais de 30 km da residência dos país.
Outra excepcionalidade da lei é de que se o responsável pelo registro for à mãe. Os
documentos necessários são: Declaração de Nascido Vivo (DNV); documento de
identidade (HILL, 2017).
A Lei de 1973 previa que o registro fora do prazo de maiores de 12 anos de
idade só poderia ser realizado via judicial, até o advento da Lei n.º 11.790/08. A
preocupação do legislador da Lei de 1973 era de evitar a duplicidade do registro, já
que só o juiz poderia sentenciar a inexistência de registro anterior de nascimento,
com a autorização do respetivo registro (HILL, 2017).
Com a nova Lei de 2008, o controle e avaliação passaram a ser do Oficial
Registrador, não sendo levando em consideração a questão da faixa etária do
registrando. Portanto, independente da idade será necessário, tão somente, o
comparecimento junto ao Oficial Registrador, abrir o procedimento, sendo,
dispensado a intervenção judicial. Caso a pessoa seja maior de 18 anos, ela mesmo
pode instaurar o procedimento. Mas se for menor, deve procurar o Ministério Público
e esse dar inicio ao procedimento judicial. Não há necessidade de presença de
advogado (D”URSO, 2016).
Sem dúvida que a Lei Federal n.º A Lei Federal no 11.790/2008 representou
um significativo avanço no ordenamento jurídico brasileiro e um desafogo para a
justiça por se tratar de um procedimento comum, já que as pessoas às vezes não
sabem os prazos que tem para registrar os seus filhos; outros com baixa escolaridade,
não dão importância para o registro dos seus filhos que só com a formação da
consciência se dão conta da importância do registro e, outras situações que um país
com profunda desigualdade social causa nas pessoas (HILL, 2017).
3.2 Ação de Suprimento/Restauração e/ou Ação de Retificação de Registro Civil
de pessoas naturais
A questão do suprimento/restauração ou retificação do Registro Civil de
pessoas naturais no Brasil dos arts. 109 a 113 da Lei n.º 6.105/1073. O artigo 109 faz
uma apanhado geral dos requisitos fundamentais que envolve essas três
possibilidades (suprimento, restauração e a retificação do Registro Civil de pessoas
naturais) e diz que a pretensão precisa ser judicial, com documentos comprobatórios
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da pretensão e/ou testemunhas, desde que seja ouvidos o Ministério Público - MP e
os interessados (BRASIL, 1973).
O objetivo do juiz de observar os documentos, ouvir o interessado e as
testemunhas é levantar o maior número de informações pertinentes para usar como
prova. É um trabalho de levantamento de informações contundentes justamente por
ser percebida que a informação é a matéria-prima mais valiosa. Quem detém a
informação, de certa forma detém o poder. A informação é fator-chave do trabalho
de oitiva do juiz principalmente dos tempos atuais, denominados de “Era da
Informação”, que acabam por ser imprescindíveis para que o trabalho judicial flua de
forma eficaz (DALLARI, 2004).
O importante é dispor de informações seguras que embasem o processo de
levantamento de informações. Então o trabalho do juiz, neste casos específicos de
suprimento/ restauração e/ou retificação de Registro Civil de pessoas naturais se
torna um elemento balizador do levantamento de informações, fornecendo uma
visão cristalina das pretensão do interessado em função das informações
possibilitarem a formação de um retrato fiel da situação (DALLARI, 2004).
Já ó fato de ouvir o MP se infere pelo fato desta instituição ter em seus
fundamentos características e atribuições gerais estabelecidos na Constituição
Federal de 1988. Assim, a CF/1988, em seu artigo 127 estabelece que o MP é a
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. É também assegurada a autonomia funcional e
administrativa, bem como a iniciativa de encaminhamento de sua proposta
orçamentária à casa legislativa pertinente (MOARES, 2015).
É uma instituição constitucional autônoma. Seus membros são formados em
Direito e passam a fazer parte de seus quadros após concurso público. Existem
diversos ramos do MP. Divide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público
do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, e em cada Estado da federação haverá um Ministério Público Estadual
(MORAES, 2014).
Ao MP cabem as funções estabelecidas no artigo 129 da Constituição Federal,
como a promoção das ações penais contra as pessoas que cometem crimes e
instauração de inquérito civil e a propositura de ações civis públicas em defesa de
direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos como aqueles em defesa dos
idosos, portadores de deficiência, do meio ambiente, da saúde e da educação e no
caso específico da Lei n.º 6.105/1973emitir opinião favorável ou contrária a pretensão
do interessado. Neste sentido, se constitui de suma importância a oitiva do MP com
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atribuição de provas por esta importante instituição da República em um Estado
Democrático de Direito (CRUZ e TUCCI, 2010).
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O parágrafo 1º do art. 109 a impugnação ou parte de algum interessado
ou ainda do Ministério Público e determina ao juiz a produção de provas que deverá
ocorrer no prazo de 10 dias, desde que em 3 dias, tanto o MP como os interessados.
A produção de provas. O importante é dispor de informações seguras que embasem
o processo decisório. Então para o trabalho do juiz, a informação se torna um
elemento balizador do processo decisório, pois ela traduz o conhecimento sobre a
situação, fornece uma visão cristalina do problema, em função da mesma passar por
ela e esta possibilita a formação de um retrato fiel da situação. E essa provas são de
três: proa testemunhal que se refere a oitiva de pessoas que conhecem a situação
em todo o seu contexto; prova documental que envolve a apresentação de
documentos comprobatórios sobre a situação ensejada; e, a prova pericial que é o
exame da verificada da documentação apresentada (PACHECO, 2011).
Com isso o juiz tem os elementos fundamentais para que possa tomar um
decisão que será baseado nos seguintes procedimentos: como, segundo Pacheco
(2011, p. 112-113):
a)

Conhecimento: está baseado na informação e no
tratamento da mesma para que se transforme em
conhecimento;
b)
Sensibilidade: capacidade de sentir o valor da informação
e como ela deve ser processada;
c)
Percepção: é o efeito de uso da informação mais propícia
para a decisão por intermédio da sensibilidade de perceber o
melhor caminho ou a melhor alternativa.
Desta forma, a tomada de decisão é um processo complexo que deve
seguir tanto a racionalidade por intermédio do acúmulo de informações
disponibilizadas como, também da intuição que pode ser empírica com base
unicamente na capacidade de sentir o problema do juiz, ou com base, também em
informações que se transforme em conhecimento, produza sensibilidade e promova
uma percepção clara do que deve ser decidido (MORAES, 2015).
O parágrafo 2º do art, 109, fala que o juiz tem 5 dias de prazo para decidir
caso nenhuma prova seja mais necessária ou ainda caso não aconteça nenhuma
impugnação. O parágrafo 3º do art. 109 trata da apelação da decisão do juiz, uma
prerrogativa constitucional. O parágrafo 4º se refere ao formalização do pedido de
suprimento/restauração e/ou retificação. O parágrafo 5º se refere ao fato da decisão
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do juiz ser cumprida em outra jurisdição inferido que o juiz deve infomar a decisão
via ofício. Finalmente o parágrafo 5º dos procedimentos que serão tomados no
registro (BRASIL, 1973).
O art. 110 trata de questões referentes ao suprimento/restauração e/ou
retificação do registro que fará um requerimento ou petição específica de
argumentações com base: I – erros que não necessitem de correção; II – erros na
transposição constantes em mandados judicias; III – inexatidão da ordem
cronológica; IV- não citação do munícipio de nascimento; V – mudança da relação
administrativa do local de nascimento (exemplo, distrito para município);; o parágrafo
5º se refere ao fato de o erro ser do oficial e a dispensabilidade de expensas de taxas
ao interessado (BRASIL, 1973).
O art. 111 se refere ao fato de que nenhum justificação será entregue ao
interessado. O arr. 112 não exige espaço temporal para que os procedimentos sejam
solicitados; e finalmente o art. 113 diz que em casos de filiação legítima ou ilegítima
esta deverá ser resolvida em processo contencioso específico para reforma do
assento ou anulação do respetivo Registro Civil de pessoas naturais (BRASIL, 1973).
Embora a lei 6.105/1973 tenha tratado da questão do Registro Civil de
pessoas naturais de forma bem detalhada, ela demonstra uma preocupação
profundamente formal e legalista com a situação. Que a questão deve serem
regulamentada não se tem dúvida alguma. O problema é o excesso de formalismo
em procedimentos eu poderiam ser realizados pelo próprio cartório, como ocorreu
com a questão do Registro Tardio cuja Lei Federal n.º 11.790, de 02 de outubro de
2008, deixou o formalismo para trás criando procedimentos extrajudiciais que deram
celeridade a questão facilitando a vida das pessoas (TEIXEIRA, 2011),
Suprir, restaurar ou retificar é um procedimento simples que pode muito
bem ser realizado pelos cartórios, claro que regulamentados por uma lei especifica
como foi feito com a introdução da Lei n.º 11.790/2008 que modernizou os
procedimentos de Registro Tardio de pessoas naturais. Mas aos outros
procedimentos, inda lhes restam toda a necessidade de se procura o sistema
jurisdicional para proceder um ato simples, de controle e conferência (TEIXEIRA,
2011),.
A Lei n.º 6.105/1973 foi um importante passo para regulamentar a questão
no Brasil, justamente por que o tema ainda era regido por uma lei dos tempos do II
Império do Brasil; mas, nãos e pode esquecer que a mesma foi produzida em um
sistema político ditatorial, profundamente controlador e, sem debates no Congresso
Nacional, que servia apenas de carimbador das pretensões do executivo (CARRION ,
2017),
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Assim deve-se entender que tanto o Direito Constitucional bem como o
Direito Civil são formas de realização dos valores neles contidos, ou seja, como o
conjunto de normas que dão a possibilidade de exercício amplo e efetivo da
cidadania (CARRION, 2017). .
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Que a Lei n.º 6.105/1973 foi um importante passo na questão da
legitimação e legalização dos procedimentos em relação ao Registro Civil de Pessoas
Naturais, não se tem dúvida. A eficácia de um norma jurídica é considerada sinônimo
da aplicabilidade. Conceitua ambas como sendo a qualidade de produzir em maior
ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular desde logo, em maior ou menor escala,
as situações, relações e comportamentos de que cogita. Mas nos dias de hoje, cuja
demanda de processos no judiciário é muito grande e a infraestrutura do poder
judiciário não permite que processos sejam céleres, a Lei 6.105/1973, perde a eficácia
por sua aplicabilidade de espaço temporal ser incompatível com a infraestrutura do
poder judiciário, necessitando, pois de modernização e transformação de
procedimentos formais judiciais em procedimentos formais, só que na esfera
extrajudicial, cabendo a intervenção judicial só em litígios mais graves (TEIXEIRA,
2011).
3.3 O Conceito de status civil
No ordenamento jurídico brasileiro não existe o escopo e significado
do status civi, devido às razões já explicadas, ou seja, a legislação de registro civil no
Brasil é muito antiga. Por um lado, o status civil como categoria não afeta mais a
capacidade de agir, embora existam casos em que essa capacidade é afetada por
alguns dos status civis, como o status de menor ou deficiente, não é afetada por
outros, como casamento.
Como esse denominador comum não existe, reunir situações tão diversas
como nacionalidade, status familiar, idade ou deficiência na mesma categoria leva
inevitavelmente a um conceito vago e impreciso, cuja unidade reside unicamente, ,
em seu valor para definir a situação judicial básica da pessoa na sociedade. É por isso
que alguns autores doutrinadores do direito comparado não tratam do conceito.
Essas dúvidas são evidentes pelo fato da legislação brasileira: a) não levar em
consideração um regime específico para as ações de status, mas para determinados
processos que afetam situações tradicionalmente enquadradas no status civil; e, b)
quando se fala da impossibilidade de submeter os processos judiciais a esses
assuntos à transação, nem menciona o termo status civil.
É verdade que mantém o termo quando leva em consideração duas
especialidades específicas relacionadas ao escopo da res iudicata[4] e à execução
607

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

de sentenças. No entanto, também vê-se que o que é relativo ao escopo da res
iudicata não é claro, lembrando o que é relativo ao regime confuso de status civil no
direito comparado. Confuso no aspecto de que cada ordenamento jurídico tem um
visão diferente.
Por isso, caso o parlamento brasileiro resolvesse modernizar a Lei n.º
6;105/1973 em todo o seu escopo normativo deveria incorporar o conceito
de status civil e, por isso, não poderia prescindir disso, embora deva reconhecer a
“elasticidade do conceito” e seu “conteúdo historicamente variável” ou sua natureza
instrumental. Assim a lei nova deveria dissociar status civil e registro civil. Hoje seria
o momento o momento apropriado para isso, considerando a proximidade
conceitual do status civil e do Registro Civil. No direito espanhol, segundo Berdejo
(2010, p. 33) o Conselho Geral de Poder Judiciário entendeu que isso é verdade no
relatório do Projeto de Lei, para esta lei: “Talvez o legislador deva se esforçar nesse
sentido e se atreva a definir o conceito jurídico de status civil de uma vez por todas
ou dispensar completamente com o uso desse termo”.
No entanto, o legislador espanhol decidiu conservar a referência expressa
ao status civil, mas deve-se reconhecer que a amplitude da menção “outras
condições da pessoa poderia dar a sensação - pelo menos do ponto de vista positiva
lei - que é praticamente desnecessário continuar usando esse conceito”. Nesta lei, os
conceitos de Registro Civil e status civil são dissociados, talvez ainda mais
fortemente.
Assim aqui no Brasil , caso o parlamento tomasse a iniciativa de modernizar a
Lei n.º 6.106/1973, deveria manter a função do registro como de confirmação oficial,
com efeitos apropriados e finalidades dos fatos e atos que referem-se ao status
civil das pessoas em cada caso, mas também àquelas outros determinados pela lei.
Essa
dissociação
do status civil
e
do
Registro
Civil
deveria
começar anteriormente - embora seja verdade que, até um breve tempo atrás, a Lei
continue falando de “Registro de pessoas naturais, desde que, por algum tempo,
este Registro tenha admitido muitos dados e muitas circunstâncias pessoais
independentes do conceito de Estado civil. Se as duas últimas reformas de 2011 e
2008 de aspectos específicos da Lei n.º 6.105/1973 não é e nem foi apenas um
registro de status civil, como o Código Civil brasileiro deveria dizer, mas admitiu
outros fatos, razão pela qual é chamado simplesmente de Registro civil.
O que se refere à deficiência é uma prova disso; assim, o Civil Registro desejava
admitir a entrada em conceitos ou instituições que função à parte da deficiência e,
portanto, uma possível mudança no status civil. O desenho do novo Registro Civil
estipularia uma área de aplicação ainda maior que a área estipulada pela Lei n.º
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6.105/1973 com relação a fatos e atos que podem ser registrados. Esta circunstância
o distancia dos limites estritos das leis civis tradicionais.
CONCLUSÃO
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A Lei Federal n.º 6.105/1973 que entrou em vigor no dia 31 de
dezembro dispõe sobre a questão de Registro Civil de pessoas naturais através de
procedimento extrajudicial e judicial, processado diretamente perante o Oficial
Registrador Titular do cartório de Registro Civil de pessoas naturais. É uma lei muito
antiga que consta do ordenamento jurídico brasileiro e veio para atualizar outra lei
muito antiga, ainda do tempo do II Império do Brasil – o Decreto n.º 5 604 de 1874.
A Lei n.º 6.105/1973 sofreu poucas modificações durante a sua existência e
isso saem dúvida torna sua aplicabilidade e eficiência bastante prejudicada, até por
que em alguns ordenamentos jurídicos internacionais, como o da Espanha, o da Itália
e de Portugal discussão vai além do simples Registro. Esses ordenamentos estão em
um fase de discussão do conceito de status civil que no Brasil, o parlamento nem
começou a pensar no assunto.
A Lei Federal n.º 6.105/1973 representou significativo avanço no ordenamento
jurídico brasileiro, naquele momento. Mas não se pode esquecer que a sociedade
evoluiu e conceitos do direito civil também. Essa lei estabeleceu os procedimentos
naturais para o Registro Civil e resguardou as necessárias situações que fogem a
naturalidade. Dentre elas a questão do suprimento/restauração e/ou retificação do
Registro Civil, além do registro tardio.
O legislador brasileiro bem sendo omisso para adaptar a lei de forma geral
aos novos tempos, inclusive de incorporar a questão do status civil. Assim, a lei além
da necessidade de ser modificada em relação ao suprimento/restauração e/ou
retificação de Registro Civil de pessoas naturais, como foi feito em 2008 com relação
ao registro tardio, deveria também incorporar elementos subjacentes ao
denominado status civil.
Assim teríamos uma lei moderna e dentro do que se aplica no direito
internacional para essas situações de fato, embora seja verdade que o papel essencial
da verificação oficial não seja cumprido, mas apenas um papel informativo que, para
os fins que vimos a esse respeito, reafirma a separação do Registro Civil e
do status civil.
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RESUMO: A pesquisa objetiva tem como o seu principal fim o melhor entendimento
juridicamente e doutrinariamente a LGPD na sociedade brasileira. Como metodologia
utilizou-se a pesquisa bibliográfica de modo que tornou-se possível reunir autores
com suas respectivas obras evidentemente atreladas a pesquisa. Nesta pesquisa tem
como foco tanto o conteúdo para fins jurídico, como para a sociedade como um
todo, cujo conteúdo da mesma faz parte do cotidiano da sociedade. No item 2
discute-se a autodeterminação informativa, no item 3 abordar a LGPD, 3.1 conceito
de dados pessoais e sensíveis, no item 4 aborda e compara a LGPD e a GRPD, 5 como
fica as Instituições de ensino e científica.
Palavra chave: Sociedade, privacidade, armazenamento, Estado, proteção.
SUMÁRIO: 1. - Introdução - 2. Autodeterminação informativa - 3 Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - 3.1. Conceito de dados pessoais e sensíveis - 4.
Comparação da LGPD com a GRPD - 5. Como a lei fica para as escolas, universidades
e instituições de ensino e pesquisa - 6. Conclusão - 7. Referências bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
Essa pesquisa tem como aspecto relevante visto que a proteção da
privacidade é um direito assegurado constitucionalmente, e poderá estar sendo
aplicada a diversos setores, e que advogados terão a oportunidade de utilizá-la, além
de contribuir para a formação do advogado, o conhecimento sobre a proteção de
dados é de vital importância, e consequentemente os avanços que estão por vir, com
tecnologias aplicadas ao âmbito jurídico.
O Surgimento de novas tecnologias modifica a forma com que as pessoas
interagem, convivem em sociedade, se relacionam, e fazem negócios, o que
influencia diretamente na rotina das pessoas. Com o desenvolvimento vieram além
de novo desafios para as leis vigentes e sua modernização, com esse avanço
tecnológico possibilitou também uma maior facilidade na invasão do direito
fundamental da privacidade que apesar de ser garantido constitucionalmente não
existia no Brasil uma legislação que se ajuda a combater a violação da privacidade
em meios digitais. Foi então necessário criar uma lei. A lei nº 13.709, lei geral de
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proteção de dados pessoais criadas em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor em
18 de setembro de 2020, o presidente sancionou um projeto que estabelece a
vigência da lei.
Há cerca de cinquenta anos atrás surge o primeiro conceito de era da
informação e vem acompanhando as transformações que vêm marcando a
sociedade. Em 1970, vieram invenções que revolucionaram a forma de processar e
armazenar informações, nessa época surgiram os computadores pessoais e o
microprocessador. Porém somente na década de 90 que ficou conhecida como a era
da informação, após vários avanços tecnológicos tanto na área de comunicação
quanto na área da computação possibilitou essa mudança.(DA SILVEIRA, 2017).
2 AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA
Em seu artigo 12 da Declaração Universal do Direitos Humanos afirma que:
“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra
tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei (NAÇÕES
UNIDAS, 1948).”
A Constituição Federal determina em seu artigo 5°, inciso X, o princípio da
inviolabilidade e o direito à privacidade. Ou seja, a intimidade e a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas são invioláveis (BRASIL, 1988).
Há trinta anos o direito à autodeterminação informativa foi
enunciado
pelo
Tribunal
Constitucional
alemão
(Bundesverfassungsgericht) como consectário do direito
fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade e
inviolabilidade da dignidade humana (Art. 1 I e 2 I GG). Essa
conclusão levou a mudanças sensíveis no entendimento sobre
proteção de dados pessoais. O direito à autodeterminação
informativa, nessa nova senda, é visto como um requisito para
a liberdade em um Estado Democrático de Direito (ASSMANN,
et al.,2014).
O direito internacional dos direitos humanos reconhece que o direito a
privacidade se trata de um direito fundamental. Com desenvolvimento de novas
tecnologias ligadas a área computacional e informacional surgiram novas formas que
o direito à privacidade pode ser violado. Para assegurar esse direito fundamental em
meados da década de 1970 para sanar essa problemática os países da Europa e os
Estados Unidos modernizaram sua legislação, tribunais e doutrinas com a finalidade
de garantir o direito a privacidade. Surgiu então o direito à autodeterminação
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informativa. O Brasil, embora proteja constitucionalmente o direito à privacidade e o
sigilo de informações pessoais, e possua na legislação consumerista dispositivos de
proteção de dados, tem, ainda, muito que fazer nos planos doutrinário, legislativo e
jurisprudencial para que a proteção dos dados pessoais de seus cidadãos se torne
efetiva (SILVEIRA; AVELINO; SOUZA, 2016).
3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
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A lei geral de proteção de dados pessoais determina em seu artigo 1° e 2° que
os dados pessoais inclusive em meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica
de direito de público ou privado, dispões o respeito a privacidade, a
autodeterminação informativa, a liberdade de informação de comunicação e de
opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento
econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa
do consumidor; os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (BRASIL, 2018).
Em seu artigo terceiro determina que a lei será aplicada em qualquer operação
de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público
ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde
estejam localizados os dados, desde que essa operação de tratamento seja realizada
no território nacional (BRASIL, 2018).
Milhares de empresas brasileiras trabalham com o armazenamento de dados
pessoais de seus clientes, seja de forma direta ou indireta, esses dados são
importantes para o funcionamento das mesmas, dessa forma diariamente centenas
de dados circulam nas redes virtuais. E cada vez mais comum a exposição de
informações de pessoas e empresas, isso só mostra a fragilidade de sistemas e
protocolos.
Então não se trata de uma opção para as empresas brasileiras de pequeno, médio e
grande porte adequa-se a LGPD e sim uma obrigação para melhor cuidar de seus
clientes e usuários.
3.1 DADOS PESSOAIS E DADOS SENSÍVEIS
Os dois estão expressos do art. 5 da lei LGPD, dados pessoais representa
qualquer dado que possa ser associado a um indivíduo, fazendo com que a aplicação
da norma se concentre sobre o poder que o indivíduo tenha sobre o seu próprio
dado. A definição de dado pessoal pode influenciar o equilíbrio de poder entre o
cidadão e aquele que coleta e utiliza seus dados.
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Os dados sensíveis por sua vez são dados cujo tratamento pode ensejar a
discriminação do seu titular – por se referirem, por exemplo, à opção sexual,
convicções religiosas, filosóficas ou morais, ou opiniões políticas. Os dados sensíveis,
pelo potencial discriminatório que apresentam, de acordo com a proposta em
questão, deveriam ser protegidos de forma mais rígida.
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Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável;
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
4. COMPARAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD) E A GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION(RGPD)
A lei que entrou em visor esse ano em nosso Estado teve pontos similares com
a lei que gere a proteção de dados da União Europeia, visto que também vemos
pontos distintos na primeira legislação que rege o tema de maneira mais ampla, a
GDPR conta com respaldo legislativo de cerca de 25 anos, que trata com atenção o
tema de proteção e segurança de dados pessoais, sendo a lei europeia mais incisiva
em certos pontos do que a lei brasileira. Ainda como diferença, a LGPD, de maneira
concisa, preocupa-se em relacionar a definição de “dados sensíveis”, prevista no
artigo 5º, inciso II, da referida lei, enquanto a GDPR, de maneira específica, define
termos como “dados biométricos”, “dados de saúde” e “dados genéticos”. Desta
forma, a LGPD apresenta uma definição mais superficial do termo, enquanto o
regulamento europeu os define de maneira mais detalhada.
Com relação a esse aprofundamento na questão dos dados sensíveis, ambas
tem mais convergências do que diferença, com isso apresentam disposições
semelhantes em relação ao consentimento dos titulares dos dados pessoais, ônus da
comprovação da obtenção do consentimento, direito de informação dos titulares,
portabilidade de dados, responsabilidade dos agentes, indicação do encarregado
pelo tratamento dos dados e previsão de parâmetros de segurança para o seu
tratamento, guarda e manuseio.
Visando essas semelhanças nas normas temos algumas tabelas comparativas:
●

Tratamento de Dados de Menores
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LGPD (Brasil) – Art 14, §1º

GDPR (União Europeia) – Art 8, §1º

A todos os menores de 18 anos, é Aceita o consentimento dado por
necessário que o consentimento seja crianças, desde que tenham pelo menos
dado pelos pais ou responsáveis.
16 anos. Para o caso de menores de 16
anos, o consentimento deve ser dado
pelos pais.
Quanto ao Tratamento de Dados Sensíveis

LGPD (Brasil) – Art 11, II, ‘b’ e ‘g’

GDPR (União Europeia) – Art 9, §2º, ‘d’ e
‘e’
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●

Estabelece proteção especial aos dados Proíbe o tratamento de dados sensíveis,
sensíveis. O tratamento poderá ocorrer estabelecendo algumas exceções.
apenas nas hipóteses previstas na lei,
independente do consentimento do
titular.
●

Políticas de Proteção de Dados

LGPD (Brasil) – Art 50

GDPR (União Europeia) – Art 24, §2º

A lei brasileira trata a implementação de
programa de governança e privacidade
como faculdade dos controladores de
dados.

Atribui aos controladores de dados a
obrigação de adotar medidas técnicas e
administrativas
adequadas
para
assegurar o comprimento da legislação.

●

Relação entre o Controlador e Operador

LGPD (Brasil) – Art 39

GDPR (União Europeia) – Art 28 §3º

O operador deverá realizar o tratamento
de dados conforme a instrução do
controlador. Não há exigência de
formalização por meio de contrato.

Prevê que o tratamento de dados
realizado por operador deve ser regido
por contrato ou outro ato jurídico que
vincule o controlador ao operador.

●

Responsabilização dos Agentes

LGPD (Brasil) – Art 42 ao 45
Existem três hipóteses
controlador/operador
responsabilizado:

GDPR (União Europeia) – Art 82
em que
não

o Existem duas hipóteses em que o
é controlador ou operador não é
responsabilizado:
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1.

Quando a pessoa física ou
jurídica não estiver envolvida com
o tratamento dos dados;
2. Quando, a despeito do dano, o
tratamento for realizado em
conformidade com a legislação,
3. Quando os agentes comprovam
que o dano é decorrente de culpa
exclusiva do titular dos dados ou
de terceiros.
●

1.

Quando a pessoa física ou
jurídica não estiver envolvida com
o tratamento dos dados;
2. Quando, a despeito do dano, o
tratamento for realizado em
conformidade com a legislação,

Relatório de Impacto

LGPD (Brasil) – Art 38

GDPR (União Europeia) – Art 25

Não foram especificadas em quais
situações o controlador será obrigado a
realizar um relatório de impacto à
proteção de dados pessoais, delegando a
uma regulamentação posterior o
tratamento desta matéria.

Está previsto que o controlador deve
prover um relatório de impacto à
proteção de dados pessoais, quando o
tratamento resultar em um elevado risco
para o direito e a liberdade das pessoas.
A GDPR traz ainda uma detalhada
descrição do que deve ser abordado
neste relatório.

●

Órgão Regulador

LGPD (Brasil) – Art 68

GDPR (União Europeia) – Art 68

Previa a criação da Autoridade Nacional Estabelece a criação do Comitê Europeu
de Proteção de Dados em sua origem, para Proteção de Dados, responsável por
seguido a mesma linha do regulamento assegurar a aplicação coerente da GDPR.
europeu.
Porém, os dispositivos que previam a sua
criação e responsabilidades foram
vetados,
por
incorrerem
em
inconstitucionalidade
do
processo
legislativo.

5. COMO A LEI FICA PARA AS ESCOLAS, UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE
ENSINO E PESQUISA
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Elas não ficam de fora e precisarão passar por regulações. Mas, vale destacar:
para as instituições de ensino e pesquisa, há as exceções que devem ser
consideradas. As ressalvas estão presentes no art. 4º, que esmiuça os casos em que
a lei não se aplica no tratamento de dados pessoais. Para fins acadêmicos, o que vale
é a hipótese dos art. 7º, IV e art. 11, II, c), que define que o tratamento de dados
pessoais, com destaque para informações sensíveis, somente poderá ser realizado
para estudos por órgão de pesquisa, mantendo, sempre que possível, o anonimato
dos dados pessoais.(Pinheiro,Patricia Peck, artigo 2020).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Ainda sobre as instituições de ensino, é relevante mencionar o art. 13, II, que
trata da responsabilidade pela segurança da informação, no caso de pesquisa de
dados em saúde pública, bem como a possibilidade de conservação dos dados pelos
órgãos de pesquisa nos termos do art. 16 da LGPD. Segundo o trecho da lei, os dados
poderão ser mantidos para a finalidade de estudo por órgãos de
pesquisa..(Pinheiro,Patricia Peck, artigo 2020).
6. CONCLUSÃO
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor em 2020 para
enfim melhorar e uniformizar a maneira como são tratados os dados pessoais, pois
sempre houve, em diferentes ambientes a coleta de informações com o intuito de
definir um perfil de consumo ou hábito de compra das pessoas portanto cabe aos
determinados órgãos responsável pela fiscalização para que tenha o máximo de
empresas e instituições aderindo a nova lei.
Independente da origem da companhia ou organização, as normas valem para
todos, sem exceção. A lei regulamenta operações de dados realizados no Brasil ou
no exterior, desde que a coleta tenha sido realizada em território brasileiro.
O tratamento inadequado de dados pessoais representa um grande risco a
privacidade e a intimidade de seus titulares, que poderão ter seus dados e
informações de forma indesejada e o perigo e quando usam de forma criminosa.
Para usuários e clientes significará o exercício pleno da autodeterminação
informativa acerca de como são tratados os seus dados pessoais. Finalmente, o
Estado ganhará confiabilidade internacional, mostrando as demais nações que trata
os dados pessoais de seus nacionais com seriedade e respeito.
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RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar a responsabilidade das construtoras da
entrega de imóveis, aludindo mais especificamente sobre os defeitos que estes
vierem a apresentar e também quanto ao atraso. Como metodologia, adotou-se a
pesquisa bibliográfica, a qual foi possível reunir diversas obras que perfazem o
assunto, quais sejam, monografias, artigos e livros. Reuniu-se também,
jurisprudência, julgados e leis que dispões acerca da temática. A pesquisa é
justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direito, por permitir analisar a possibilidade de os adquirentes reaver os danos ora
sofridos através de uma indenização, tanto materialmente quanto moralmente, pois
sabe-se que a moradia é primordialmente um direito fundamental. No decorrer da
pesquisa, discutiu-se sobre primeiramente a respeito do conceito de contrato de
construção. Em seguida, diferenciou-se concisamente o incorporador do construtor.
Sucessivamente, foi brevemente elucidado a questão da responsabilidade civil,
aludindo seus conceitos e aplicações. Discutiu ainda, de forma breve sobre a relação
de consumo entre o construtor e adquirente. Por fim, elucidou-se a responsabilidade
do construtor na entrega do imóvel, mais especificamente quanto aos defeitos e o
atraso na entrega. Portanto, é possível que a construtora seja responsabilizada, caso
entregue o imóvel com defeito, devendo obrigatoriamente fazer a entrega com
solidez e segurança.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade. Construtoras. Imóvel.
ABSTRACT: The research aims to disentangle the responsibility of real estate
developers, alluding more specifically about the defects they may present and also
about the delay. As methodology, we adopted the bibliographic research, which was
possible to gather several works that make up the subject, namely, monographs,
articles and books. It also gathered jurisprudence, judgments and laws that provide
on the subject. The research is justifiably relevant both for society and for the legal
operators, as it allows the analysis of the possibility of acquirers to recover the
damages now suffered through compensation, both materially and morally, since it
is known that housing is primarily a right. fundamental. In the course of the research,
it was first discussed about the concept of construction contract. Then the concise
builder differentiated concisely. Subsequently, the question of liability was briefly
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elucidated, alluding to its concepts and applications. It also briefly discussed the
consumer relationship between the builder and the buyer. Finally, the responsibility
of the builder in the delivery of the property was clarified, more specifically regarding
defects and delayed delivery. Therefore, it is possible that the construction company
will be held responsible if it delivers the defective property, and must make the
delivery with solidity and safety.
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KEYWORDS: Responsibility. Builders. Immobile.
INTRODUÇÃO
Hoje em dia, milhares de pessoas em suas batalhas diárias da vida, sonham
em ter uma casa própria, um lugar que permita-lhe dizer “é minha”. Ou até mesmo,
para os empreendedores que querem investir em imóveis, comprando-os e,
posteriormente, alugando-os ou vendendo-os.
Sabe-se que, quem realizam essas obras são as construtoras, ou seja, são as
responsáveis para que o imóvel seja entregue em perfeitas condições para o
adquirente. Então, caso sejam encontrados defeitos na obra que foi entregue, e seja
comprovado que é culpa da empresa responsável pela construtora, certamente tem
aí, a possibilidade de que esta seja responsabilizada civilmente em relação aos danos
ora causados.
Evidentemente que, para comprovar essa acepção, no decorrer da pesquisa,
será demonstrado concisamente essa possibilidade através de um estudo mais
aprofundado acerca da temática.
Assim, a pesquisa objetiva destrinchar a responsabilidade das construtoras da
entrega de imóveis, aludindo mais especificamente sobre os defeitos e o atraso que
estes vierem a apresentar
O estudo é relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direitos, pois visa entender de que forma os adquirentes podem reaver os danos ora
sofridos, tanto materialmente quanto moralmente, pois sabe-se que a moradia é
primordialmente um direito fundamental.
Adotou-se como metodologia, a pesquisa bibliográfica, na qual possibilitou
reunir livros, monografias e artigos, para que pudesse ser realizado um debate entre
os autores a respeito da temática. Além disso, foi coletado jurisprudências, julgados
e leis que permitissem elucidar melhor o assunto.
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No decorrer da pesquisa, discutiu-se sobre primeiramente a respeito do
conceito de contrato de construção. Em seguida, diferenciou-se concisamente o
incorporador do construtor. Sucessivamente, foi brevemente elucidado a questão da
responsabilidade civil, aludindo seus conceitos e aplicações. Discutiu ainda, de forma
breve sobre a relação de consumo entre o construtor e adquirente. Por fim, elucidouse a responsabilidade do construtor na entrega do imóvel, mais especificamente
quanto aos defeitos e o atraso.
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1. CONCEITUAÇÃO DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO
Almeida (2012, p.1) afirma que o contrato é:
é fruto do jusnaturalismo e do nascimento do capitalismo. Nos
períodos anteriores o indivíduo era determinado pelo grupo
em que estava inserido e pela função que exercia dentro deste
grupo, com o nascimento do capitalismo, o indivíduo passa a
ser determinado por sua vontade autônoma, sendo, o contrato
o meio mais utilizado para fazer valer essa vontade.
Nesse sentido, diante dessa contextualização o indivíduo pode denotar sua
vontade com autonomia, passando o contrato a ser utilizado consistentemente para
que seja demonstrado a sua vontade.
Para o Wainer (1990, p. 67) sobre o contrato de construção, dispõe que se
trata de um serviço locado, em que o locador passar a ser obrigado a mandar fazer
a obra a partir de uma retribuição que seja, evidentemente, proporcional ao trabalho
ora executado. Dito isso, denota-se, por certo, uma formalização que vise apoiar a
dinâmica dos serviços entre as partes.
O mesmo autor, faz um destacamento inteligente sobre o contrato de
construção, onde
[...] uma das partes, o empreiteiro, se compromete a executar
determinada obra, pessoalmente ou por meio de terceiros, em
troca de certa remuneração fixa a ser paga pelo outro
contratante, dono da obra, de acordo com instruções desde e
sem relação de subordinação. Trata-se de uma espécie do
gênero locação de serviços. (p. 68)
Outra definição que é importante ser frisada a respeito do contrato de
construção e sua dimensão jurídica é a do autor Nunes (2009, p. 1), a qual entende
que
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[...] é definido como um contrato especificamente negociado
para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos
que
estejam
intimamente
inter-relacionados
ou
interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia e
função ou do seu propósito ou uso final. Estão incluídos
contratos para a prestação de serviços que estejam
diretamente relacionados com a construção do ativo, por
exemplo, os relativos a serviços de gestores de projeto e
arquitetos; e contratos para a destruição ou restauro de ativos
e o restauro do ambiente após a demolição de ativos.
Nesse viés, ressalte-se que um contrato pode muita bem ser negociado em
um ativo única, ou seja, a construção de determinado edifício. Tem-se também, a
construção por diversos ativos que podem estar atrelados entre si, como por
exemplo a construção de uma refinaria e outra tecnologia que esteja intimamente
ligado.
Mesmo que haja diversas definições e contextualizações históricas a respeito
do contrato de construção, é fundamental denotar que todos chegam ao mesmo
objetivo, tal qual, locação de um serviço que por acordo entre as partes deve ser
executado de acordo, logicamente, com a contraprestação devida.
Para materializar melhor esse raciocínio, abaixo seguir-se-á sistemáticas
algumas modalidades de contrato que objetiva justamente a construção de
determinada obra.
2. DISTINÇÃO ENTRE CONSTRUTOR E INCORPORADOR
É evidente e notório que há sim entre os indivíduos uma confusão a respeito
do papel e conceito do que vem a ser incorporador e construtor, tendo ainda,
afirmações de que tratam-se da mesma figura, porém não é o caso. Desse modo,
para melhor delinear de forma sistemática o tema em alusão, é fundamental que se
faça uma diferenciação que possibilite entender bem sobre cada item.
De acordo com Trevisan (2010, p. 38) o construtor possui diversas obrigações,
dentre as quais, destacam-se preponderantemente a obrigação de dirigir todo o
empreendimento a ser entregue. Sendo, portanto, o responsável máximo para que
seja realizado a construção. Nesse liame, associa-se através de um contrato pelo
incorporador, a qual normalmente é contratado para que preste este tipo de serviço
específico.
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Rizzardo (2012, p. 232) ao delinear sobre a figura do incorporador, afirma
contundentemente que este vem na prática abranger obrigações de maneiras mais
amplas. O autor destaca que o incorporador geralmente fica responsável para que o
empreendimento seja realizado e, entregue, evidentemente dentro um prazo já
determinado e estabelecido.
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Na prática geralmente esta figura contrata o construtor para que seja
construído determinada edificação. Além disso, toma pra si, a responsabilidade em
acordar e pactuar com o financiador, no sentido de levar recursos, caso necessário,
para que determinada obra seja entregue. Além disso, estabelece relações estritas
com o planejamento de cunho imobiliários, arquitetos, marketing, propagando e etc.
(TREVISAN, 2010)
Cabe aqui, ainda o destaque inteligente realizado por Rizzardo (2012, p. 244):
Não se confunde a ideia de construtor com a de incorporador,
já que a última abrange aspectos bem mais amplos, de
organização e administração, de venda de frações ideais, com
a elaboração de projetos e encaminhamento ao registro
imobiliário. Viável que o incorporador contrate um construtor,
o qual não se vincula ao plano de venda, nem se articula com
os adquirentes.”
É fundamental denotar que existem empresas que no momento da criação
pôs como objeto social funções alinhadas tanto a construção quanto da
incorporação, claramente fazendo com que haja a mesma evidência e de forma
idênticas as figuras preceituadas.
Resumindo, o construtor está obrigado a realizar consistentemente a obra,
porém não está adstrito a relação junto aos indivíduos que adquirem, sendo que
estes adquirentes notadamente possuem esta relação tão somente com a
incorporadora que, evidentemente alinha contratualmente prazo de entrega.
(TREVISAN, 2010, p. 64).
Por outro lado, Rizzard (2012, p. 247) afirma que, o incorporador está
responsável pela entrega do negócio, tem de fato obrigações de maneira mais ampla,
tornando-o o administrator de serviços que perfazem necessariamente o fim que se
deseja.
3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL
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Em síntese, responsabilidade civil é a forma obrigacional de reparar o dano
causado a outrem. Logo, a ideia de responsabilidade civil procura precisar o liame
das condições que determinam se uma pessoa é responsável pelo dano ou não e
qual deve ser a proporção da reparação do mesmo.
O Código Civil Brasileiro, em seu corpo redativo, no livro de responsabilidade
civil, estabelece em seu art. 927 que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” e ressalta em seu art. 186 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”.
Sem demora, temos a tipificação do que enseja algo ilícito e após, a ressalva de que
o ato ilícito gera obrigação de reparação, ou seja, a configuração da responsabilidade
civil.
Todavia, é de suma importância entender a origem etimológica da expressão
“responsabilidade”. Tal, vem do latim “respondere”. Diante do visto, até então, não é
difícil entender que diante de uma ação ou omissão quem causa um dano tem a
obrigação de responder, assumindo as consequências que este dano tenha causado.
Como já visto, a ideia de responsabilidade civil está intimamente atrelado a
noção de reparação, independentemente de culpa.
Em reflexão de Carlos Roberto Gonçalves (2012), o ideal de responsabilidade
por reparação de dano veio evoluindo em conformidade com o meio social, haja vista
que os povos antigos entendem a noção de restauração de dano como algo que
devesse ser empregado por mera vontade, não importando a proporcionalidade do
dano em relação a pena, fato este, que gerava violência coletiva dentro do meio
social.
Mais tarde, passou-se a adotar o sistema privado ou individual de reparação
do dano, conhecido por lei de Talião, representada pela máxima “Olho por olho,
dente por dente”, onde o indivíduo lesado causaria o mesmo dano por ele sofrido,
apropriadamente chamado de retaliação. (TARTUCE, 2014, p. 58).
Apenas com o advento da lei das XII Tábuas, a situação de barbárie passou a
adelgaçar, já que havia, mesmo que minimamente, intervenção por parte do Estado
para dirimir esse tipo de conflito, declarando como e quando a vítima poderia ser
retaliada pelo ofensor. (CASSETTARI, 2011, p. 97).
Em um outro momento do contexto histórico da reparação civil, havia a
restauração como forma de composição do dano, ou seja, de acordo com o interesse
da vítima a reparação para pagar em forma que “poena”, a partir daí, surge a
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conjuntura da “Lex Aquilia de Damno”, onde dava a possibilidade ao ofensor reparar
o dano de forma econômica, surgindo daí a responsabilidade extracontratual ou
responsabilidade aquiliana. (GAGLIANO; FILHO, 2004, p. 21).
Na Idade Média, distingue-se a responsabilidade civil da responsabilidade
penal e, por fim, na Idade Moderna o prisma da responsabilidade civil é transferido
da culpa para o dano (MONTENEGRO, 1996, p. 76).
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Neste prisma, a responsabilidade civil pode ser dividida em três espécies,
conforme Carlos Roberto Gonçalves: Contratual e extracontratual; civil e penal;
objetiva e subjetiva.
Hodiernamente a responsabilidade civil é analisada dentro do escopo judicial
com uma gama imensa de interpretações e entendimentos, acarretando decisões
totalmente diferentes para situações idênticas.
O que se nota é que a responsabilidade civil deixou de ser uma forma prática
e eficaz de reparar o dano sofrido pelo ofendido para se tornar uma forma de
angariar dinheiro.
Ante via-se o meio probatório fortemente presente nas ações envolvendo
responsabilidade civil e hoje o que temos é uma forma de usar a própria legalidade
para se beneficiar injustamente, o que não deixa de ser uma forma de burlar o
sistema legal. Um exemplo disso são as ações com pedidos de dano moral, onde o
Poder Judiciário precisou intervir de forma abrupta para dividir o que se enquadraria
em apenas mero aborrecimento e o que se tipificaria realmente em dano moral, caso
contrário, o Judiciário civil responsável por tais contendas continuaria inchado com
ações irrelevantes.
Diante disso, o Poder Judiciário não só tem criado métodos para frear o intuito
de pedidos inconsistentes para ganhar dinheiro como tem buscado analisar a própria
sociedade para reenquadrar o instituto da responsabilidade civil. Não digo mudar a
legislação pertinente a responsabilidade, mas adequar o entendimento do texto legal
para uma realidade atual.
3.1 Dano
No que tange o termo oriundo da língua portuguesa, “dano” é tudo que causa
prejuízo, ruída, estrago. À parte que, no universo jurídico, “dano” é todo prejuízo do
bem patrimonial ou extrapatrimonial passível de uma reparação civil.
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O Professor Silvio Rodrigues (1999, p. 45) expõe de forma maestra tal
significado:
(...) Um dos pressupostos da Responsabilidade Civil, o dano é
experimentado pela vítima e afirma que tal princípio se
encontra explicitado no art. 186 do Código Civil: aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. Há hipóteses em que
a lei ordena a reparação de prejuízo experimentado pela vítima
ainda quando o comportamento da pessoa obrigada a reparálo não envolve a violação da lei.
O campo do dano é bastante abrangente dentro no sistema jurídico do Brasil,
trazendo institutos como dano moral, estético, patrimonial, material e etc... Cada um
em seu grau de importância. Contudo, o dano como instituto indenizável, está
inserido entro do conceito de justiça, ou seja, para que seja feita a reparação do bem
sem excessos de nenhuma das partes, o Direito Civil adotou alguns critérios de
quantificação.
São eles, conforme preceitua Carneiro (2017, p. 12):
a) Que a satisfação pecuniária não produza um enriquecimento
à custa do empobrecimento alheio;
b) Equilíbrio entre o caso em exame e as normas jurídicas em
geral, tendo em vista:
b. l) Curva de sensibilidade:
b1.l.) em relação ao nível comum sobre o que se possa produzir
numa pessoa normal, tal ou qual incidente;
b.1.2.) grau de instrução da vítima;
b1.3.) seus princípios éticos;
b.2.) Influência do meio:
b.2.1) repercussão pública;
b.2.2) posição social da vítima do dano.
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Somente após a avaliação da casuística é que será possível aquilatar a
dimensão do evento danoso. Desse modo, quando o adquirente compra um imóvel,
e este venha posteriormente apresentar diversos defeitos que estão intimamente
ligados com a responsabilidade da construtora, tem-se aí, por certo, a configuração
do dano moral. Para exarar melhor esse entendimento, abaixo será delineado a
relação de consumo existente entre o construtor e cliente.
4. RELAÇÃO DE CONSUMO: CLIENTE E CONSTRUTOR
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A proteção descrita no artigo 5º, inciso XXXII, a qual preceitua que “O Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, é materializado concretamente
através do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, pertinentemente o legislador
entendeu que o consumidor geralmente assume uma posição de vulnerável, e assim,
é imprescindível que o Estado tenha o dever em proteger e tutelar nas relações de
consumo.
No que tange aos contratos de construção, ora sendo o tema máximo do
debate nessa pesquisa, dependendo, evidentemente do modo que a relação se deu,
fica sujeitado a responsabilidade civil que está elencado expressamente no Código
Civil atual. Podendo ainda está enquadrada na Lei nº 4.591/64 que dispõe acerca dos
contratos de incorporações imobiliária.
Pelo fato de caracteristicamente ser notadamente associada a uma relação
jurídica do adquirente e construto como relação de consumo, é fundamental que
seja observado os conceitos dentre do Código de Defesa do Consumidor a respeito
do fornecedor, consumidor, produtor e serviço. Objetivamente preceitua-se nesse
liame:
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
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2º 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.
Nesse sentido, estes dispositivos ajudam na identificação de quem o
consumidor e o fornecedor, permitindo observar a partir disso, a responsabilidade
que cada figura assume na compra ou venda de determinado produto ou serviço.
Diante disso, nota-se que a construtor e o adquirente encaixam-se
perfeitamente nessas definições mencionadas, não havendo quaisquer dúvidas no
que diz respeito a relação jurídica mantida entre ambas as partes estejam sujeitas às
regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Como bem denota
a relatora desembargadora Simone Lucinda da 1º Turma Cível do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESOLUÇÃO DO
CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMISSÁRIO
COMPRADOR DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NATUREZA
COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL ARBITRADA.
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL. DATA DO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. MOMENTO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS
PARCELAS PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE VENDA
DO IMÓVEL A TERCEIRO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA
CONFIRMATÓRIA.
EFEITOS
RETROATIVOS.
1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre
as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei
n° 8.078/90), uma vez que os promissários compradores e
a
construtora/incorporadora
se
encaixam,
respectivamente, nos conceitos de consumidor e
fornecedor disposto nos arts. 2° e 3° do referido
normativo. (GRIFO NOSSO)
2. Em razão da evidenciada relação de consumo entre
promissários compradores e a construtora/incorporadora, com
base no disposto nos arts. 7°, parágrafo único, 18, 25, §1° e 34,
do CDC, a responsabilidade é solidária pela reparação dos
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danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor
é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do
serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
(....)
Portanto, observa-se claramente que os Tribunais têm visto que a relação
entre o construtor e o cliente, certamente é uma relação de consumo, a qual está
atrelada diretamente com o Código de Defesa do Consumidor.
5. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR NA ENTREGA DA OBRA
Observado contundentemente os contornos a respeito da responsabilidade
civil, abaixo seguir-se-á sistematicamente sobre relação existente entre o construtor
e àquele que adquire a obra. Assim, será elucidado o que ocorre, caso o construtor
entregue a obra de maneira defeituosa.
5.1 Por defeito na obra
O contrato de construção não está adstrito tão somente a uma questão de
obrigação, mas que, em decorrência da sua natureza, cujo teor objetiva
principalmente entregar casas ou empreendimentos imobiliários, notadamente
quando se tem o defeito na entrega, faz com que o adquirente venha a ser sanado
através de uma indenização.
Tendo o construtor a obrigatoriedade de fiscalizar a obra, no sentido de
observar se estão sendo atendidos as características postas no memorial descritivo,
é evidente que este tem obrigação legal até mesmo na escolha dos que irão trabalhar
na obra. Assim, é fundamental que seja escolhido trabalhadores que estejam
capacitados para executar. Além disso, tem o dever de escolher os materiais que
assegurem a duração e qualidade.
Do mesmo modo, notadamente passam a ficar responsáveis por sanar
eventuais defeitos e erros de forma tempestiva.
Dentre as responsabilidades de cunho contratual e extracontratual, a primeira
surge devido a não execução culposamente de determinadas obrigações, entre as
quais, cabe destacamento a execução de forma defeituosa e a não execução da obra,
sem que sejam observadas disposições ora pactuadas. (LUTHOLD, 2014)
Quando acontece esse fato, evidentemente tem aí o acarretamento
automático da resolução contratual, resultando-se em perdas e danos, de acordo
com o Código Civil, nos seus artigos 389 e 402, a qual dispõe, respectivamente que:
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo
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índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.
(...)
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Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
(BRASIL, 2002)
Porém, caso haja nessa situação a comprovação de que a obra não foi
executada totalmente ou parcialmente devido à força maior e o caso fortuito, temse a possibilidade de exonerar algumas obrigações, conforme estabelece
inteligentemente o artigo 393 do Código Civil:
Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente
não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único: O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir
A segunda, tal qual, responsabilidade de cunho extracontratual tem ordem
pública, ou seja, está adstrita a questão de entregar uma obra com perfeição, tendo
que haver segurança e solidez, além de obrigatoriamente ficar responsável em
indenizar por qualquer tipo de dano – caso venha a ocorrer – com os vizinhos.
Solidificando melhor essa análise, tem-se o artigo 186 e 927 do Código Civil,
os quais preceituam que:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Desse modo, de forma genérica a figura responsável por executar as
atividades de construção, tem o dever jurídico de não causar dano a outrem, sendo
obrigada a reparar, quando ocorre o dano.
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Por outro lado, nos contratos de construção deverão ser aplicado o Código de
Defesa do Consumidor, em seus artigos 12 e 14, as quais dispõem que:
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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.
Sendo assim, conforme analisado no disposto acima, o construtor tem
obrigação de reparar o dano que eventualmente seja causado à algum consumidor,
mesmo que não se tenha culpa, em situações que decorrem diretamente do projeto
e construção.
Tendo uma ressalva nos casos que envolvam a responsabilidade
objetivamente, onde estes dispositivos acima mencionados não são aplicados aos
profissionais liberais, sendo, desse modo, obrigatório que seja analisado a questão
da culpa.
Gonçalves (2009, p. 65) assevera de forma inteligente e concisa a respeito da
responsabilidade por perfeição da obra:
A responsabilidade pela perfeição da obra, embora não
consignada ao contrato, é de presumir-se em todo ajuste de
construção como encargo ético-profissional do construtor. Isto
porque a construção civil é, modernamente, mais que um
empreendimento leigo, um processo técnico-artístico de
composição e coordenação de materiais e de ordenação de
espaços para atender às múltiplas necessidades do homem.
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Nesse sentido, tem-se a disposição do artigo do artigo 615 e 616 do Código
Civil, as quais dispõem que:
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Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o
costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá,
porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções
recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em
trabalhos de tal natureza.
Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente,
pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebêla com abatimento no preço.
Desse modo, observa-se claramente que embasando-se ao dever jurídicoético, a legislação no Brasil permite que o comprador ora consumidor venha a rejeitar
uma obra que visualmente tem-se a imperfeição e o defeito, sendo possível ainda o
abatimento no valor ora contratado, se notadamente tiver o interesse.
Observadas essas medidas supramencionadas, tem-se também a
possibilidade de ser reparado o dano especifico, de modo que seja sanado o vicio
ora existente, a qual caso não seja cumprido imediatamente, poderá sofrer multas
diárias, conforme estabelece o artigo 461 do Código de Processo Civil:
Artigo 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº
8.952, de 13.12.1994)
Lembrando que, o artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor, alude que
em que pese comprovar satisfatoriamente que o dano decorreu da qualidade dos
materiais que foram utilizados na execução da obra, tem-se a possibilidade do
fabricante responder solidariamente pelos danos causados.
Delmar (2007) alude que:
Se a obra for executada pelo autor do projeto, responderá ele
integralmente pelos vícios e defeitos da construção. Porém, se
a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade
do autor do projeto (se não assumir a direção ou fiscalização
daquela) ficará limitada aos danos resultantes de defeitos
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previstos no art. 618 e seu parágrafo único, que são aqueles
referentes à solidez e segurança. (DELMAR, 2007, p. 77)
É de olvidar a disposição do artigo 25, §1º e §2º do Código de Defesa do
Consumidor, os quais em seus termos observam que:
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Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar
prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação prevista
nesta e nas seções anteriores.
§ 2º Sendo o dano causado por componente ou peça
incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários
seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a
incorporação.
Dessa forma, conforme mencionado acima, o construtor, fabricante, projetista
e vendedor podem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
Evidentemente que, estes caso acreditem estarem sendo lesados, por considerarem
que não tiveram responsabilidade pelo dano, poderão ingressar com o direito de
regresso.
Tem-se o seguinte julgado a respeito da responsabilidade civil do construtor
em decorrência da entrega de obra defeituosa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL
RESIDENCIAL. BEM REVENDIDO AOS AUTORES PELOS
PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS, QUE O ADQUIRIRAM DA
CONSTRUTORA DEMANDADA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO
AFASTADA, NA HIPÓTESE, EM RELAÇÃO À CONSTRUTORA, NO
QUE TANGE AOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO
OCORRIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CDC.
TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. DANOS COMPROVADOS
EM PROVA PERICIAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. A circunstância de os autores terem adquirido o imóvel de
terceiros, os quais compraram o bem ainda em construção
junto à construtora, não afasta a incidência do CDC à espécie,
635

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

em se tratando de bem de consumo durável e de obra recente,
que não justifica os vícios constatados. Impossibilidade de
afastamento de responsabilidade e garantias pelo serviço de
construção tão só em razão da ausência de participação da
construtora na revenda do imóvel, porquanto obrigações que
não se mostram passíveis de restrição por estipulação
contratual, nos termos dos arts. 24 e 51, I, do CDC.
II. Tratando-se de alegação de vício do serviço, é passível de
aplicação o prazo prescricional qüinqüenal previsto no art. 27
do CDC, mais favorável ao consumidor, com aplicação da teoria
do diálogo das fontes. Prescrição afastada.
III. Uma vez verificados em prova pericial os vícios de
construção no imóvel residencial adquirido pelos autores,
ocorridos quando ainda vigente a garantia de solidez e
segurança da obra, a perda do direito de invocar tal garantia
legal por força da decadência estabelecida no art. 618,
parágrafo único, do CC/02 não lhes afasta a possibilidade à
reparação civil por vício do serviço com base no art. 18 do CDC.
Procedência da ação.
Nesse julgado foi perfeitamente observado a questão da possibilidade de
reparar civilmente os danos causados aos adquirentes, em decorrência dos defeitos
da obra ora entregue. Isso decorre do fato, da construtora ter por obrigação permitir
que a obra seja sólida e tenha a segurança necessária.
É interessante notar que, o julgado além de trazer essa questão da
responsabilidade civil, permitiu uma análise que mesmo não sendo o teor desta
pesquisa, é notório dispor, que está atrelada a questão do prazo prescricional. Pois,
é sabido que pelo Código de Defesa do Consumidor existe a determinação de um
prazo para postular a ação.
Porém, sabe-se que a obra ao ser entregue, pode ser que os defeitos não
apareçam de forma imediata, às vezes duram anos para que os vícios venham a ser
notados. E é nesse sentido, que o julgado caminha, afastando a questão da
prescrição, e no mesmo passo, condenando a construção para que repare os danos
causados.
5.2 Atraso na entrega
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De acordo com Pereira (2006, p. 194) para as construtoras é atribuída a
responsabilidade objetiva, por exercer uma atividade de risco, independentemente
de culpa, tendo, portanto, a obrigação de indenizar o que consumidor que vier
eventualmente a ser prejudicado
A responsabilidade objetiva está disposta também no CDC através do artigo
12, a qual diz que o construtor responde pelos danos causados ao consumidor,
independentemente de culpa.
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Nota-se também, que muitas construtoras, ao se defenderem juridicamente
buscam como justificativa do seu atraso, o caso fortuito ou a força maior, que de
acordo com Rizzardo (2011, p. 267), são acontecimentos a qual o homem não
consegue obstar a tempo, ou seja, são inevitáveis.
Ocorre que, dentre os motivos, a maioria como por exemplo a falta de mão
de obra são normais, devendo, por obrigação ser observado antes de haver a
delimitação de uma data para a entrega.
Desse modo, o consumidor e adquirente do imóvel, tem todo o direito de
buscar na justiça, uma indenização por danos morais e mateais, em decorrência do
atraso na entrega do imóvel. E caso venha a decidir pela rescisão do contrato ora
assinado, deverá ser ressarcido todo o pagamento já efetuado.
Materializando melhor esse entendimento, abaixo segue uma decisão:

“STJ – RECURSO ESPECIAL REsp 644984 RJ 2004/0055655-8
(STJ) Ementa: CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA. ARTIGO 924 , DO CÓDIGO CIVIL/1916 .
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.092 , PARÁGRAFO
ÚNICO , DO CÓDIGO CIVIL/1916 . RESTITUIÇÃO DA
INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PAGAS E DOS LUCROS
CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL
PODERIA TER RENDIDO. PRECEDENTES. – Na resolução de
compromisso de compra e venda de imóvel, por culpa do
promitente-vendedor, não é aplicável o disposto no art. 924 do
Código Civil/1916 , mas sim o parágrafo único do art. 1.092 do
Código Civil/1916 , e, consequentemente, está o promitentevendedor obrigado a devolver integralmente a quantia paga
pelo promitente-comprador. – Resolvida a relação obrigacional
por culpa do promitente vendedor que não cumpriu a sua
obrigação, as partes envolvidas deverão retornar ao estágio
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anterior à concretização do negócio, devolvendo-se ao
promitente vendedor faltoso o direito de livremente dispor do
imóvel, cabendo ao promitente-comprador o reembolso da
integralidade das parcelas já pagas, acrescida dos lucros
cessantes. – A inexecução do contrato pelo promitentevendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa,
além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas
pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de
alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido
entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda
da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do
Código de Processo Civil ). Recurso não conhecido.”
Assim, é perfeitamente possível que o consumidor venha a receber uma
indenização através dos lucros cessantes, pois poderia ter alugado o imóvel, caso já
tivesse recebido na data da entrega. Além de ter tido, parcelas restituídas, pelos
pagamentos já efetuados.
CONCLUSÃO
Sabe-se que antigamente as construtoras, perpassaram por um período onde
era comum ações de cunho ilegal, e que mesmo, entregando as obras sejam em
atraso ou com defeito, não sofriam qualquer tipo de penalização, tornando-se aí,
impunes. Isso decorria do fato, dos consumidores não saberem ou não conhecerem
seus direitos.
Evidentemente que, com o avanço tecnológico e da informação, estes
puderam ser mais informados, ocasionando aí, como consequência a diminuição da
impunidade. Ou seja, os adquirentes passaram a entender que algumas situações
que decorrem da entrega do imóvel, podem ser indenizáveis, caso haja danos
sofridos.
Ficou clarividente estas ocorrências nesse estudo, a qual desmitificou
inteligentemente sobre a responsabilidade civil do construtor caso venha entregar
alguma obra com defeito ou com atraso.
No mais, observou-se no estudo, que se viu com o passar dos anos, as leis
tornarem-se ainda mais protecionistas, mas ainda deve evoluir mais para que os
adquirentes ora consumidores venham a ter seus direitos garantidos frente aos
contratos com os construtores.
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RESUMO: O Processo Judicial Eletrônico (PJe) é um dos meios modernos de acesso
à justiça pelos jurisdicionados. O tema da pesquisa visa abordar os avanços
tecnológicos do PJe na justiça estadual do Piauí e os reflexos no princípio da
celeridade processual, desde a aprovação da Lei nº 11.419/2006 e a repercussão na
implantação e na utilização do PJe nos atos processuais, violando ou não o princípio
da celeridade processual. O objetivo desta pesquisa é o resultado satisfatório trazido
ao público em geral com a utilização do PJe. Busca fazer uma revisão bibliográfica
desde a implementação, a implantação e o funcionamento do PJe, coordenado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução nº 185/2013, nos Tribunais
de Justiça do Brasil. Revisar e coletar informações bibliográficas sobre a implantação
e os reflexos no princípio da celeridade processual na justiça estadual do Piauí,
fazendo uma comparação das vantagens e das desvantagens da virtualização do
processo judicial, das melhorias com a implantação do processo judicial eletrônico
junto à justiça estadual do Piauí. A pesquisa demonstra a importância e a satisfação
jurisdicional, na utilização do sistema judicial eletrônico, considerando que não
houve a violação no princípio da celeridade processual na realização dos atos
processuais eletrônicos.
Palavras-chave: celeridade processual, eletrônico, estadual, justiça, processo.
ABSTRACT: The Electronic Judicial Process (whose initials in portuguese are PJe) is
one of the modern means of access to justice by litigants. The research theme aims
to address PJe's technological advances in the state justice of Piauí and its reflexes in
the principle of procedural celerity since the approval of the Law nº 11.419/2006 as
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well as the repercussions on the implementation and use of PJe in procedural acts,
questioning whether it violates or not the principle of procedural speed. The objective
of this research is the satisfactory result brought to the general public with the use
of the PJe. It seeks to undertake a bibliographic review since the implementation,
implantation, and functioning of the PJe, which were coordinated by the National
Council of Justice (whose initials in portuguese are CNJ), through Resolution
185/2013, in Brazilian Courts of Justice. It seeks also to review and collect
bibliographic information on the implementation and reflections on the principle of
procedural celerity in Piauí state justice, comparing the advantages and
disadvantages of process virtualization and improvements of the electronic judicial
process for the Piauí state justice system. The research demonstrates the importance
and jurisdictional satisfaction, in the use of the electronic judicial system, considering
that there was no violation in the procedural celerity in carrying out electronic
procedural acts.
Keywords: procedural celerity, electronic, state justice, judicial process
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 A MODERNIZAÇÃO E O PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO – Pje. 2.1 A acessibilidade à Justiça na Constituição da República de
1988. 2.1.1 No Código de Processo Civil de 1973. 2.1.2 No Código de Processo Civil
de 2015. 3 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA JUSTIÇA ESTADUAL DO PIAUÍ. 3.1
O CNJ e as fontes do Processo Judicial Eletrônico – Pje. 3.2 Dados atualizados do PJe
na Justiça estadual do Piauí. 4 O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E O PRINCÍPIO
DA CELERIDADE. 4.1 Inovações constantes do PJe e sua importância para a
celeridade processual. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
A relevância desta pesquisa bibliográfica contribui, diretamente, para os
estudos relacionados aos avanços tecnológicos constantes do século XXI, que
trouxeram inúmeras mudanças e vantagens com o uso dos meios eletrônicos.
Sendo assim, a revolução tecnológica do século XXI como as constantes e as
profundas mudanças na sociedade obrigou não só a iniciativa privada, mas foi fator
determinante para que o Poder Judiciário Brasileiro buscasse se modernizar e
oferecer ao cidadão uma prestação jurisdicional com mais eficiência, transparência e
celeridade.
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Nesta mesma linha de revolução e de inovação tecnológica da sociedade, o
Poder Judiciário Brasileiro – através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – iniciou,
em 2004, a criação do Creta, um sistema de acompanhamento processual criado pelo
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quando, em 2009, o mesmo CNJ firmou
termo de acordo de cooperação técnica nº 73/2009, com o Conselho da Justiça
Federal e os 05 (cinco) Tribunais Regionais Federais no intuito de conjugar esforços
entre os órgãos para o desenvolvimento do sistema Creta Expansão, adotando assim
estratégias tecnológicas que permitissem a utilização de software em todos os
procedimentos de cada ramo da Justiça. No decorrer do processo de
desenvolvimento, o CNJ deu conhecimento do projeto aos demais segmentos do
Poder Judiciário.
No ano de 2010, ocorreu a celebração de acordo de cooperação técnica nº
43/2010, firmado entre o CNJ e 14 (quatorze) Tribunais de Justiça Estaduais. Nesse
acordo o Creta Expansão passou a ser denominado de PJe. Em 18/12/2013, a
publicação da Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o
Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) como sistema nacional de processamento
de informações e de prática de atos processuais e estabeleceu os parâmetros para
sua implementação e funcionamento, sendo formada em 2014 pelo CNJ a primeira
turma de desenvolvedores de software dos Tribunais de Justiça dos Estados aptos a
contribuir para a codificação do sistema PJe. Ou seja, cada Tribunal de Justiça
Estadual sendo responsável pelo desenvolvimento do seu sistema.
Diante do contexto histórico exposto, esta pesquisa visa investigar a
implantação do PJe na justiça estadual do Piauí e seus reflexos no princípio da
celeridade processual, diante do grande número de demandas e de recursos
materiais ofertados em quantidades suficientes ou insuficientes pelo Tribunal de
Justiça, que poderão ocasionar ou não a satisfação do jurisdicionado, dos servidores
do Tribunal e da sociedade em geral.
Nessa perspectiva, cabe-nos investigar e avaliar o Processo Judicial eletrônico
(PJe) na justiça estadual do Piauí e os reflexos no princípio da celeridade processual,
desde a sua implantação e melhorias incorporadas ao sistema até os dias atuais,
facilitando assim o cumprimento dos prazos processuais, a maior celeridade no envio
de documentos e o acesso permanente a todo conteúdo dos atos processuais.
Portanto, indaga-se: a implantação do Processo Judicial eletrônico (PJe) na
justiça estadual do Piauí violou o princípio da celeridade processual?
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Então, o objetivo geral da presente pesquisa é realizar um estudo sistemático
da implantação e da utilização do Processo Judicial eletrônico (PJe), na justiça
estadual do Piauí e os reflexos no princípio da celeridade processual, que resultam
na satisfação do público em geral.
Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: revisar a
bibliografia desde a criação e a implantação do Processo Judicial eletrônico (PJe),
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os Tribunais de Justiça do Brasil; revisar a
bibliografia atualizada sobre a implantação e a operacionalização do Processo
Judicial eletrônico (PJe) na justiça estadual do Piauí; coletar informações
bibliográficas sobre os reflexos no princípio da celeridade processual na justiça
estadual do Piauí e comparar as vantagens e as desvantagens da virtualização do
processo e as melhorias com a implantação e a utilização do Processo Judicial
eletrônico (PJe) junto à justiça estadual do Piauí.
Diante da importância para a sociedade piauiense em geral, os reflexos no
princípio da celeridade processual com a implantação e o funcionamento do
Processo Judicial eletrônico (PJe) na justiça estadual do Piauí, essa pesquisa científica
motiva-se academicamente pelo estudo da viabilidade do PJe e o acesso à justiça
como ferramenta de eficiência e de celeridade dos atos processuais que podem ser
praticados pelas partes no processo, pelas partes, pelo juiz e pelos auxiliares da
justiça.
Assim, para viabilizar este estudo, a presente pesquisa fará uma abordagem
qualitativa de dados bibliográficos, que possui um caráter mais geral, sendo
qualificada no método indutivo que é responsável pela generalização, isto é, partese de algo particular para uma questão ampla, ou seja, geral.
Portanto, uma abordagem qualitativa do método indutivo, com leitura crítica
dos dados bibliográficos publicados e coletados para análise e construção do tema
da pesquisa, assim como revisão básica de conteúdo bibliográfico e documental,
iniciada em fevereiro/2020 e finalizando em novembro/2020, com leitura de livros,
de artigos científicos, de teses, de dissertações, de doutrinas, de legislação e análise
de conteúdos jurisprudenciais, utilizando como bases de dados os seguintes locais:
Scielo, Google Acadêmico, Sites do STF, CNJ e TJ-PI.
No primeiro capítulo, são abordados a modernização e o processo judicial
eletrônico, segundo a legislação brasileira, bem como todo o processo inicial para a
implementação dessa ferramenta, viabilizando assim a celeridade processual dos
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jurisdicionados nos Tribunais de Justiça do Brasil, a acessibilidade à Justiça,
implementada ao longo dos anos pelo Poder Judiciário, conforme a Constituição da
República de 1988; o Código de Processo Civil de 1973 e o Código de Processo Civil
de 2015.
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O segundo capítulo descreve o Processo Judicial eletrônico (PJe) na justiça do
estadual do Piauí, a importância do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as fontes
do processo judicial eletrônico; finalizando com os dados atualizados do PJe pela
justiça estadual do Piauí.
O terceiro capítulo faz um levantamento do Processo Judicial eletrônico (PJe)
e o princípio da celeridade processual, a celeridade dos atos processuais com o PJe,
as inovações constantes do PJe e sua importância para a eficiência e celeridade
processual.
2 A MODERNIZAÇÃO E O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe
A Lei nº 11.419 em 19 de dezembro de 2006 dispõe sobre a informatização
do processo judicial. Com a sua aprovação, automaticamente alterou a Lei nº
5.869/1973 – Código de Processo Civil brasileiro (CPC), tornando, assim, possível a
prática de atos processuais, bem como a transmissão produzida pelos seus autores,
aplicando-se esse dispositivo aos processos civil, penal e trabalhista, assim como aos
juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. Segundo o §1º do art. 1º da Lei
11.419/2006 – Lei de Informatização do Processo Judicial:
Art. 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos
judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças
processuais será admitido nos termos desta Lei.
§1º. Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos
processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados
especiais, em qualquer grau de jurisdição. (BRASIL, 2006)
No Brasil, o Poder Judiciário vinha passando por momento de grave crise em
decorrência do acúmulo de processos, da excessiva demora e da dificuldade no
atendimento dos processos judiciais, sendo realizado de forma manual e mecânica,
causando um alto custo econômico na prestação jurisdicional.
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A virtualização do processo judicial brasileiro tem seu marco inicial com a
aprovação da Lei nº 11.419/2006, que busca garantir, ao longo da trajetória da Teoria
do Direito no Brasil, a valorização dos princípios processuais e promover uma
prestação jurisdicional mais célere, econômica, equânime e justa, tendo como seu
aliado mais importante a tecnologia da informação aplicada ao processo judicial.
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Conforme argumenta Almeida Filho (2010 apud Teixeira e Rêgo, 2017, p. 372):
Dentro da nova ordem processual, o processo eletrônico é mais
um instrumento à disposição do Judiciário na busca de maior
agilidade na comunicação dos atos processuais e de todo o
procedimento. Contudo, o processo eletrônico deve ser
precedido de toda a segurança e cautela, e não se pode admitir
tratar-se de uma panaceia para os males do Judiciário.
(ALMEIDA FILHO, 2010, apud TEIXEIRA e RÊGO, 2017, p. 372)
Entende-se que é necessária em torno desta inovação tecnológica a devida
segurança eletrônica na prestação jurisdicional para todos os envolvidos nos atos
processuais, garantindo, assim, segundo o autor, que o processo eletrônico deva
acompanhar a evolução da sociedade brasileira e do próprio processo judicial em
todas as esferas do Poder Judiciário.
O lançamento oficial do PJe foi no ano de 2011. Porém, somente em 2014, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu início a utilização exclusiva do sistema para
o trâmite de novos processos. Partindo deste contexto, o Poder Judiciário brasileiro,
via Conselho Nacional de Justiça (CNJ), propôs iniciativas para que o cidadão tivesse
mais acesso à Justiça. Proposta essa defendida e explicada por Ruschel et al (2011, p.
05): “o uso das TICs para disponibilizar melhores serviços do judiciário ao cidadão
pode ser entendido como sendo ações de governo eletrônico, as quais deveriam
aumentar a possibilidade de acesso à justiça ao cidadão”.
Atualmente, a virtualização dos serviços do Poder Judiciário pretende
aproximar e dar eficácia, efetividade e celeridade aos usuários de serviços via internet,
sejam eles: advogados, que peticionam ações via on-line, jurisdicionados que podem
ter acesso aos autos do processo através da rede, e cidadãos que podem
acompanhar e consultar o andamento de processos pela internet. Portanto, a
virtualização destes serviços, além de contribuir com o meio ambiente, torna-se cada
vez mais importante para a sociedade que busca o Poder Judiciário.
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Porém, até se chegar à aprovação da Lei nº 11.419/2006, é necessário
entender o papel de fiscalização e de controle do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
em todos os níveis do Poder Judiciário. Este órgão foi criado pela Emenda
Constitucional (EC) nº. 45 de 30 de dezembro de 2004 e instalado no dia 14 de junho
de 2005 com a finalidade de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Em resumo, a função
inclui, na verdade, dois tipos de atribuições: de planejamento estratégico e de gestão
administrativa dos tribunais; a outra, de controle disciplinar e correcional das
atividades dos magistrados.
Segundo Sardeto; Rover (2013), a chamada gestão do Judiciário teve início no
final dos anos 90, em que o grande volume de processos e o número insuficiente de
magistrados culminaram com a Reforma do Judiciário, buscando com isso a
modernização, a eficiência, a transparência e um Poder mais próximo do cidadão.
Dentre outros instrumentos, o CNJ tem se utilizado do estabelecimento de metas
para a concretização do seu programa de gestão judiciária.
O Judiciário brasileiro é composto por diversos tribunais diferentes (estaduais,
federais, comuns e especializados), todos dotados de autonomia administrativa e
financeira, com padrões nacionais comuns para seu funcionamento. A Reforma do
Judiciário teve seu início com a Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004, que institui
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), composto de 15 membros, com mandato de 2
anos, admitida uma recondução, tendo sido instalado em 14/06/2005. Desses 15
membros, 9 pertencem à Magistratura, sendo, dentre os 6 externos, 2 do Ministério
Público, 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada,
indicados um pela Câmara de Deputados e outro pelo Senado Federal. Assim, o CNJ
passou a estabelecer medidas de padrões e d diretrizes nacionais para o devido
funcionamento dos tribunais, na sua administração de recursos humanos e
financeiros, na informatização e na gestão de informações internas e externas.
Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) iniciou o programa de
desenvolvimento e de implantação do sistema PJe no poder Judiciário brasileiro, com
o objetivo de implantação e de unificação do processo judicial em meio eletrônico
em todos os tribunais, nos seus mais diversos segmentos e competências, através da
concretização do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sistema computacional
desenvolvido pelo CNJ em parceria com diversos tribunais, Conselho da Justiça
Federal (CJF) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), além de contar com
a contribuição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), da Ordem dos
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Advogados do Brasil (OAB), da Advocacia-Geral da União (AGU) e das Defensorias
Públicas (União e Estados).
Segundo o CNJ, o desenvolvimento do PJe foi iniciado pelo Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5). Posteriormente, a partir da atuação do CNJ, diversos
outros tribunais celebraram acordos de cooperação técnica com o intuito de
conjugar esforços entre os órgãos para o desenvolvimento do sistema, com adoção
de estratégias tecnológicas que permitissem a utilização do software em todos os
procedimentos judiciais de maneira configurável e flexível, respeitadas as
características peculiares do trâmite processual de cada ramo da Justiça. No decorrer
do processo de desenvolvimento, o CNJ deu conhecimento do projeto aos demais
segmentos do Poder Judiciário, o que levou à adesão sequente dos Tribunais de
Justiça dos Estados, Tribunais de Justiça Militar Estadual, Justiça do Trabalho e,
posteriormente, a Justiça Eleitoral. Em 2009, foi celebrado o Acordo de Cooperação
Técnica nº 73/2009 entre o CNJ, o CJF e os cinco TRFs. O Acordo de Cooperação
Técnica nº 43/2010 foi firmado entre o CNJ e 14 Tribunais de Justiça Estaduais.
Ainda, afirma o CNJ que a regulamentação do PJe ocorreu em dezembro de
2013 e que foi aprovada a Resolução CNJ nº 185/2013, que instituiu o PJe como
sistema nacional de processamento de informações e de prática de atos processuais.
A resolução estabeleceu parâmetros para a implementação e o funcionamento do
referido sistema e instituiu o Comitê Gestor Nacional do Sistema, no qual tem
assento todos os segmentos do Judiciário, bem como os representantes dos
principais usuários externos, em especial, CNMP, Conselho Federal da OAB, AGU e
Defensoria Pública da União (DPU). Cada segmento de Justiça e também os tribunais
possuem seus próprios Comitês, com a reprodução da representação externa.
Continuando com as inovações, em 2014, o CNJ formou a primeira turma de
desenvolvedores de software dos Tribunais de Justiça dos Estados aptos a contribuir
para a codificação do sistema PJe. Tal iniciativa teve como finalidade a
descentralização do trabalho de desenvolvimento do sistema que, até então, estava
concentrado na equipe técnica do CNJ. O objetivo é que, a médio prazo, os tribunais
possam manter equipes dedicadas ao desenvolvimento do PJe e que o time técnico
do CNJ, nesse cenário, passe a atuar prioritariamente na gerência, na orientação e na
validação das demandas e das soluções implementadas pelos tribunais. Em 2015, foi
criada a Divisão de Gestão do Processo Judicial Eletrônico no CNJ, funcionando como
estrutura organizacional específica para o tratamento das questões vinculadas ao
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programa PJe. Em 10/3/2015, foi publicada a Portaria nº 26/2015, que instituiu a Rede
de Governança do PJe.
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Percebe-se, portanto, que a Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004 trouxe
para o Poder Judiciário brasileiro a necessidade de inovação, de melhoria e cada vez
mais a modernização na prestação jurisdicional, observando os princípios
constitucionais do acesso à Justiça e a garantia à razoável duração do processo, que
são reconhecidos como direitos humanos e princípios de natureza constitucionais
nos ordenamentos jurídicos de Estados Democráticos de Direitos.
2.1 A acessibilidade à Justiça na Constituição da República de 1988
O direito do cidadão ao acesso à justiça vem sendo pontuado em todas as
Constituições dos países mundo a fora. É um dos direitos humanos fundamentais da
vida em sociedade, para a civilização humana.
Historicamente, foi em 22 de novembro de 1969, na Convenção Americana de
Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, a assinatura e a celebração pelos
integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) do sistema regional
americano para a proteção dos direitos humanos, conforme afirma o art. 8º, inciso
1º, in verbis:
Art. 8º - Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou
Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza. (BRASIL, 1992)
No mesmo contexto dessas garantias convencionadas, lemos ainda nos arts.
24 e 25, in verbis:
Art. 24 – Igualdade perante a lei
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm
direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei.
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Art. 25 – Proteção judicial
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais
competentes, que a proteja contra atos que violem seus
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei
ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja
cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de
suas funções oficiais. (BRASIL, 1992)
Já se completaram 51 anos da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em
setembro de 1992. O Pacto baseia-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A convenção internacional procura consolidar
entre os países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social,
fundado no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país
onde a pessoa resida ou tenha nascido.
Partindo da observação do Direito Comparado, analisa-se a Constituição da
República Portuguesa de 1976, no seu art. 20 – do Acesso ao Direito e tutela
jurisdicional efetiva –, in verbis:
1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para
defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos,
não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios
económicos.
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta
jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por
advogado perante qualquer autoridade.
3. A lei define e assegura a adequada proteção do segredo de
justiça.
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja
objeto de decisão em prazo razoável e mediante processo
equitativo.
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei
assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados
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pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva e
em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.
(PORTUGAL, 1976)
Observa-se a importância para a justiça portuguesa, na sua Carta
Constitucional, da proteção do acesso à justiça por seus cidadãos, na medida da
evolução social e na concepção na busca de seus direitos materiais.
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Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o acesso à justiça
é um direito fundamental com previsão no art. 5º, XXXV: “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, é
responsabilidade do Estado brasileiro a garantia a todos os cidadãos brasileiros e
estrangeiros residentes no país, reivindicar seus direitos.
Além, do art. 5º, XXXV, da CF/88, cita-se também os arts. 134 e 135 da mesma
Carta Constitucional de 1988, que tratam do acesso à justiça via Defensoria Pública
dos Estados e da União, como principal responsável para a efetivação do princípio
da acessibilidade à justiça pelos cidadãos. E, também, a Lei nº 9.099/1995 – Dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e a Lei nº 1.060/1950 – ainda em vigor, que
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
Observa-se outro dispositivo constitucional importante, o art. 5º, LXXIV, da CF/88: “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. Também, é outra forma constitucional de garantia ao
cidadão, economicamente hipossuficiente, de ter acesso à Justiça.
Afirma, ainda, Carvalho (2017, p. 73) que merecem destaques na promoção da
acessibilidade à Justiça os Núcleos de Prática Jurídica das Universidades de Direito
(NPJ) espalhadas pelo País. Tais núcleos, além de serem reconhecidos pelos tribunais
brasileiros, servem de prática processual para os acadêmicos dos cursos de Direito,
futuros profissionais da advocacia brasileira, indispensáveis à administração da
justiça, com previsão no art. 133, da CF/88.
Portanto, observam-se vários dispositivos constitucionais e legais para que o
cidadão brasileiro ou estrangeiro exerça o seu direito de acesso à justiça.
2.1.1 O Código de Processo Civil de 1973
O Código de Processo Civil de 1973 não se enquadrava nas diretrizes
combatidas pela Constituição de 1988, pois esta ratificava vários documentos
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internacionais, como que se aplica ao Pacto de San José da Costa Rica, com
compromissos assumidos pelo Brasil, os quais, a princípio, tinham força no mínimo
legal para se contrapor à injustificável demora processual.
A falta de dispositivos no antigo Código de Processo Civil de 1973, para tratar
sobre o acesso à Justiça Gratuita, deixava o cidadão hipossuficiente desprovido desse
direito. Para compor essa lacuna, foi promulgada a Lei nº 1.060 em 05 de fevereiro
de 1950, que regulamentava e estabelecia normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados, dando, assim, a oportunidade ao cidadão ter acesso à
Justiça para reivindicar seus direitos.
Com isso, a Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo
judicial, em 22 artigos, sendo vetados os arts. 17 e 21, e que altera a Lei nº 5.869/1973
– Código de Processo Civil –; e dá outras providências para a prática dos atos
processuais, diante do avanço tecnológico e da necessidade de melhor eficiência e
celeridade processual, foi o acontecimento inicial para desburocratizar o Poder
Judiciário, com propósitos entre outros, além de dar maior acessibilidade à Justiça,
conferir uma maior celeridade processual.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil de 2015, a Lei nº
1.060/1950 teve vários artigos, parágrafos e incisos revogados pelo art. 1.072, inciso
III, do CPC/2015, sendo atualmente tratado o acesso gratuito da justiça, regulado
pelos artigos 98 a 102, do CPC/2015, e pelos artigos não revogados da Lei nº
1.060/1950, fortalecendo assim o princípio do amplo acesso à Justiça, transpondo o
problema financeiro como impedimento ao acesso à Justiça, conforme prevê o art.
5º, inciso LXXIV, da CF/88: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ou seja, o Código Processo Civil de 1973 não mais se enquadrava à nova
Constituição Federal de 1988, conhecida como uma Constituição Cidadã, que visa
assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça, conjunto de valores para a dignidade da
pessoa humana.
2.1.2 O Código de Processo Civil de 2015
O Código de Processo Civil de 2015, no art. 3º, faz a transcrição na íntegra do
art. 5º, inciso XXXV, da CF/88: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou
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lesão a direito”. Ou seja, é a garantia ao cidadão do seu direito de acesso à Justiça
ou da inafastabilidade da jurisdição.
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Junta-se a este o art. 4º do CPC/2015: “As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Ou seja,
este artigo traz a importância dos princípios da eficiência e da celeridade processual
que constam no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88: “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”. Este inciso foi acrescentado pela EC nº
45/2004. Além da garantia de acesso à Justiça, também, a garantia de um processo
eficiente e célere.
No entanto, pesquisas jurídicas ainda questionam em seus largos estudos a
viabilidade normativa do acesso à justiça pelos cidadãos comuns, quanto às garantias
de eficiência e de celeridade processual, aplicando, assim, o princípio da igualdade
entre os cidadãos.
Segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 12):
O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o
requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos (...)
que pretenda garantir e não apenas proclamar o direito de
todos (...) o acesso à justiça não é apenas um direito social
fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também,
necessariamente, o ponto central da moderna processualística.
Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos
objetivos e métodos da moderna ciência. (CAPPELLETI E
GARTH, 1988, p. 12)
São posicionamentos doutrinários como este que levam a constantes
questionamentos e necessidades de acompanhamento da sociedade, quanto à
garantia do acesso à justiça como um direito humano e fundamental. Não se pode
deixar que camadas sociais hipossuficientes e marginalizadas se distanciem do seu
direito fundamental de acesso à justiça normatizado na Constituição da República
Federal de Brasil, de 05 de outubro de 1988.
Neste sentido doutrinário, afirma Moraes (2019, p. 41):
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A doutrina trata a disposição do inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal de 1988 como a garantia dos cidadãos de
buscar a atuação do Poder Judiciário na proteção de seus bens
e direitos, o que convencionou chamar de princípio da
inafastabilidade do Poder Judiciário ou do “acesso à justiça” no
sentido de acesso ao Poder Judiciário. Moderadamente o
acesso à justiça é mais que isso. (MORAES, 2019, p. 41)
Assim, entende-se que a Constituição busca garantir os direitos fundamentais
com a apreciação da ameaça ou da lesão aos bens e direitos individuais pelo Poder
Judiciário.
Ainda nesta discussão constitucional do acesso e da acessibilidade à justiça e
da inclusão social de todos os cidadãos, veio à tona a questão das pessoas com
deficientes de modo geral. Ou seja, aqueles que, por motivo de qualquer deficiência,
não poderiam ficar sem o devido meio de acesso à justiça. Portanto, atender os
direitos e as garantias individuais destes cidadãos, conforme afirma Carvalho (2017,
p. 127-128):
No Brasil, por força da Lei nº 10.098/2000, do Decreto
Legislativo nº 186/09 e do Decreto nº 6.949/09 (que ratificou e
incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007),
o amplo acesso das pessoas com deficiência passou a ser
atribuição do Estado, conforme se depreende do artigo 9º, in

verbis:
Art. 9º - A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver
de forma independente e participar plenamente de todos os
aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona
urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a
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identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à
acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:
[...]
g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação,
inclusive à Internet;
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[...] (CARVALHO, 2017, p. 127-128)
Do acesso à justiça, o Decreto nº 6.949/09 traz especificamente no art. 13, in

verbis:
1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas
com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as
demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações
processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel
das pessoas com deficiência como participantes diretos ou
indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os
procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras
etapas preliminares.
2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo
acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a capacitação
apropriada daqueles que trabalham na área de administração
da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema
penitenciário. (BRASIL, 2009)
O Código de Processo Civil de 2015, no seu art. 199, assegura a acessibilidade
às pessoas com deficiências, in verbis:
Art. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às
pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede
mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de
atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e
à assinatura eletrônica. (BRASIL, 2015)
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Portanto, são questões amplas de garantias dos direitos fundamentais de todo
e qualquer cidadão que possua alguma deficiência para a acessibilidade e o acesso
à justiça por meios físicos e ou eletrônicos, seja este auxiliado ou assistido por
terceiros.
Todas essas inovações sociais trazidas pela Constituição Federal de 1988
obrigaram a criação de outras Leis, Decretos e Resoluções para adequação jurídica e
satisfazer os anseios de uma sociedade em constantes transformações tecnológicas.
E o mais importante é que a promulgação de tratados internacionais como, por
exemplo, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007,
fortalece assim a dignidade da pessoa humana, conforme o art. 1º inciso III, da CF/88.
3 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA JUSTIÇA ESTADUAL DO PIAUÍ
As diretrizes mais importantes para a implantação e funcionamento do PJe,
não só na justiça estadual do Piauí como em todo território nacional, são de se ter
um Poder Judiciário para 2015-2020, segundo destaca o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ): uma Justiça mais acessível a sociedade como um todo; uma Justiça
tempestiva; maior racionalização do sistema judicial; melhoria da qualidade do gasto
público e a disseminação da “Justiça Eletrônica”.
Segundo o site http:/www.tjpi.jus.br/pje:
O Processo Judicial eletrônico (PJe) é um sistema desenvolvido
pelo CNJ em parceria com os tribunais e a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a automação do
Judiciário. O objetivo principal buscado pelo CNJ é elaborar e
manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de
permitir
a
prática
de
atos
processuais
judicial,
independentemente de o processo tramitar na Justiça Federal,
na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na
Justiça do Trabalho. (PJe, 2015)
Para alcançar esses objetivos, foram apresentadas, no decorrer de 2015-2020,
outras Resoluções no sentido de aprimorar e reajustar as funcionalidades do PJe em
todo o Poder Judiciário brasileiro: Resolução nº 242, de 09 de setembro de 2016;
Resolução nº 245, de 12 de setembro de 2016 e a Resolução nº 281, de 09 de abril
de 2019.
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Em agosto de 2019, por meio da Portaria nº 1920/2019, a implantação do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), conforme a diretriz do seu art. 1º, in verbis:
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Art. 1º Define o Sistema "Processo Judicial Eletrônico - Pje",
instituído pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº
185, de 18 de dezembro de 2013, como meio de tramitação de
processos judiciais e de comunicação de atos processuais, no
âmbito do 1º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, e estabelece os parâmetros para a sua
implementação e funcionamento. (PIAUÍ, 2019)
Iniciou nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JECCs) de Teresina e do
interior do Estado. Ainda em conformidade com a Portaria nº 1920/2019, “após
implantação do sistema PJe nas unidades do judiciário piauiense, o recebimento de
petição inicial ou intermediária relativas aos processos que nele tramitam somente
poderão ocorrer no meio eletrônico próprio do sistema ou conforme o disposto no
art. 67 do Provimento Conjunto nº 11/2016, de 16 de setembro de 2016, exceto nas
situações previstas para o peticionamento fora do sistema:
Art. 67. O intercâmbio de informações de processos eletrônicos
entre o Sistema PJe e outros sistemas será realizado por meio
do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), instituído
nos termos da Resolução Conjunta do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público nº 3, de
16 de abril de 2013. (PIAUÍ, 2019)
Diante do estabelecido na Resolução 185/2013 com orientações e supervisão
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Provimento Conjunto nº 11/2016 do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), iniciou-se o processo de implantação
e de modernização do PJe em toda a estrutura jurisdicional de 1º e 2º graus do
Tribunal, sendo uma atividade e uma preocupação constante dos Presidente
anteriores e do atual Presidente do TJ-PI, visando sempre uma melhor prestação
jurisdicional ao público interno e externo.
3.1 O CNJ e as fontes do Processo Judicial Eletrônico - PJe
O processo de implantação do sistema PJe teve previsão da aquisição e da
utilização de recursos de infraestrutura tecnológica de informação e comunicação,
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treinamento de magistrados e de servidores de diversas áreas, bem como serviços
de terceiros, de passagens e de diárias. Ou seja, uma importante ferramenta para
auxiliar o Poder Judiciário por intermédio de dados inseridos a uma rede de
informações.
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Compete ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentar a prática de
atos processuais por meio eletrônico, conforme o art. 196 do CPC/2015, in verbis:
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e,
supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a
comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e
velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a
incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e
editando, para esse fim, os atos que forem necessários,
respeitadas as normas fundamentais deste Código. (BRASIL,
2015)
Atualmente, o PJe está em funcionamento em todos os ramos da Justiça, quais
sejam Federal, Estadual, Trabalhista, Militar e Eleitoral. Porém, ainda existem outros
sistemas em atividade. Segundo a Revista Justiça em números (2020, p. 113), “os
dados detalhados por sistema revelaram que 20% do acervo tramita no PJe, 19% no
SAJ, 9% no ProJud, 7% no E-Proc, 2% no Themis, 17% em outros sistemas eletrônicos
e 27% no em autos físicos”.
O acesso a cada uma das implantações pode ser feito por intermédio do
endereço: http://www.pje.jus.br/navegador. Atualmente tramitam mais de 8,5 mil
processos no sistema PJe, o qual já está implantado em 54 tribunais, quais sejam:
Segmento
Justiça Estadual

TRIBUNAIS
TJAM, TJBA, TJCE, TJDFT, TJES, TJGO, TJMA, TJMG, TJMT, TJPA,
TJPB, TJPE, TJPI, TJPR, TJRN, TJRO, TJRR e TJRS.
Justiça Militar TJMMG, TJMRS e TJMSP.
Justiça Federal TRF1, TRF3 e TRF5.
Justiça Eleitoral TSE, TRE/AM, TRE/GO, TRE/PB, TRE/RS e TRE/TO.
TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRT5, TRT6, TRT7, TRT8, TRT9, TRT10,
Justiça do
TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT16, TRT17, TRT18,
Trabalho
TRT19, TRT20, TRT21, TRT22, TRT23 e TRT24.
Fonte: Caderno PJe – Relatório de Gestão, p. 12 – Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
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No ano de 2010, ocorreu a celebração do termo de acordo de cooperação
técnica nº 43/2010, firmado entre o CNJ e 14 Tribunais de Justiça Estaduais. Nesse
acordo o Creta Expansão passou a ser denominado de PJe. Já em 18/12/2013, a
publicação da Resolução nº 185 do CNJ instituiu e determinou a implantação do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe em todo Brasil no prazo compreendido
entre 3 a 5 anos. De acordo com o texto aprovado, em 2014 o processo eletrônico
deve ser implantado em, no mínimo, 10% dos órgãos julgadores de 1º e 2º graus,
como sistema de processamento de informações e de prática de atos processuais e
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.
Em seu voto, no Ato Normativo nº 0004441-97.2013.2.00.0000 do CNJ, o
conselheiro Rubens Curado Silveira, relator, ressalvou que, devido às assimetrias e
diferenças existentes entre os tribunais brasileiros, esta regra geral pode comportar
exceções, mediante análise do CNJ. Para ele, o texto, que é fruto de debate
institucional, marca o início de uma nova etapa de aprimoramento do PJe e do
Poder Judiciário.
Ainda segundo o relator, para que esta etapa seja bem-sucedida, é preciso
que a transição do papel para o meio eletrônico seja executada de modo gradual
e planejado, a fim de garantir maior celeridade, eficiência, economicidade,
transparência e acesso ao sistema de justiça.
O relator afirma ainda que:
O modelo de gestão do sistema nacional precisa ser aberto e
permeável a ponto de privilegiar o compartilhamento e a
incorporação das experiências existentes, em esforço coletivo
e participativo em prol do seu constante aprimoramento.
(SILVEIRA, 2013)
Conforme previsto nos arts. 1º e 2º da Resolução nº 185 de 18/12/2013, in

verbis:
Art. 1º A tramitação do processo judicial eletrônico nos órgãos
do Poder Judiciário previstos no art. 92, incisos I-A a VII, da
Constituição Federal, realizada por intermédio do Sistema
Processo Judicial Eletrônico - PJe, é disciplinada pela presente
Resolução e pelas normas específicas expedidas pelos
Conselhos e Tribunais que com esta não conflitem.
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Art. 2º O PJe compreenderá o controle do sistema judicial nos
seguintes aspectos:
I – o controle da tramitação do processo;
II – a padronização de todos os dados e informações
compreendidas pelo processo judicial;
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III – a produção, registro e publicidade dos atos processuais;
IV – o fornecimento de dados essenciais à gestão das
informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão,
controle e uso do sistema judiciário. (BRASIL, 2013)
O entendimento interno e externo no Poder Judiciário e de seus operadores é
que o sistema deve ser voltado a atender as necessidades do Judiciário e de seus
usuários, do ponto de vista da eficiência do serviço de justiça, bem como das
melhores práticas de usabilidade e de acessibilidade. Sua característica permite maior
escala na oferta no serviço público de justiça e incremento na automação de
atividades. Assim, espera-se uma Justiça mais acessível e célere.
3.2 Dados atualizados do PJe na justiça estadual do Piauí
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou em sua Revista Justiça em
números (2020, p. 112-113), os indicadores de desempenho e da informatização nos
tribunais:
Durante o ano de 2019, apenas 10% do total de processos
novos ingressaram fisicamente. Em apenas um ano, entraram
23 milhões de casos novos eletrônicos (Figura 69). Nem todos
esses processos tramitam no PJe, pois a Resolução CNJ nº
185/2013, que instituiu o PJe, abriu a possibilidade de utilização
de outro sistema de tramitação eletrônica em caso de
aprovação de requerimento proposto pelo tribunal, em
plenário. A exigência, no caso de autorização, é que os tribunais
adotem o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Nos
11 anos cobertos pela série histórica, foram protocolados, no
Poder Judiciário, 131,5 milhões de casos novos em formato
eletrônico. É notória a curva de crescimento do percentual de
casos novos eletrônicos, sendo que no último ano o
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incremento foi de 5,4 pontos percentuais. O percentual de
adesão já atinge 90%. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
2020)

Fonte: Revista Justiça em números (2020, p. 115) – CNJ. Período: 17/03 a
30/08/2020.
Observa-se neste gráfico a evolução crescente com a implantação de
processos eletrônicos, salientando que não só o PJe faz parte desta série, que
também interfere na diminuição de processos físicos, gerando assim economia e
celeridade aos atos processuais.
Continua na mesma publicação a seguinte informação:
Destaca-se a Justiça Trabalhista, segmento com maior índice de
virtualização dos processos, com 100% dos casos novos
eletrônicos no TST e 98,9% nos Tribunais Regionais do
Trabalho, sendo 96,8% no 2º grau e 100% no 1º grau e com
índices muito semelhantes em todos os Tribunais Regionais do
Trabalho, mostrando a existência de um trabalho coordenado
e uniforme nesse segmento (Figura 73). Na Justiça Eleitoral, o
PJe passou a ser adotado em 2017 apenas em alguns poucos
tribunais. Esse segmento possui o menor percentual de casos
novos eletrônicos, tendo somente três tribunais apresentado
mais de 30% dos processos ingressados de forma eletrônica. A
Justiça Militar Estadual começou a implantação do Processo
661

www.conteudojuridico.com.br

Judicial Eletrônico (PJe) ao final de 2014, mas ainda abarca
57,9% dos casos novos, talvez em razão de seus processos de
natureza criminal. Na Justiça Federal, 94,3%, e na Justiça
Estadual, 88,3%. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020)
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Informa ainda a Revista Justiça em números (2020, p. 113):
Outros onze tribunais se destacam positivamente por terem
alcançado 100% de processos eletrônicos nos dois graus de
jurisdição: TJAC, TJAL, TJAM, TJMS, TJPR, TJSE, TJTO, TRF4,
TJMRS, STM, TRT10, TRT11, TRT13, TRT16, TRT18, TRT24, TRT7,
TRT9. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 113)
Ou seja, o TJPI ainda não alcançou a marca de 100% na sua atividade
processual eletrônica, marca que deverá ser alcançada ainda no decorrer de 2021.
Em razão do processo judicial eletrônico, a Justiça não parou. Conforme afirma a
Revista Justiça em números (2020, p. 113):
Levantamento realizado pelo CNJ em maio de 2020 para avaliar
o impacto da pandemia COVID-19 nos Tribunais revelou que
27% do acervo ainda é físico, mas que uma parcela significativa
dos tribunais já está atuando com 100% dos processos em
andamento na forma eletrônica. Apenas 13 de 62 tribunais
(19%) declararam possuir menos de 90% de acervo eletrônico.
São eles: TJES (21% do acervo eletrônico), TJRS (23%
eletrônico), TJMG (31% eletrônico), TJPA (38% eletrônico), TJSP
(53% eletrônico), TJPE (62% eletrônico), TJCE (79% eletrônico),
TJSC (84% eletrônico), TRF-1 (37% eletrônico), TRF-5 (86%
eletrônico), TJM-SP (30% eletrônico), TJM-MG (57% eletrônico)
e TRT 10 (83% eletrônico). A Justiça Eleitoral não participou da
pesquisa, pela inaplicabilidade da Resoluções CNJ nºs
313/2020 e 322/2020, que estabelecem medidas de
funcionamento do Poder Judiciário para prevenção ao
contágio do novo Coronavírus. (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2020, p. 113)
Conforme anunciado, no quadro abaixo, pelo TJ-PI: “TJ-PI realiza quase 4
milhões de atos processuais durante o teletrabalho”. Tais números atualizados
referem-se a atos processuais cumpridos pela justiça estadual do Piauí, entre 17 de
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DECISÕES

SENTENÇAS
E
ACORDÃOS

MOVIMENTAÇÕES

DESPACHOS

TOTAL DE
ATOS
PROCESSUAIS

94.445

89.442

3.542.342

230.496

3.956.725
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março de 2020, quando foi iniciado o regime de teletrabalho e trabalho remoto no
Poder Judiciário piauiense, e 30 de agosto de 2020, em decorrência da pandemia do
novo coronavírus. Dessa forma, temos os dados oriundos do Painel de Produtividade
Semanal do Poder Judiciário, confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Fonte: Painel de Produtividade Semana do Poder Judiciário – CNJ. Período: 17/03
a 30/08/2020.
O quadro indica que o caminho para a celeridade dos atos judiciais é o
processo eletrônico. É uma demonstração de que a utilização da virtualização dos
processos e a implementação e a implantação do PJe no 1º e 2º do Poder Judiciário
piauiense foram, são e serão para sempre a solução correta, no presente e no futuro
para o acesso à justiça com mais eficiência e celeridade dos atos processuais.
4

O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E O PRINCÍPIO DA CELERIDADE

A prestação jurisdicional dentro dos Tribunais tem um novo propósito, que
busca promover a celeridade e um novo acesso à Justiça com a modernização e a
informatização dos meios eletrônicos no processo judicial, tanto no modo virtual,
digitalizado ou eletrônico, que teve início no ano de 2006, com a aprovação da Lei
nº 11.419 – Informatização do Processo Judicial.
Vários outros dispositivos do Novo Código de Processo Civil – Lei nº
13.105/2015 –, buscam garantir a eficiência e a celeridade processual. Antes, a Lei nº
11.419/2006 tratava sobre a informatização do processo judicial, conforme seu art.
1º.: “O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de
atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei”. E assim
dispõe o §1º.: “Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil,
penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de
jurisdição”.
Destaca-se, desde já, que a garantia do Princípio da Celeridade Processual teve
seu ponto de partida em 31 de dezembro de 2004, após a promulgação da Emenda
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Constitucional nº 45, em 08 de dezembro de 2004, que trouxe várias alterações na
Carta Constitucional (EC) de 1988. Desde então, todo o Poder Judiciário e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), também criado no advento da EC nº 45/2004, para exercer
a função de controle externo do judiciário, buscam meios para exercer a eficiência e
a celeridade processual do judiciário brasileiro.
A principal alteração e os objetivos do processo judicial eletrônico são de
satisfazer o Princípio da Celeridade Processual, conforme previsto no Art. 5º, inciso
LXXVIII, da CF/1988. A garantia deste princípio está nos seguintes termos, in verbis:
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 segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. (BRASIL, 1988)
A Emenda Constitucional nº 45/2004 estabeleceu de forma mais ampla e
abrangente, no título “Dos Direitos Fundamentais”, a garantia à razoável duração do
processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Com isso,
verifica-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 veio inserir ao rol dos direitos e
das garantias fundamentais o direito público subjetivo à celeridade processual.
Além disso, o Código de Processo Civil de 1973 não se enquadrava nas
diretrizes combatidas pela Constituição de 1988, pois esta ratificava vários
documentos internacionais, como que se aplica ao Pacto de San José da Costa Rica,
com compromissos assumidos pelo Brasil, os quais, a princípio, tinham força no
mínimo legal para se contrapor à injustificável demora processual.
Entretanto, o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015,
tornou definitivamente pacificado o princípio da celeridade processual, trazendo
artigos específicos para o entendimento, conforme seu art. 1º, caput e art. 4º, in

verbis:
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Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidas na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código.
[...]
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Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
(BRASIL, 2015)
Ainda tão importante quanto os artigos anteriores, temos, no mesmo código,
o art. 6º: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Este artigo destaca o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do
processo. Não apenas do juiz perante as partes, não só das partes entre si, mas de
todos os envolvidos. É o que impõe a norma para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, têm-se esses artigos do
CPC/2015, que darão a garantia real às partes da razoabilidade temporal do processo.
Todavia, é bom ressaltar que a Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004 trouxe
mecanismos para maior celeridade aos atos processuais, pontuando ainda mais com
as diretrizes contidas na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, os benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em
meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da
prestação jurisdicional, e, ainda, a adequação do funcionamento do Poder Judiciário
aos princípios da proteção ambiental.
Segundo observa Watanabe (2000, p. 142):
Vários são os fatores que contribuem para que o fator
celeridade tenha relevância no estudo das relações sociais,
destacando-se o encurtamento das distâncias, em razão da
evolução dos sistemas de comunicação e sofisticação dos
meios de transporte, e os instrumentos tecnológicos que
aceleram ou mesmo substituem o agir humano nos diferentes
atos da vida cotidiana. (WATANABE, 200, p. 142)
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Nesse sentido, de nada adianta destacar a celeridade da prestação
jurisdicional à categoria de direito fundamental sem que os mecanismos legislativos
pertinentes deem sustentabilidade a tal garantia a fim de que a burocracia
desnecessária do papel ou até mesmo a falência do Judiciário sejam rechaçados,
tornando, assim, efetiva a aplicabilidade do processo eletrônico.
Portanto, o princípio da celeridade processual, introduzido pela Emenda
Constitucional (EC) nº 45/2004, busca solucionar a problemática que envolve o
excesso de processos físicos nos Tribunais brasileiros, como: o alto custo
administrativo, financeiro e operacional da atividade processual, a insatisfação dos
jurisdicionados com os processos e os atos processuais, que se arrastam por anos à
espera de julgamento no judiciário.
4.1 Inovações constantes do PJe e sua importância para a celeridade processual
Para melhor entendimento sobre as inovações trazidas pela informática na
utilização do procedimento digital ou Processo Judicial eletrônico (PJe), Rabelo
(2019, p. 16) afirma:
A adoção da informática, para conferir aumento de
produtividade, é diversificada em todos os ramos públicos,
inclusive, no Poder Judiciário, que ainda possui uma
quantidade sem precedentes de processos físicos (analógicos),
os quais demandam um maior esforço na tramitação, no acesso
às decisões judiciais, mediante autos volumosos e, por vezes,
que se extraviam entre as partes ou mesmo dentro das
serventias judiciais. Tal cenário restou minimizado com a
implementação do modelo eletrônico, trazendo uma
modernização no labor forense diário. (RABELO, 2019, p. 16)
Assim, além de operacionalizar economicamente os atos processuais, visa
atender o meio ambiente com a redução no uso de papel, visa produzir resultados
favoráveis à consecução que dispõe o art. 37, caput, da CF/1988 e a Emenda
Constitucional (EC) nº 45 que trouxe expressa a referência ao princípio da celeridade,
no art. 5º da CF/1988: ”LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de
sua tramitação”.
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Conforme afirma Carvalho (2017, p. 13): “Não se trata, portanto, de uma mera
digitalização dos autos físicos, transportando-os para os meios digital. Há uma
verdadeira mudança de paradigma, com o objetivo de se tornar o processo mais
célere e acessível”. Entende-se por mudança de paradigma que a digitação das peças
processuais é feita diretamente na ferramenta do PJe, sem a necessidade dos meios
e deslocamentos físicos para a execução dos atos processuais, tornando-se, assim,
ainda mais eficiente, célere e seguro à tramitação processual. Abandonou-se a escrita
dos autos físicos, sendo que toda tramitação processual dos autos passa a ser
integralmente eletrônica, via internet.
No entanto, o art. 2º da Lei nº 11.419/2006 traz orientações para
comunicações desses atos processuais para os advogados, as partes, o juiz e os
serventuários, in verbis:
Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos
processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos
mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta
Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
(BRASIL, 2006)
O Código de Processo Civil de 2015, no seu art. 213, caput, e parágrafo único,
em conformidade com o art. 10, §1º, da Lei nº 11.419/2006, traz orientações
específicas sobre a prática eletrônica de atos processuais, in verbis:
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer
em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último
dia de prazo.
Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o
ato deve ser praticado será considerado para fins de
atendimento do prazo. (BRASIL, 2015)
Nota-se a importância do processo eletrônico e suas diferenças de acesso à
prática dos atos processuais em relação ao processo físico, dando, assim, mais
celeridade ao processo.
Além, dessas orientações, há ainda a aquisição da certificação digital por parte
do Advogado, que foi regulamentada pela Medida Provisória (MP) nº 2.200-2/2001,
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que regulamenta o uso das Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil. Trata-se de uma
chave de identidade virtual individual, intransferível, segura e inequívoca do autor de
uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, via web, denominada
Certificado Digital ICP-Brasil.
Há, ainda, o cadastro da assinatura eletrônica, através do login cadastro da
pessoa física – CPF e senha, junto ao Órgão do Poder Judiciário, como requisito legal
e formal, sob pena de ser considerado nulo o ato processual praticado pelo
advogado.
O procedimento de acesso ao PJe deve atender as alíneas a e b do inciso III
do §2º do art. 1º da Lei nº 11.419/2006:
Art. 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos
judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças
processuais será admitido nos termos desta Lei.
[...]
III – assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação
inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificação digital emitido por
Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei
especifica;
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme
disciplinado pelos órgãos respectivos. (BRASIL, 2006)
Assim, além da obrigatoriedade da inscrição do advogado junto à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), é necessário o cadastro da assinatura eletrônica. O
Processo Judicial Eletrônico (PJe) é uma importante inovação para a eficiência, a
celeridade e a segurança para as boas práticas forenses dos atos processuais, em
especial, os praticados pelos advogados, na sua atuação no processo judicial
eletrônico, que busca assim atender o princípio da duração razoável do processo,
conforme o art. 5º, LXXVIII, da CF/88.
Continuadamente, o sistema do PJe recebe novas sugestões de melhorias da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que são encaminhadas ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Sugestões também vindas de analistas, de magistrados, de
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advogados, de defensores, de promotores e de outros usuários do sistema, além dos
técnicos da Tecnologia da Informação – TI do Poder Judiciário e dos Tribunais
estaduais, sendo que, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) visa se
enquadrar nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nos dispositivos
legais, na busca da melhoria contínua e do aprimoramento do Processo Judicial
Eletrônico (PJe) para seus usuários internos e externos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Neste sentido das melhorias contínuas do PJe sempre visando a Lei nº
11.419/2006 e o aprimoramento do sistema eletrônico na prática dos atos
processuais e da celeridade processual, observa-se vários julgados dos Tribunais
Superiores:
a) STJ – ASSINATURA DIGITAL (CERTIFICADO DIGITAL)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.RECURSO
ASSINADO
DIGITALMENTE
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO N.
1/2010, DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 115/STJ. Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 199.392/MG.
Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgado em 20 de agosto
de 2013.
1. A prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei n.
11.419/2006, reclama que o titular do certificado digital
utilizado possua procuração nos autos, sendo irrelevante que
na petição esteja ou não grafado o seu nome.
2. A assinatura digital destina-se à intimação inequívoca do
signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do
detentor do certificado digital utilizado, o número de série do
certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma
digital. Dessa sorte, o atendimento da regra contida na alínea
a do inciso III do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei n. 11.419/2006
depende tão somente de o signatário digital possuir
procuração nos autos. Precedentes.
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3. A apresentação de agravo regimental assinado digitalmente
por advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da
Súmula 115/STJ: “ Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos”.
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4. Agravo regimental não reconhecido.
b) STJ – PETICIONAMENTO
PETICIONAMENTO FÍSICO

ELETRÔNICO

E

DESNECESSIDADE

DE

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. VÍCIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
REGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO PRESI/TRF4 Nº
17/2010. SUBSTABELECIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE
REALIZAÇÃO EM ROTINA DO PRÓPRIO SISTEMA DE
PROCESSOS ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
(E-PROC). NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
115/STJ.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial 1516324/RS. Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques. Julgado em 19 de novembro de 2015.
1. [...].
2. Assiste razão ao embargante quando sustenta que o acórdão
embargado deixou de apreciar a alegação de que a própria Lei
11.419/2006, que regula o peticionamento eletrônico, seria
expressa ao atestar a validade dos documentos produzidos
eletronicamente, de modo que, os substabelecimentos
produzidos eletronicamente seriam considerados originais
para todos os efeitos, não havendo necessidade da parte
proceder à juntada de substabelecimento físico.
3. O art. 26 da Resolução nº 17, de 26/03/2010, da Presidência
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, editada com base
nas disposições da Lei nº 11.419/2006 e que rege o Processo
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Judicial Eletrônico (e-PROC) no âmbito da Justiça Federal da 4ª
Região, [...].
4. [...].
5. [...].
c) STJ – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO (Intimação eletrônica e via DJ-e)
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AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART.
5º DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Agravo Interno no Recurso Especial
903.091/RJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Julgado em 16 de março de 2017.
1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na
hipótese de duplicidade de intimações, um viaDJe e outra por
meio de portal eletrônico.
2. “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive
eletrônico” (art. 5º, ‘caput’, Lei 11.419/2006, sem grifos no
original).
3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via
DJe, na hipótese de duplicidade de intimações.
4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se
considere realizada a intimação eletrônica.
5. [...].
6. [...].
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, os atos processuais
eletrônicos devem ser priorizados por todos os Tribunais de Justiça, viabilizando
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assim cada vez mais a celeridade desses atos e a transformação do ambiente
processual físico em ambiente processual virtual e eletrônico. Não deixando
nenhuma dúvida de que, o acesso eletrônico à justiça, anda a passos largos no Poder
Judiciário brasileiro, visando aproximar a sociedade do judiciário na busca dos seus
direitos e garantias fundamentais.
Em consideração às diretrizes contidas na Resolução CNJ nº 185/2013, que
instituiu o Processo Judicial Eletrônico (PJe) como sistema informatizado de processo
judicial no Poder Judiciário, sua importância interna e externa com as mudanças
introduzidas nas relações e nos processos de trabalho em virtude do fenômeno da
transformação digital, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a Resolução nº
345, em 09 de outubro de 2020, conforme seu art. 1º e parágrafo único, in verbis:
Art. 1º. Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas
necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder
Judiciário.
Parágrafo único. No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os
atos processuais serão exclusivamente praticados por meio
eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de
computadores. (BRASIL, 2020)
A Resolução nº 345/2020 traz ainda em seu art. 4º e parágrafo único a
participação administrativa dos tribunais, in verbis:
Art. 4º. Os tribunais fornecerão a infraestrutura de informática
e telecomunicações necessárias ao funcionamento das
unidades jurisdicionais incluídas no “Juízo 100% Digital” e
regulamentarão os critérios de utilização desses equipamentos
e instalações.
Parágrafo único. O “Juízo 100% Digital” deverá prestar
atendimento remoto durante o horário de expediente forense
por telefone, por e-mail, por vídeochamadas, por aplicativos
digitais ou por outros meios de comunicação que venham a ser
definidos pelo tribunal. (BRASIL, 2020)
Observa-se também no parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 345/2020
sua importância quanto às observações dos atos processuais nos termos CPC/2015:
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Art. 2º. [...]
Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu
advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha
telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação
e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos
arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. (BRASIL, 2020)
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Demonstra também nesta Resolução nº 345/2020 a preocupação com índices
de produtividade e celeridade dos atos processuais, conforme o art. 7º. “Os tribunais
deverão acompanhar os resultados do ‘Juízo 100% Digital’ mediante indicadores de
produtividade e celeridade informados pelo Conselho Nacional de Justiça”. Ou seja,
é o Judiciário brasileiro em busca de ofertar ao cidadão melhorias contínuas em sua
prestação jurisdicional.
Portanto, a mais recente manifestação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
sobre o Processo Judicial Eletrônico (PJe) demonstra definitivamente que o caminho
do Judiciário brasileiro é o “Juízo 100% Digital” em todos as esferas da justiça,
visando a produtividade e a celeridade dos atos processuais, com o estabelecimento
de metas para a concretização do programa de gestão judiciária continuada.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que, com a
modernização dos meios eletrônicos no sistema processual judicial brasileiro, era
importante ser estudado o processo judicial eletrônico na justiça estadual do Piauí e
os reflexos no princípio da celeridade processual, pois se tinha uma visão complexa
dos procedimentos praticados pelo Poder Judiciário Brasileiro para a modernização
e a celeridade do sistema judicial.
A pesquisa partiu da hipótese de que, diante da importância para a sociedade
piauiense em geral, os reflexos no princípio da celeridade processual com a
implantação e com o funcionamento do PJe na justiça estadual do Piauí viessem a
trazer uma melhor prestação jurisdicional e o acesso à justiça mais eficiente e célere
praticados pelas partes no processo.
Durante o trabalho verificou-se que a hipótese foi confirmada, diante da
abordagem bibliográfica encontrada com vários estudos semelhantes ao tema
proposto do trabalho e da importância que é o PJe para a realização e o
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armazenamento dos atos processuais por todos os envolvidos no sistema judicial
eletrônico de forma eficiente e célere, qeu, desde a Emenda Constitucional (EC) nº
45/2004, preocupava-se com o acesso à justiça como um direito fundamental e a
razoável duração do processo e aos meios que garantissem a celeridade de sua
tramitação, somando-se com a Lei nº 11.419/2006 que iniciou a virtualização do
processo judicial e finalmente com a Resolução nº 185/2013 do CNJ que instituiu o
sistema do PJe, visando a valorização dos princípios processuais e a promoção de
uma prestação jurisdicional mais célere, econômica, equânime e justa, sendo sua
aliada mais forte a tecnologia da informação aplicada ao processo judicial.
A presente pesquisa foi viabilizada através de uma abordagem qualitativa de
dados bibliográficos necessários para se chegar ao conhecimento geral do tema.
Utilizou-se do método indutivo, partindo-se de uma questão ampla, ou seja, uma
visão geral do tema pesquisado, com leitura crítica de dados bibliográficos e
documentais publicados e coletados para análise e construção teórica do tema
pesquisado, iniciado em fevereiro/2020 e finalizado em novembro/2020, utilizandose como base dados a Scielo, Google Acadêmico, sites do STF, STJ, CNJ e TJ-PI, além
de revistas, livros, doutrinas, jurisprudências e legislação em vigor: todos foram
importantes na construção do conhecimento pesquisado.
Diante da metodologia proposta, percebe-se que o trabalho poderia ter sido
realizado com uma pesquisa mais ampla da bibliografia para analisar aspectos mais
específicos da implantação do PJe na justiça estadual do Piauí. Ou ainda poderia ter
sido feita uma coleta de dados com os envolvidos com a implantação e a
funcionalidade do PJe: os servidores do judiciário. Porém, o período em que foi
realizada a pesquisa bibliográfica foi limitado pela pandemia do COVID-19.
São recomendadas pesquisas futuras para assim viabilizar ainda mais o estudo
do PJe na justiça estadual do Piauí sobre o que está sendo realizado no interior do
Estado do Piauí quanto ao acesso à justiça via informatização do PJe, a funcionalidade
do PJe e a celeridade dos atos processuais neste período da pandemia do COVID-19
ou ainda a coleta de dados por comarcas do interior do Estado do Piauí e a satisfação
dos jurisdicionados de cada localidade.
Portanto, a pesquisa bibliográfica não se encerra com esta publicação, precisa
de aprofundamento e complementação. A tecnologia avança cada vez mais, e o
Poder Judiciário Brasileiro com a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
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tem no Processo Judicial Eletrônico (PJe) a solução para um sistema judicial 100%
digital, mais eficiente, econômico e principalmente com maior celeridade processual.
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RESUMO: O direito contratual moderno geralmente se curva para proteger os
consumidores, então certamente espera que seja favorável ou pelo menos não
hostil a esses desenvolvimentos. Surpreendentemente, no entanto, uma vertente
da doutrina do direito consuetudinário - regras que pertencem aos chamados
contratos de adesão - na verdade sufoca o desenvolvimento de trocas de contratos
de consumo ao minar a execução confiável dos contratos que geram. Os tribunais
devem, portanto, esclarecer que, embora os contratos de consumo
negociados se enquadrem na definição formal de contratos de adesão, eles
devem ser executados como se fossem acordos ordinários negociados. Este artigo
traz quatro contribuições inovadoras. Em primeiro lugar, define as mudanças de
contrato e enumera seus atributos institucionais necessários. Em segundo lugar,
ele teoriza e reconhece uma nova forma de troca de contrato - a troca de contrato
do consumidor. Terceiro, sugere que a doutrina da adesão impede o
desenvolvimento futuro das trocas de contratos de consumo. E em quarto lugar,
oferece uma solução comum para este problema da lei. Desta forma, este artigo
reflete sobre a teoria contratual e seus fundamentos. Desta forma, tem como
objetivo geral, analisar a vulnerabilidade jurídica em que o cidadão eventualmente
submete-se, em relação a esta espécie contratual, desenvolvida nas relações de
consumo, além de especificamente demonstrar a insegurança jurídica que envolve
esta espécie de contrato em detrimento do cidadão; examinar os resquícios da
vontade alheia na hipótese da celebração do negócio jurídico; e explicar
a base principiológica que advém como estrutura dos contratos, quando da
formação do negócio jurídico. Para tanto, investiga os modelos contratuais na
relações de consumo, assim debate algumas práticas de controle de conteúdos
contratuais adotados no Brasil. O trabalho foi realizado por revisão integrativa que
é um apanhado geral literatura existente como um processo sistêmico que envolve
estudos sobre o tema, portanto, integrativos" (inclusivos).
Palavras-Chave: Contratos. Consumidor. Adesão.
ABSTRACT: Modern contract law generally bends to protect consumers, so it certainly
expects it to be favorable or at least not hostile to these developments. Surprisingly,
however, one aspect of the doctrine of customary law - rules that belong to socalled adhesion contracts - actually stifles the development of consumer contract
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exchanges by undermining the reliable execution of the contracts they generate.
Courts must therefore clarify that, although consumer contracts negotiated fall within
the formal definition of membership contracts, they must be executed as if
they were negotiated ordinary agreements. This article brings four innovative
contributions. First, it defines contract changes and lists its necessary institutional
attributes. Second, it theorizes and recognizes a new form of contract exchange - the
consumer contract exchange. Third, it suggests that the adherence doctrine prevents
the future development of consumer contract exchanges. And fourthly, it offers a
common solution to this problem of the law. Thus, this article reflects on contractual
theory and its fundamentals. Thus, its general objective is to analyze the legal
vulnerability to which the citizen eventually submits, in relation to this contractual
type, developed in consumer relations, in addition to specifically demonstrating the
legal insecurity that involves this type of contract at the expense of the citizen;
examine the remnants of the will of others in the event of the conclusion of the legal
transaction; and explain the principle basis that arises as a structure of
contracts, when forming the legal business. To do so, it investigates contractual
models in consumer relations, thus debating some practices for controlling
contractual content adopted in Brazil. The work was carried out by an integrative
review that is a general overview of existing literature as a systemic process that
involves studies on the theme, therefore, integrative "(inclusive).
Keywords: Contracts. Consumer. Accession.
1.INTRODUÇÃO
O objeto central do Código de Defesa do Consumidor é educar e controlar
as relações de consumo. O ato de educar do Código de Defesa do Consumidor se
reflete para fora do seu processo. É no mundo exterior que se reencontra o seu
sentido completo. Como tal atividade se dimensiona preferencialmente na regra
criada para este fim – o Código de Defesa do Consumidor é de sua atividade e de
seu processo que se estará tratando neste trabalho (ZAGUETTO GAMA, 2014).
Desta forma, este estudo tem por objetivo geral analisar a vulnerabilidade
jurídica em que o cidadão eventualmente submete-se, em relação a esta espécie
contratual, desenvolvida nas relações de consumo, além de especificamente
demonstrar a insegurança jurídica que envolve esta espécie de contrato em
detrimento do cidadão; examinar os resquícios da vontade alheia na hipótese da
celebração do negócio jurídico; e explicar a base principiológica que advém como
estrutura dos contratos, quando da formação do negócio jurídico.
Desta forma os contratos identificam perfeitamente os sujeitos objetos da
relação negocial, determina a autonomia da vontade explicitada na formulação
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dom mesmo. È uma relação entre dois pares na sociedade pré-industrial, situação
que se manteve na sociedade pós-industrial, mas admitindo-se que a vontade do
mais forte na relação irá prevalecer. Não tendo a possibilidade das partes agiram
cláusula a cláusula surgem os contratos de adesão (FILOMENO, 2010).
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Nestes contratos a dominação é explicita de um dos contratantes que a usa
para atender seus preceitos colocando cláusulas que ferem direitos e que são
profundamente abusivas e desproporcionais onerando em demasia a parte
vulnerável do situação negocial (ALMEIDA, 2013).
No mundo inteiro muitas legislações de direito do consumidor protegem
as partes mais fracas nessa relação contratual. No Brasil, isso ocorreu a partir do
advento da Lei nº 8.078/190, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (BRASIL.
1990).
Neste sentido a pesquisa bibliográfica por revisão integrativa fundamentou
o estudo com base na literatura existente em livros, revistas, jornais, arquivos,
documentos e textos eletrônicos disponíveis nas bibliotecas, na grande rede
mundial eletrônica - Internet e, nas instituições ligadas aos meios acadêmicos que
possam disponibilizar dados de relevância para o desenvolvimento do tema. Estes
levantamentos bibliográficos permitiram ter acesso as mais modernas formas de
interpretação, do tema de estudo, dado por diversos doutrinadores
contemporâneos. Portanto, a pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida basicamente
com material já elaborado com relação genérica e específica acerca do tema
preposto (BENJAMIM, 2011).
2.CONTRATOS DE ADESÃO
Com o desenvolvimento de um sistema de livre empresa baseado em uma
divisão de trabalho nunca vista, a sociedade capitalista precisava de uma instituição
legal altamente elástica para salvaguardar o intercâmbio de bens e serviços no
mercado (CAMPOS, 2010).
Os advogados da common law, respondendo a essa necessidade social,
transformaram o ‘contrato’ da desajeitada instituição que era no século XVI
em um instrumento de utilidade e flexibilidade quase ilimitadas. O contrato tornouse assim o instrumento indispensável do empresário, possibilitando para que ele
cuide de seus negócios de maneira racional (CAVALIERI FILHO, 2014).
O comportamento racional dentro do contexto de cultura só é possível se os
acordos forem respeitados. Exige que as expectativas razoáveis criadas pelas
promessas recebam a proteção da lei, ou então sofre-se o destino de quem não
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cumpre suas promessas. Essa ideia permeia todo o direito dos contratos, as
doutrinas que tratam de sua formação, atuação, impossibilidade e danos (FERRAZ
DONNINI, 2014).
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Sob um sistema de livre empresa, a racionalidade do direito dos contratos
tem ainda outro aspecto. Para acompanhar a constante ampliação do mercado, o
sistema jurídico deve colocar à disposição dos membros da comunidade um
número cada vez maior de transações comerciais típicas e regular suas
consequências (GOMES, 2013).
Mas a lei não pode prever o conteúdo de um número infinito de transações
atípicas nas quais os membros da comunidade podem precisar entrar. A sociedade,
portanto, deve dar às partes liberdade de contrato; para acomodar a comunidade
empresarial, a cerimônia necessária para atestar a natureza deliberada
de uma transação deve ser reduzida ao mínimo absoluto. Além disso, as regras do
direito comum do contrato devem permanecer Jus dispositivum - para usar a frase
dos romanos; ou seja, sua aplicação tem que depender da intenção das partes ou
de sua negligência em relação ao contrário. (Se as partes de um contrato
falharam em regulamentar suas consequências à sua própria maneira, supõe-se que
elas pretendiam as consequências previstas pela common law). Além disso, a lei não
pode ir. Tem que delegar legislação às partes contratantes. No que diz respeito a
eles, a lei do contrato deve ser de sua autoria (RODRIGUES, 2015).
Assim, a liberdade de contrato não se recomenda apenas por razões morais;
é também um princípio eminentemente prático. É a contrapartida inevitável de um
sistema de livre empresa. Como resultado, a tradição jurídica de contratos reflete
um espírito orgulhoso de individualismo e laissez faire. Isso é particularmente
verdadeiro para os axiomas e regras que lidam com a formação e interpretação de
contratos, a genuinidade e a realidade do consentimento (RIEDI, 2006).
O contrato - a linguagem dos casos diz - é um assunto privado e
não uma instituição social. O sistema judicial, portanto, prevê apenas a sua
interpretação, mas os tribunais não podem celebrar contratos entre as partes. Não
há contrato sem assentimento, mas uma vez que as manifestações objetivas de
assentimento estão presentes, seu autor está vinculado. Supõe-se que uma pessoa
conheça o contrato que faz (GONÇALVES, 2016).
Uma mera oferta não impõe nenhum dever de ação ao destinatário; não há
obrigação de aceitar, rejeitar ou tomar conhecimento disso. Se um ofertante não
ouvir o ofertado sobre a oferta, ele é livre para fazer perguntas ou retirar sua
oferta, mas não pode considerar o silêncio como uma aceitação. Cada parte deve
cuidar de seus próprios interesses e sua própria proteção (MÁRIO, 2012).
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Negociações opressivas podem ser evitadas por meio de compras
cuidadosas. Cada um tem total liberdade de escolha em relação ao seu parceiro de
contrato e a privacidade é o princípio do contrato que respeita a exclusividade desta
escolha (SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
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Uma vez que um contrato é o resultado da livre negociação das partes que
são reunidas pelo jogo do mercado e que se relacionam em condições de igualdade
social e econômica aproximada, não há perigo que a liberdade de contrato será uma
ameaça à ordem social como um todo. Influenciados por esse credo otimista, os
tribunais são extremamente hesitante em declarar nulos os contratos contra a
ordem pública porque se há algo que mais do que outra ordem pública exige é que
os homens de maior idade e compreensão competente tenham a máxima liberdade
de contratar, e que seus contratos quando inscritos livre e voluntariamente devem
ser considerados sagrados e executados pelos Tribunais de Justiça (PINHEIRO e
SADDI, 2015).
O desenvolvimento de empresas em grande escala com sua produção e
distribuição em massa tornou inevitável um novo tipo de contrato - o contrato de
massa padronizado (contratos de adesão). Um contrato de adesão uma vez seu
conteúdo foi formulado por uma firma de negócios, é usado em todas as
negociações que tratam do mesmo produto ou serviço (TIMM et al., 2016).
Desapareceu a individualidade das partes que frequentemente davam cor ao
antigo tipo de contrato. O contrato reotipado de hoje reflete a impessoalidade do
mercado. Alcançou seu maior aperfeiçoamento nos diversos tipos de contratos
utilizados nas diversas bolsas. Uma vez que a utilidade desses contratos foi
descoberta e aperfeiçoada nos negócios de transporte, seguro e banco, seu uso se
espalhou por todos os outros campos da empresa em grande escala, tanto no
comércio internacional como nacional, e nas relações de trabalho (HOLMES, 2011).
Deve-se notar que a uniformidade dos termos dos contratos normalmente
recorrentes em uma empresa é um fator importante no cálculo exato dos riscos. Os
riscos que são difíceis de calcular podem ser excluídos completamente.
Contingências imprevisíveis que afetam o desempenho, como greves, incêndio e
dificuldades de transporte podem ser atendidas (EISENBERG, 2015).
As cláusulas padrão nas apólices de seguro são as ilustrações mais marcantes
de tentativas bem-sucedidas por parte de empresas para selecionar e controlar os
riscos assumidos em um contrato. O negócio de seguros provavelmente merece
crédito também por ter primeiro percebido toda a importância do chamado risco
judiciário, o perigo de um tribunal ser influenciado por fatores irracionais para
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decidir contra um réu poderoso. O resultado foram cláusulas engenhosas (SZTAJN
e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Depois que sua utilidade prática foi comprovada, foram aproveitadas em
outras linhas de negócios. É altamente provável que o desejo de evitar riscos
jurídicos tenha sido um fator motivador no processo generalizado no uso de
cláusulas de garantia na indústria de máquinas que limitam os remédios de direito
comum do comprador à violação de uma garantia implícita de qualidade e,
particularmente, excluindo seu direito de reclamar danos. O mesmo é verdadeiro
para cláusulas de arbitragem no comércio internacional. Os contratos padronizad
os tornaram-se, portanto, um meio importante de excluir ou controlar o fator
irracional no litígio (SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
A este respeito, são um verdadeiro reflexo do espírito do tempo atual com a
sua hostilidade aos fatores irracionais do processo judicial, e pertencem à mesma
categoria das codificações e reformulações (EISENBERG, 2015).
Na medida em que a redução dos custos de produção e distribuição assim
alcançada se reflete em preços reduzidos, a sociedade como um todo acaba se
beneficiando do uso de contratos padrão. E não pode haver dúvida de que esse tem
sido o caso em uma extensão considerável (PINHEIRO e SADDI, 2015).
A utilização de contratos de adesão tem, no entanto, outro aspecto que se
torna cada vez mais importante. Os contratos de adesão são normalmente usados
por empresas com forte poder de barganha. A parte mais fraca, que precisa dos
bens ou serviços, frequentemente não está em posição de procurar melhores
condições, seja porque o autor do contrato de adesão tem um monopólio (natural
ou artificial) ou porque todos os concorrentes usam as mesmas cláusulas
(EISENBERG, 2015).
Sua intenção contratual nada mais é do que uma sujeição mais ou menos
voluntária aos termos ditados pela parte mais forte, termos cujas consequências
muitas vezes são entendidas apenas de forma vaga, se é que o são. Assim, contratos
de adesão são frequentemente contratos de padrão (PINHEIRO e SADDI, 2015).
Não raramente a parte mais fraca de um contrato potencial ainda concorda
inadvertidamente em não retirar sua oferta enquanto o destinatário reserva para si
mesmo o poder de aceitar ou recusar; ou ele se submete a termos ou alterações de
termos que serão comunicados para ele mais tarde. Certamente, o último tipo de
cláusulas regularmente prevê um poder de contestar, mas, como questão prática,
elas são consentidas com frequência, tornando-se assim parte da lei viva (SZTAJN e
ZYLBERSZTAJN, 2015).
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Por último, contratos de adesão também têm sido usados para controlar e
regular a distribuição de bens desde o produtor até o consumidor final. Eles se
tornaram um dos muitos dispositivos para construir e fortalecer impérios industriais.
E ainda a tremenda importância econômica dos contratos de publicidade. Na
verdade, o termo contrato de adesão ou símbolo semelhante nem mesmo
encontrou reconhecimento geral em no vocabulário jurídico brasileiro por muito
tempo. Isso não causou nenhum dano se permanecesse plenamente conscientes de
que o uso da palavra contrato não obriga a uma extensão indiscriminada das regras
contratuais ordinárias a todos os contratos (TIMM et al., 2016).
Mas, aparentemente, a compreensão das profundas antinomias na estrutura
de no sistema de contratos é uma experiência dolorosa demais para se poder atingir
o nível total de consciência. Consequentemente, os tribunais têm feito grandes
esforços para proteger a parte contratante mais fraca e ainda manter intactas as
regras elementares da lei dos contratos (TIMM et al., 2016).
Como resultado, o ordenamento jurídico brasileiro de contratos
padronizados é altamente contraditório e confuso, e as potencialidades inerentes
ao sistema de legal para lidar com contratos de adesão não foram totalmente
desenvolvidas ainda, embora o CDC tenha um sistema protetivo (SZTAJN e
ZYLBERSZTAJN, 2015).
A lei dos contratos de seguro fornece excelentes ilustrações. Em
desvantagem pelo axioma de que os tribunais podem apenas interpretar, mas não
podem fazer contratos para as partes, os tribunais tiveram que confiar fortemente
em sua prerrogativa de interpretação para proteger um segurado. É verdade que
muitos tribunais demonstraram uma habilidade notável em chegar a decisões justas
por meio da construção de cláusulas ambíguas contra seu autor, mesmo em casos
em que não havia ambiguidade (HOLMES, 2011).
Ainda assim, esse método indireto tem suas desvantagens, como demonstra
a história do tratamento das reclamações de tratamento de saúde em contratos de
seguro de vida. Os tribunais, ao protegerem um segurado inocente contra
a dureza da doutrina, não afirmaram claramente que, por uma questão de política
pública, uma seguradora não pode evitar a responsabilidade apenas por causa da
falsidade de uma declaração que foi rotulada de garantia (HOLMES, 2011).
Eles sentiram que a liberdade de contrato os impedia de dizer isso. Em vez
disso, disfarçaram como interpretação seus esforços para transformar garantias em
representações. Mas essa solução improvisada tentou as seguradoras a tentarem a
utilidade das garantias repetidamente (SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
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A sociedade teve, portanto, de pagar um alto preço em termos de incerteza
para o luxo de uma aparente homogeneidade na lei dos contratos. Finalmente, a
legislatura teve que intervir. Assim a jurisprudência colocou no mesmo pé das
representações; no seguro contra incêndio, a legislação até mesmo prescreveu o
conteúdo da apólice padrão. Tal necessidade não surgiu no que diz respeito aos
contratos de resseguro, aqui partes de igual habilidade e poder de barganha estão
lidando com outra (PINHEIRO e SADDI, 2015).
Embora o episódio das garantias, devido à intervenção da legislação,
pertença em grande parte ao passado, outra controvérsia bem conhecida ainda
carece de solução satisfatória. Os tribunais não conseguiram chegar a acordo sobre
quem deve arcar com o risco de perda sem seguro causado por um atraso indevido
por parte de uma companhia de seguros na emissão de uma apólice de seguro para
a qual foi feito o pedido (EISENBERG, 2015).
Aqui, novamente, o mito piedoso de que a lei dos contratos é de uma só peça
atrapalhou o progresso. Os tribunais, devido à sua confiança e preocupação com a
interpretação, careciam de experiência no tratamento desta situação. A maioria dos
tribunais sentiu fortemente que uma recuperação do contrato está fora de questão
(HOLMES, 2011).
3.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
O consumo faz parte da vida de cada um de nós, ou seja, desde
o nascimento e, em todas as fases da nossa existência somos consumidores. Não
importa a classe social, todos são autênticos consumidores por motivos variados,
que vão desde a necessidade de sobrevivência até os mais simples e complexos
desejos de consumo (ZAGUETTO GAMA, 2014).
As relações de consumo são bilaterais, porque se de um lado tem o
fornecedor, ou seja, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços variados, do
outro lado o consumidor é aquele que tem o desejo de adquirir o produto ou
serviço, subordinado às condições e interesses impostos pelo titular dos bens ou
serviços ofertados (RODRIGUES, 2015).
O movimento consumista sempre se caracterizou pelas revoltas contra as
práticas abusivas dos comerciantes e dos por prestador de serviços, consideradas
como aviltadoras das dignidades e dos direitos pessoais dos consumidores
(ZAGUETTO GAMA, 2014).
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No início, do direito consumerista, as relações de consumo caracterizavamse pelos negócios interpessoais, nas quais os fornecedores mantinham contato
direto com os consumidores, de acordo com o mercado (FILOMENO, 2010).
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Por isso, naquela época, esta relação assumia um caráter muito pessoal e,
proporcionava um eventual conflito, circunscrevendo à órbita privada ou individual
dos litigantes, fazendo com que existissem várias formas de punições àqueles que
violavam os direitos dos consumidores ou fregueses, como eram chamados na
época. O Código de Hamurabi[1] já continha dispositivos de proteção aos
consumidores nas fraudes com grãos, gêneros e demais iguarias ou mesmo nos
contratos de construção. As punições eram tão severas, que o agente causador do
dano era castigado com chibatadas ou pagava com a sua própria vida (ALMEIDA,
2013).
Com a revolução industrial, as relações consumeristas se tornaram
dinâmicas, ou seja, se antes as relações de consumo resumiam-se em simples
operações de troca de mercadoria e das incipientes operações mercantis,
hoje em dia, chegou-se a sofisticadas operações de compra e venda, de
importação e exportação, de compras virtuais, utilização de call center[2] e etc
(RODRIGUES, 2015).
Destas relações nasceram as organizações voltadas para os problemas das
relações de consumo, unindo os interesses dos consumidores às conquistas sociais
vividas, tais como jornadas de trabalho, o respeito ao trabalho da mulher e do
menor, além das lutas contra discriminações pessoais e sociais. Com isso, as
simples relações de consumo que eram pessoais e diretas, passaram a ser
impessoais e indiretas, visto que nos dias atuais o consumidor fica confuso em
saber quem é o verdadeiro responsável por determinado produto ou serviço
(BENJAMIM, 2011).
A proteção jurídica do consumidor é um assunto supranacional, sendo do
interesse de todos os países desenvolvidos ou em via de desenvolvimento. Com as
mudanças dos vários segmentos sociais e humanos em vários países, fizeram com
que a Organização das Nações Unidas – ONU, tivesse preocupação com a defesa
do consumidor, atitude esperada do organismo internacional, caixa de ressonância
dos grandes temas que envolvem a melhoria da qualidade de vida dos povos
(RIEDI, 2006).
Em 1985 com a resolução 39/248/85, de 16/04/1985, a ONU baixou normas
sobre a proteção dos consumidores, cuidando detalhadamente do assunto,
tratando da cooperação internacional, referindo-se a troca de informações das
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normas e programas, implantação de normas, cadeia de informações alusiva a
produtos que tenham sido retirados do mercado ou devidamente restringidos,
além dos processos de unificação referentes à qualidade dos produtos e
informações, evitando as desigualdades entre os países (MÁRIO, 2012).
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Em nossa sociedade mais do que em outras, antes da década de oitenta,
não podemos dizer que houve significativo clamor social a exigir qualquer das
formas de intervenção do Estado na órbita privada, no sentido de se promover
maior proteção ao consumidor (GONÇALVES, 2016).
Essa falta de exigência social, certamente, era decorrência de uma
problemática de ordem cultural. Com efeito, não havia de um modo geral, uma
conscientização acerca dos problemas emergentes das relações de consumo com
especificidade, além do que a maioria da população alheava-se dos meios eficazes
de se exercer a pressão social devida (GONÇALVES, 2016).
3.1 A Lei nº 8.078/1090
No Brasil, a defesa do consumidor é nova. Em 1970 surgiu uma Associação
do Consumidor em Porto Alegre – RS, que edita, até hoje a Revista do Consumidor.
Logo, foram criadas outras Associações no Rio de Janeiro e São Paulo nos anos 80,
dentre elas o Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC (BRASIL. 2002).
Mas a vida do Código de Defesa do Consumidor no Brasil iniciou em 1978,
em âmbito estadual, na cidade de São Paulo, com o primeiro órgão de defesa do
consumidor, o Grupo Executivo de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCOM, que foi criado pela Lei nº. 1.903, de 1978. No âmbito federal, apenas em
1985 foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor - CNDC, pelo
Decreto nº. 91.469, posteriormente extinto pelo Governo Collor de Melo e
substituído pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor e
subordinado a Secretaria Nacional de Direito Econômico – SNDE (CAVALIERI
FILHO, 2014).
Mas foi com o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
que houve a edição do Código de Defesa do Consumidor, tornando-se realidade
pela Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – “Art. 48. O Congresso Nacional,
dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de
Defesa do Consumidor” (VADE MECUM, ADCT, 2006, p. 96). O Código de Defesa
do Consumidor entrou em vigor no ano de 1991, representando um grande avanço
na ordenação jurídica brasileira, especialmente pela adoção dos institutos
inovadores. Transformou o ‘Direito do Consumidor’ em um direito especializado
abrangendo vários ramos do direito brasileiro, ou seja, a responsabilidade civil que
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antes era de ordem privada, tornou-se pública e de interesse da sociedade
(CAVALIERI FILHO, 2014).
Nele estão contidas três fases preventivas no direito do consumidor:
necessidade de informações adequadas acerca dos produtos e serviços;
obediências às normas técnicas; e obrigações legais por parte do fornecedor
(FERRAZ DONNINI, 2014).
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Além do mais, especializou duas outras fases ao direito do consumidor, que
são a punitiva e a indenizatória, adotando meios mais seguros e eficazes para a
punição daqueles que não cumprem com as normas, permitindo o
ressarcimento dos danos sofridos pelos consumidores. Desde a sua vigência em
1991, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado por cinco leis e várias
medidas provisórias. Com essas mudanças o CDC adotou institutos jurídicos que
antes não eram empregados, tais como:
1)

a inversão do ônus da prova, ou seja, ficando a cargo do
fornecedor (BRASIL, 1990);
2) a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, os
responsáveis pela pessoa jurídica podem ser chamados
(BRASIL, 1990);
3)
permitiu a notificação dos fornecedores através dos órgãos
oficiais de Defesa do Consumidor, caracterizando como
desobediência a recusa de informações (BRASIL, 1990).
Essas mudanças ou alterações legislativas trouxeram benefícios substanciais
ao consumidor, pois, ampliou suas garantias contra as praticas abusivas dos
fornecedores, se caracterizando como uma lei forte pela sua estrutura, de ordem
pública, de interesse social e que beneficia a todas as pessoas, tendo total respaldo,
inclusive na Constituição onde o inc. XXXII do art.5º, no capítulo relativo aos
‘direitos e deveres individuais e coletivos’, diz que entre os deveres impostos ao
Estado brasileiro, está o de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor
(BRASIL, 1988).
Também no art.150, §5º ao tratar do poder de tributar, diz que “a lei
determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. Na verdade, o CDC tutela as
principais matérias do direito brasileiro, que são o cível, constitucional, comercial,
administrativo, penal e processual, dentro de seus próprios mecanismos. A Lei nº.
8.078/1090 foi criada com o propósito de efetivar a Proteção do Consumidor, por
isso verifica-se a camada protetora em volta do consumidor, pois este é a parte
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mais fraca nas relações de consumo e tem direito a receber nítidas informações
a respeito dos produtos e serviços adquiridos, além dos contratos assinados. Do
contrário, o Poder Judiciário tem a função protetora para assegurar os direitos do
consumidor. Do outro lado, o fornecedor por exercer uma ‘atividade de risco’, deve
sempre manter a qualidade de seus produtos e serviços, chegando ao destinatário
final em perfeitas condições e segurança (BRASIL, 1990).
Assim, o Código do Consumidor colocou em prática, no relacionamento
fornecedor/consumidor, os preceitos da Constituição Federal. Por esse motivo, o
CDC tem a visão da Política Nacional de Relações de Consumo como o principal
objetivo, em relação ao Estado, de garantir a melhoria da qualidade de vida da
população consumidora, exigindo respeito à sua dignidade e assegurando a
qualidade dos produtos e serviços não nocivos à vida, saúde e à segurança dos
usuários, coibindo as práticas abusivas e garantindo o ressarcimento pelos danos
sofridos. Por isso, a Política Nacional de Relações de Consumo baseou-se nos
seguintes princípios:
a) A vulnerabilidade do consumidor. É à base da proteção ao consumidor,
pois neste princípio não se tem dúvidas que este é a parte mais fraca nas relações
de consumo, pelo simples fato da hipossuficiência ou impotência econômica
diante do fornecedor. É unânime esse reconhecimento de fragilidade do
consumidor em todos os países ocidentais, pois a própria ONU se encarregou de
fazer esse reconhecimento. O Brasil, através da Constituição Federal reconhece
perfeitamente essa situação de hipossuficiência, em art. 5º, XXXII que declara que
o Estado promoverá a defesa do consumidor, garantindo total proteção e
segurança jurídica (BRASIL, 1988); (BRASIL, 1990).
b) A presença do Estado. Pode-se dizer que este princípio é acessório da
vulnerabilidade do consumidor, pois de certa forma, se houve o reconhecimento
da hipossuficiência, fragilidade e desigualdade entre as partes, deve o Estado ser
chamado para proteger a parte mais fraca, através de meios legislativos e
administrativos garantindo os seus interesses. Os órgãos de proteção ao
consumidor visam essa proteção do Estado àqueles que foram lesionados em seus
direitos (BRASIL, 1988).
c) A harmonização de interesses. Este princípio é o principal objeto da
Política Nacional de Relações de Consumo, buscando sempre a harmonização dos
interesses envolvidos e não procurando confrontar ou acirrar os ânimos. É
importante salientar que as partes têm como principal objetivo, a solução do litígio,
o equilíbrio entre ambos. Por outro lado, a proteção do consumidor deve sempre
ser compatível com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico,
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em face da dinâmica própria das relações de consumo, não deixando ficar
obsoletas e entravadas, em nome do consumidor (BRASIL, 1990).
d) Coibição de abusos. Neste princípio, aduz perfeitamente Almeida
(2013, p. 16):
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Deve garantir-se não só a repressão dos atos abusivos, como
punição de seus autores e o respectivo ressarcimento, senão
também a atuação preventiva tendente a evitar a ocorrência
de novas práticas abusivas, afastando-se aquelas que podem
causar prejuízos aos consumidores, como ocorrência desleal
e utilização indevida de inventos e criações industriais.
Com isso, pretende-se a coibição dos atos ilícitos de alguns fraudadores,
pois no cotidiano são comuns esses atos praticados contra o consumidor
(ALMEIDA, 2013).
e)
Incentivo ao autocontrole. O Estado não só tem o dever de solucionar
os conflitos entre fornecedores e consumidores, mas também tem o dever de
incentivar os próprios fornecedores a tomarem medidas preventivas ou utilização
de mecanismos alternativos por eles mesmos criados. Tem-se o autocontrole de
três formas, a primeira é com relação ao controle de qualidade e segurança de
produtos defeituosos no mercado, evitando maior constrangimento para o
consumidor e prejuízos para o fornecedor (BRASIL, 1990).
Depois, verifica-se a prática do recall[3], sendo utilizado hoje em dia pelos
grandes por prestador de serviços de automóveis, ou seja, trata-se da convocação
de determinados consumidores de bens produzidos em série, e que por algum
defeito no produto derivado de sua fabricação ou de um lote, pondo a vida e a
segurança do consumidor em risco, sejam chamados para que seja feita a
substituição de determinada parte do produto ou peça defeituosa. Com isso, há
um reconhecimento do defeito por parte do por prestador de serviços devendo
ser sanado o problema, sem prejuízo e custos para o consumidor (GOMES, 2013).
f)
Educação do consumidor e fornecedor. Para que haja um
entendimento entre consumidor e fornecedor é necessário que ambos saibam seus
direitos e deveres, no entanto, aquele que consome é o que possui menos
informações dos seus direitos. Por esse motivo, quanto maior a conscientização
das partes, menor serão os conflitos nas relações de consumo. Os Governos
Federal, Estadual e municipal, por meio do PROCON, da Imprensa, das Escolas
Públicas e Privadas, além dos demais órgãos de Defesa do Consumidor procuram
conscientizar a população através de propagandas e folhetos informativos e
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educativos, os direitos e deveres do consumidor. Dessa forma, tem-se uma
educação formal e informal para o consumo, bem como a informação para toda a
sociedade (BRASIL, 1990).
g)
Melhoria dos serviços públicos. Com esse princípio não apenas o
setor privado está obrigado a prestar um serviço seguro e eficiente, mas também
o setor público tem o dever e compromisso de prestar o mesmo serviço seguro e
eficiente para a população, tais como nos transportes, saúde e principalmente na
educação. Pois o principal objetivo é de proteger o consumidor e melhorar-lhe a
qualidade de vida. Todavia, além dos princípios referidos acima, a Lei nº. 8.078/90
não poderia deixar de prever os mecanismos para a implementação de uma tutela
especial, baseada em três aspectos importante, que são o administrativo, civil e
penal (BRASIL, 1990).
Essa tutela tem o seu teor baseado no que dispõe o seu art. 5º., ou seja, pela
atuação de assistência jurídica, integral e gratuita, para os consumidores mais
carentes; instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, criação
de Delegacias Especializadas no atendimento de consumidores, vitimas de
infrações penais de consumo, Juizados Especiais e Varas Especializadas, além dos
PROCONS como já foi dito anteriormente, não apenas para a solução dos conflitos,
mas também para a orientação, educação e proteção jurídica (GONÇALVES, 2016).
Portanto, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, é uma lei de ordem
pública e de interesse social, pois seus preceitos e princípios são inderrogáveis por
aqueles interessados nas relações de consumo, e seus preceitos são aplicáveis às
relações verificadas no mundo fático (GONÇALVES, 2016).
É uma lei altamente protecionista, mas com o propósito de educar tanto o
consumidor quanto o fornecedor em todos os aspectos consumeristas no
ordenamento jurídico brasileiro (GONÇALVES, 2016).
3.2 Conceitos de consumidor e fornecedor
Nesta seção foram pesquisados os principais atores que protagonizam as
relações de consumo, de um lado o fornecedor e do outro o consumidor, este
último considerado hipossuficiente nas relações consumeristas, dependendo do
enfoque sob o qual será encarado (ALMEIDA, 2013).
Para Filomeno (2010, p. 18), além da definição tradicional de consumidor,
têm-se outras três que ajudam entender o seu verdadeiro significado, ou seja, a
primeira definição é que do ponto de vista econômico, o consumidor é
considerado todo indivíduo que se faz destinatário da produção de bens, seja ele
ou não adquirente, e seja ou não, a seu turno, também produtor de outros bens.
As outras é que sob o ponto de vista psicológico, considera-se consumidor o
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sujeito sobre o qual se estudam as reações a fim de se individualizar os critérios
para a produção e as motivações internas que o levam ao consumo.
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No ponto de vista sociológico é considerado consumidor qualquer
individuo que frui ou se utiliza de bens e serviços, mas pertence a uma determinada
categoria ou classe social. Também, para Filomeno (2010, p. 18) – o consumidor,
“vem a ser qualquer pessoa física que, isolada ou coletivamente, contrate para o
consumo final, em beneficio próprio ou de outrem, a aquisição ou a locação de
bens, bem como a prestação de serviços”. O que não parece ser uma definição
completa, uma vez que não aduz a pessoa jurídica, também como consumidora.
Por esse motivo, não é fácil definir o consumidor no sentido jurídico, porque
pode aceitar a concepção financeira de consumidor e não é esse o sentido da
palavra (ALMEIDA, 2010).
O legislador deixa a cargo da Doutrina e da Jurisprudência, mas com muita
atenção estabeleçam tal definição jurídica. Contudo, o CDC – Lei nº. 8.078/90, para
o Direito brasileiro, reservou para si, e de uma forma democrática a definição legal
de consumidor em seu art. 2º, na qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquiri ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, e que por
equiparação, “a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis que hajam
intervindo nas relações de consumo” (parágrafo único) (BRASIL, 1990).
Desta forma, exclui-se qualquer forma de classe econômica ou social,
ou seja, numa relação jurídica com o fornecedor, o consumidor é o destinatário
final. Vale ressaltar que nos casos do consumidor ser aquele que adquire bens para
transformar, repassar ou revender, não poderá ser considerado como destinatário
final (GOMES, 2013).
Do ponto de vista legal, o consumidor de forma democrática, é a pessoa
física ou jurídica não importando os fatores econômicos neste caso. Para alguns
doutrinadores mais radicais, a palavra consumidor diz respeito apenas à pessoa
física e não jurídica. Ora, se o fornecedor vier a ser destinatário final, então poderá
ser considerado consumidor também (GONÇALVES, 2016).
O consumidor adquire ou utiliza determinado produto ou serviço mediante
remuneração, incluindo não apenas aquilo que é adquirido ou utilizado para uso
pessoal, familiar ou doméstico, mas tudo que for adquirido para o desempenho de
atividade ou proteção, desde que não haja finalidade de revenda. Por exemplo, o
advogado que compra livros jurídicos para desempenhar sua profissão, sendo
assim um destinatário final (FILOMENO, 2010).
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A pessoa jurídica, de acordo com art. 2º do CDC também é considerada
consumidora, pois adquire, utiliza e é destinatário final em certas situações. Para
tanto é necessário observar dois pontos importantes, o primeiro é que os bens
adquiridos pela pessoa jurídica devam ser para consumo e não como bens de
capital, em segundo lugar que havendo um desequilíbrio entre fornecedor e
consumidor, o primeiro seja favorecido, pois a interpretação de ser objetiva e
analisada caso a caso (BRASIL, 2002). .
Assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nos casos de contrato
administrativo, quando o contratante é a Administração, sendo ela consumidora
ou usuária porque adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final. A
lei não faz distinção entre pessoas jurídicas que adquirem bens ou usufruem
serviços, e por isso não se deve negar proteção da lei já que o Estado é a própria
sociedade representada ou organizada (BRASIL, 1990).
Sendo assim, são direitos fundamentais e exclusivos do consumidor, o
direito a segurança, direito a escolha, direito a informação, direito a ser ouvido,
direito a educação para consumo e a um meio ambiente saudável (ALMEIDA, 2013).
Não se deve esquecer os princípios específicos aplicáveis da tutela do
consumidor, que são: o Principio da Isonomia ou da Vulnerabilidade do
consumidor, na qual devem ser tratados desiguais para que consigam chegar à
igualdade real; o Princípio da Boa-fé, exigindo que ambas as partes atuem de forma
sincera, seriedade, veracidade e lealdade nos seus objetivos; e, por último, o
Princípio da Equidade, devendo haver um equilíbrio entre direitos e deveres dos
contratantes (GONÇALVES, 2016).
Em relação ao Fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor em seu
art.3º traz o seu conceito, pois em se tratando de fornecedor os autores não
debatem muito sobre assunto, provavelmente devido a sua amplitude de
prestação de serviços. Mas assim diz o artigo:
Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestações de serviços. (VADE MECUM, 2003, p.
573).
Nessa conceituação de fornecedor descrito no art. 3º do CDC, com o elenco
das diversas atividades econômicas de provisão do mercado, o legislador adotou
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critério econômico e objetivo. Com efeito, não há índole subjetivista, sendo
relevante apenas, para a configuração do fornecedor, que o ente, desenvolvendo
atividade civil ou mercantil, seja responsável pelo oferecimento, entrada ou
intermediação de produtos ou serviços no mercado, com profissionalidade.
Ou seja, para Almeida (2013, p. 40/41) diz “Fornecedor é não apenas quem produz
ou fabrica, industrial ou artesanalmente, em estabelecimentos industriais
centralizados ou não, como também quem vende, ou seja, comercializa produtos
nos milhares e milhões de pontos-de-venda espalhados por todo território”.
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Talvez essa seja a definição mais completa do que seja fornecedor. Por ter
uma definição ampla, o fornecedor aliado ao entendimento dos termos produto e
serviço facilita a aplicação da lei, eliminando na medida do possível, dúvidas que
poderiam pairar sobre o correto entendimento do conteúdo de cada termo,
definindo dessa forma a tutela do consumidor, permitindo a clara identificação de
quem está abrangido por ela (GOMES, 2013).
No que se refere à palavra produto, não temos dúvidas que o fornecedor é
aquele que fornece os produtos, desde a sua produção até chegar à distribuição e
por fim a comercialização. Com relação aos serviços, podem pairar certas dúvidas
no sentido da palavra, mas para as relações consumeristas, “serviço” sempre será a
prestação remunerada e não subordinada a vínculo trabalhista, por exemplo, os
serviços a título de amizade, camaradagem ou favores, não são reconhecidos como
tal pelo ordenamento jurídico consumerista. Também, os serviços realizados por
força de contrato de trabalho serão pertinentes a CLT e não ao Código de Defesa
do Consumidor, pelo fato de haver um vinculo de subordinação e dependência
econômica (CAMPOS, 2010).
O legislador tratou de exemplificar algumas atividades descritas como
serviço, como as de natureza bancária, financeira, creditícia e securitária, bem como
as concessionárias de serviço público, tendo como fornecedor a pessoa jurídica de
direito público e privado. (FILOMENO, 2010).
Acrescenta-se também, algumas considerações para a inclusão dos entes
despersonalizados no conceito de fornecedor, pois, consistindo a personalidade
jurídica exatamente na capacidade in abstracto de ser sujeito de direitos ou
obrigações, é, em princípio, de se aduzir que os entes despersonalizados,
não sendo aptos a contrair obrigações, não se obrigariam em face da Lei nº.
8.078/90. Não obstante, se tais entes não são dotados de capacidade
jurídica in abstracto, detém-na in concreto, desde que a lei preveja de modo
expresso (GOMES, 2013).
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Portanto, exercendo atividades de oferecimento de bens ou serviços ao
mercado consumidor, tais entes participam de relações de consumo, estando
capacitado a assumir obrigações, por previsão expressa do artigo 3º, da Lei nº
8078/1990. Desta forma, o conceito de fornecedor é amplo e complexo, e por esse
motivo poucos doutrinadores debatem sobre o assunto, deixando que a própria
lei se encarregue da sua definição. Talvez, porque sua definição seja um universo
dentro das atividades econômicas, e principalmente na sua área de prestação de
serviços, abrangendo vários setores, tais como a área da saúde, educação,
segurança e outras (FILOMENO, 2010).
4.A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NOS COTRATOS DE ADESÃO
A CDC possui elementos claros sobre a proteção do consumidor em
contratos de adesão? Pode-se manter a unidade do CDC diante do uso crescente
dos contratos de adesão? Os poucos tribunais que permitem a recuperação em
contrato e muitos que permitem a recuperação em delito civil sentem mais ou
menos claramente que os contratos de seguro são contratos de adesão, e tentam
proteger a parte contratante mais fraca contra a dureza do direito comum e contra
o que eles pensam ser abusos de liberdade de contrato. O mesmo ocorre nos
contratos com operadoras de telefonia celular, operadoras de TV a cabo, etc.
(SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Os tribunais que negam a recuperação, por outro lado, se apegam à crença
de que um pedido de seguro, de serviços de telefonia etc a cabo, por exemplo, não
é diferente de qualquer outra oferta, e estão convencidos de que os esforços para
construir por tentativa e erro um sistema duplo de direito contratual devem
inevitavelmente minar a função de segurança de todas as leis,
especialmente porque os tribunais estão mal equipados para decidir se e em que
medida um contrato de adesão tem características obrigatórias
(EISENBERG, 2015).
Para ter certeza, a tarefa de construir um sistema múltiplo de direito
contratual é eminentemente difícil, especialmente porque os tribunais não são
comissões que são capazes de examinar cuidadosamente as ramificações do
problema envolvido, e podem ver apenas o aspecto estreito do problema total que
surge para litígio (SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Igualmente difícil é a tarefa de determinar se e em que medida um contrato,
por exemplo o de seguro, é um contrato de adesão. Ainda assim a situação difícil
a que um solicitante de seguro é exposto por um atraso injustificado no tratamento
de sua solicitação merece consideração mais séria do que a afirmação de que, em
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caso de atraso injustificado, o solicitante pode retirar sua oferta e solicitar em outro
lugar (HOLMES, 2011).
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A negação de responsabilidade pode muito bem aumentar a ineficiência.
Alega-se, a este respeito, que a atitude dos tribunais que permitem ao requerente
recuperar como se estivesse segurado é mais realista, desde que o risco fosse
aceitável e a seguradora, dando seguimento ao pedido, se desviasse do seu padrão
de comportamento, no qual o requerente poderia razoavelmente confiar (SZTAJN
e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Não houve até aqui nenhuma evidência de que a atividade de telefonia
celular e de TV a cabo, por exemplo não tenha conseguido se ajustar ao CDC. Isso
não é surpreendente, uma vez que os desvios da prática padrão no tratamento que
resultam em perda são a exceção (TIMM et al., 2016).
A ideia implícita nos casos que permitem a recuperação parece, de fato,
muito frutífera. Ao lidar com contratos de adesão, os tribunais têm de determinar
o que a parte contratante mais fraca poderia legitimamente esperar por meio dos
serviços de acordo com a vocação do empreendedor, e até que ponto a parte mais
forte decepcionou expectativas razoáveis com base na situação de vida típica
(SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Não se pode objetar que a tarefa resultante de reescrever, se necessário, o
conteúdo de um contrato de adesão é estranho à função dos tribunais de direito
comum; a lei feita pelo juiz no campo das condições construtivas está amplamente
provando o oposto e refuta a alegação de que um contrato implícito de fato não
difere de um contrato expresso, exceto que a intenção da parte é
circunstancialmente provada (PINHEIRO e SADDI, 2015).
A tarefa de ajustar em cada indivíduo nesse caso, o direito comum de
contratos a contratos de adesão deve ser encarado de forma direta. Isso só é
possível se os tribunais ficarem plenamente cientes de sua atitude emocional em
relação à liberdade contratual. Aqui está o principal obstáculo ao progresso,
especialmente porque os tribunais têm uma tendência compreensível de evitar
essa questão crucial por meio de racionalizações (SZTAJN e ZYLBERSZTAJN, 2015).
Eles preferem convencer a si próprios e à comunidade de que a segurança
jurídica e os princípios sólidos do direito contratual não devem ser sacrificados aos
ditames da justiça ou da desejabilidade social. Essas discussões dificilmente são
lucrativas. Certamente, a jurisprudência e o sentimento de justiça certamente não
são sinônimos; é justo obedecer a leis que não se aprova (PINHEIRO e SADDI,
2015).
697

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 985 de 18/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Mas é igualmente verdade que as regras do CDC são flexíveis o suficiente
para permitir que os tribunais ouçam seu senso de justiça e o senso de justiça da
comunidade. Assim como a liberdade contratual dá às partes contratantes
individuais toda a margem de manobra necessária para moldar o direito contratual
de acordo com suas necessidades, a elasticidade do direito comum, com regra e
contrarregra competindo constantemente, torna possível aos tribunais siga as
prescrições de desejabilidade social (EISENBERG, 2015).
O que quer que se pense sobre a possibilidade de separar a lei que é da lei
que deve ser, uma coisa é certa: no desenvolvimento do CFC, o ideal tende
constantemente a se tornar a prática. E, neste processo, o ideal de certeza tem que
ser constantemente pesado contra a desejabilidade social de mudança, e muitas
vezes a certeza jurídica tem que ser sacrificada para o progresso. As inconsistências
e contradições dentro do sistema legal resultantes do crescimento desigual
da lei e de ideologias conflitantes são inevitáveis (PINHEIRO e SADDI, 2015).
Nem vale a pena gastar a energia do advogado, o dinheiro dos clientes e o
tempo e a análise dos juízes na discussão dos problemas apresentados pelos
contratos de adesão nos termos dos princípios jurídicos estabelecidos e proclamar
que a recuperação é contrária ao princípios bem estabelecidos do direito dos
contratos (HOLMES, 2011).
Essa abordagem tenta criar a impressão de que as regras relativas à
formação de contratos são um sistema fechado e harmonioso. Mas dificilmente é
o caso. A doutrina da consideração, por exemplo, mais do que qualquer outra
doutrina, está em constante processo de evolução, cheia de contradições e
inconsistências (PINHEIRO e SADDI, 2015).
Ela respondeu à crença na liberdade de contrato. Também pode ser usado
para proteger um credor contra o risco de coação econômica de seu devedor
Políticas sociais diametralmente opostas têm sido defendidas em nome da
consideração. Além disso, a dureza da regra que parece apoiar a teoria dos
tribunais que negam a responsabilidade no contrato, é mitigada
por uma contrarregra que está constantemente ganhando força e que encontrou
expressão no CDC (TIMM et al., 2016).
Até mesmo o
risco
de
confiança foi considerado
suficiente
consideração, uma doutrina que é útil aqui para contrabalançar o argumento de
que o requerente poderia ter retirado o seu requerimento e requerido um outro
serviço em outro lugar. É verdade que a aceitação do pedido dificilmente pode ser
inferida do silêncio por um período de tempo desarrazoado, uma vez que a
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cláusula-padrão do pedido adverte expressamente o requerente de que a empresa
não deve incorrer em responsabilidade sob o pedido até que seja aprovado e a
política formal tenha emitido e entregue (PINHEIRO e SADDI, 2015).
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Mas é esta cláusula suficientemente inequívoca para negativa não apenas
uma aceitação por silêncio, mas também uma promessa colateral implícita (como
é tecnicamente chamada) para tomar uma ação imediata em um pedido de risco
aceitável. Mais sério é o argumento de que a suposição de um risco implícito a
promessa de agir prontamente é irrealista porque os fornecedores, uma vez
submetidos a tal promessa implícita, a negariam imediatamente por estipulação
expressa no contrato. Mas esse argumento não é uma petição de princípio. O
problema crucial não é se os fornecedores inseririam tal cláusula, mas se poderiam
fazê-lo impunemente (TIMM et al., 2016).
Assim, as doutrinas técnicas do CDC não podem fornecer aos tribunais as
respostas certas. Eles convencem apenas os tribunais que já estão
convencidos. Por exemplo, a doutrina de consideração que o tribunal vai
escolher como a correta depende de sua atitude em relação à liberdade de
contrato (EISENBERG, 2015).
Todas as doutrinas técnicas apresentadas pelos tribunais nos casos de de
responsabilidade são, em última análise, apenas racionalizações do desejo
emocional do tribunal de preservar a liberdade de contrato. Mesmo os casos que
responsabilizam a seguradora por responsabilidade civil prestam homenagem ao
dogma; caso contrário, teria sido desnecessário enfatizar constantemente que o
autor não está buscando a recuperação do contrato (TIMM et al., 2016).
O dogma da liberdade de contrato é o verdadeiro herói ou vilão no drama
dos casos, mas prefere permanecer na segurança dos bastidores, se possível,
deixando a luta real para consideração e para o anfitrião de outros satélites - tudo
isso muitas vezes é uma confusão para o público, que vagamente pressente a
irrealidade da atmosfera (HOLMES, 2011).
Ainda assim, os casos de delito são um desafio constante, embora indireto,
às reivindicações do dogma da liberdade contratual. Eles mantêm viva a questão
de saber se as idéias recebidas sobre liberdade contratual que formam o pano de
fundo dos casos representam um atraso cultural. O individualismo das regras de
direito contratual, das quais a liberdade contratual é o símbolo mais poderoso, é
intimamente ligada à ética do capitalismo empresarial livre e aos ideais de justiça
de uma sociedade móvel de pequenos empreendedores, comerciantes individuais
e artesãos independentes (HOLMES, 2011).
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Esta sociedade acreditava que a ação individual e cooperativa deixada sem
restrições na família, na igreja e no mercado não diminuiria a liberdade e dignidade
do homem, mas garantiria a mais alta justiça social possível. Uma lei natural
segundo a qual os indivíduos que atendiam a seus próprios interesses também
atendiam aos interesses da comunidade. Os lucros só podem ser obtidos pelo
fornecimento de bens de consumo. A liberdade de competição impedirá que os
lucros aumentem indevidamente (EISENBERG, 2015).
O jogo do mercado, se deixado por si mesmo, deve, portanto, maximizar as
satisfações líquidas. A justiça dentro dessa estrutura tem um significado muito
definido. Significa liberdade de propriedade e de contrato, de obtenção de lucro e
de comércio (EISENBERG, 2015).
A liberdade de contrato recebe, assim, sua justificativa moral. A
harmonia pré- estabilizada de um sistema social baseado na liberdade de empresa
e concorrência perfeita garante que a autonomia privada das partes contratantes
seja mantida dentro dos limites e funcione em benefício de todos. Com o declínio
do livre sistema empresarial devido à tendência inata do capitalismo competitivo
para o monopólio, o significado do contrato mudou radicalmente
(CAMPOS, 2010).
A sociedade, ao conceder liberdade contratual, não garante que todos os
membros da comunidade poderão fazer uso dela na mesma medida. Pelo
contrário, a lei, ao proteger a distribuição desigual da propriedade, nada faz para
impedir que a liberdade contratual se torne um privilégio unilateral (CAVALIERI
FILHO, 2014).
A sociedade, ao proclamar a liberdade contratual, garante que não
interferirá no exercício do poder contratual. A liberdade de contrato permite que
os empreendedores legislem por contrato e, o que é ainda mais importante,
legislem de maneira substancialmente autoritária, sem usar a aparência de formas
autoritárias (RODRIGUES, 2015).
Os contratos de adesão articular, poderiam se tornar instrumentos eficazes
nas mãos de poderosos senhores industriais e comerciais, permitindo-lhes
impor uma nova ordem feudal de sua própria criação a uma vasta hoste de
vassalos. Este espetáculo é ainda mais fascinante porque não há mais de cem anos
atrás, a ideologia do contrato tinha sido um sucesso usados para quebrar os
últimos vestígios de uma ordem feudal patriarcal e benevolente no campo do
senhor e do servo (FERRAZ DONNINI, 2014).
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Assim, o retorno do contrato ao status que se experimentou hoje foi
grandemente facilitado pelo fato de que a crença na liberdade de contrato
permaneceu um dos axiomas mais firmes em toda a estrutura da filosofia
social da cultura das relações comerciais no Brasil. O papel desempenhado pelo
contrato em a destruição do arcabouço institucional da sociedade capitalista é
constantemente obscurecida para o advogado pela filosofia do direito ainda
prevalecente, que negligencia tratar o contrato como a fonte mais importante do
direito. De acordo com a teoria convencional, contrato é apenas um rótulo
conveniente para uma série de fatos operativos que têm as consequências
pretendidas pelas partes
se
a
lei
assim
ordenar. A esse respeito, os grandes filósofos do direito natural pensavam de for
ma bastante diferente: a sociedade, ao proclamar a liberdade de contrato - de
acordo com seu ensino - delegou aos cidadãos individuais um pedaço de
soberania que os habilita a participar constantemente no processo legislativo
(GOMES, 2013). .
A liberdade de contrato significa que o estado não tem monopólio na
criação da lei. O consentimento das partes contratantes também cria lei. O
processo legislativo é descentralizado. Como resultado, a lei não é uma ordem
imposta pelo estado de cima a seus cidadãos; é antes uma ordem criada a partir
de baixo (GONÇALVES, 2016).
Era uma visão realista. Injustificada, porém, era a crença otimista de que o
capitalismo significava um avanço permanente sobre o sistema social anterior, o
feudalismo, devido ao fato de que o contrato, e não o status, havia se tornado o
principal meio de integração social (MÁRIO, 2012).
Nem se pode subscrever a tese dos filósofos do direito natural de que o
progresso em qualquer sociedade em direção à liberdade deve ser medido pela
extensão em que todas as relações políticas podem ser reduzidas a um contrato, a
forma perfeita de obrigação (MÁRIO, 2012).
Nos dias felizes da liberdade no capitalismo empresarial, a crença de que a
contratação é a elaboração de leis teve grande importância emocional. A
elaboração de leis por meio de contratos não era uma ameaça à harmonia do
sistema democrático. No contra-ataque, o reafirmou. Os tribunais, portanto,
representando a comunidade como um todo, poderiam permanecer neutros em
nome da liberdade de contrato (RIEDI, 2006).
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A deterioração da ordem social na sociedade pluralista atual, com seus
poderosos grupos de pressão, foi necessária para tornar significativa a sabedoria
da teoria do contrato dos filósofos do direito natural (CAMPOS, 2010).
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O dogma prevalecente, por outro lado, insistir que o contrato é apenas um
conjunto de fatos operativos, ajuda a preservar a ilusão de que a lei protegerá o
público contra qualquer abuso da liberdade contratual (REIDI, 2006).
Isso não acontecerá enquanto não se perceber que a liberdade de contrato
deve significar coisas diferentes para diferentes tipos de contratos. Seu significado
deve mudar com a importância social do tipo de contrato e com o grau de
monopólio de que goza o autor do contrato de adesão (RODRIGUES, 2015).
5.CONCLUSÃO
Este artigo argumentou que o direito consuetudinário deveria se ajustar,
como sempre, às novas e alteradas circunstâncias. A o CDC em torno dos contratos
de adesão foi desenvolvida como meio de proteção aos consumidores.
Mas, no caso das trocas de contratos de consumo, a aplicação dessa
doutrina teria exatamente o efeito oposto. Os tribunais devem, portanto, esclarecer
que os contratos celebrados ou negociados serão executados como se fossem
acordos ordinários, negociados, apesar de se enquadrarem na definição literal de
contrato de adesão.
O direito contratual deve abandonar o dever de ler a doutrina: a visão de
que um consumidor está sujeito a termos que teve oportunidade de ler. Em vez
disso, os tribunais não devem impor termos que um número substancial de
consumidores acredite serem mais favoráveis a eles do que os termos realmente
são.
Um vendedor pode restaurar a obrigatoriedade de tal termo somente se
divulgar a existência do termo em um formato de aviso aprimorado e padronizado.
O dever atual da lei contratual de ler o requisito vincula os consumidores a termos
dos quais eles deveriam estar cientes.
Diante dos fatos expostos neste trabalho, percebeu-se que os contratos de
adesão favorecem em demasia uma das partes (a mais forte na relação contratual)
e provoca muita insatisfação mesmo a despeito da existência do CDC, instrumento
jurídico de grande valia que tem com principal fundamento a proteção dos direitos
dos consumidores.
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Assim, apesar do crescimento aumento de empresa que usam contratos de
adesão, estes não vem atendendo a uma premissa básica das relações de
comércio: a construção de um relacionamento duradouro, entre empresas seus
clientes, baseado nas relações de confiança, já que a adesão tem como primeira
premissa a construção de uma relacionamento de confiança, confiança esta que
está definida na inclinação do sentimento de troca.
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E, essa relação de confiança é que vem sofrendo senões em função da
incapacidade de crescimento qualitativo do atendimento, crescimento quantitativo
da rede de atendimento o que causa solução de continuidade, produzindo uma
enorme insatisfação por parte dos consumidores. Neste campo, o Código de
Defesa do Consumidor, deveria funcionar como elemento balizador desta relação,
mas o que se vê é uma profunda inércia do poder judiciário em fazer valer os
direitos dos consumidores, também de forma bem mais rápida; do Ministério
Público como defensor da lei, também em fazer valer as prerrogativas da lei que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, ficam inertes as pessoas diante de tanto descaso, por parte do
sistema de saúde complementar, que continua a fazer valer suas prerrogativas e
do sistema legal que não faz valer as prerrogativas da lei.
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[1] O Código de Hamurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis já encontrados,
e um dos exemplos mais bem preservados deste tipo de documento da antiga
Mesopotâmia. Segundo os cálculos, estima-se que tenha sido elaborado por volta
de 1700 a.C..
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[2] Forma de contato com consumidores na pré-venda, na venda e nos pós-venda.
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[3] O recall é um conceito de marketing denominado "chamado de volta" para
correção de problemas
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(orientador)
RESUMO: O tema do presente artigo foi abordar ‘’À morte por Covid-19 e suas
consequências no direito sucessório’’. Seus objetivos foi verificar na CF/88 e código
civil o amparo legal, pesquisar na doutrina o entendimento sobre, avaliar seus efeitos
sobre cada caso hipotético mais previsível de acontecer no dia-dia. a sucessão se dá
logo após a morte, que transmite os bens aos testamentários e herdeiros legítimos.
O herdeiro legítimo é quando decorre de disposição legal, no qual dever seguir a
linha hereditária como os descendentes, ascendentes, cônjuge ou colaterais. Já com
relação ao testamentário, este resulta de testamento feito antes da morte ou
disposição da última vontade do de cujus. Avalia-se que a sucessão dar-se por lei ou
por ato de ultima vontade do de cujus, como dispõe o código civil e que também é
aberta no último lugar do domicilio do morto, além disso, a lei válida será aquela
vigente naquela data no dia da morte.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Direito das Sucessões, CF/88, Código Civil.
SUMÁRIO: 1Introdução -2 Breve conceito de direito das sucessões -2.1 Direito das
sucessões previsto na CF/88 e Código Civil -2.2 A morte por Covid-19 e seus impactos
no direito sucessório -3 Considerações finais -4 Referências.
1.INTRODUÇÃO
Tendo em vista a pandemia provocada pela doença Covid-19, em escala
mundial, que trouxe consigo mortes, fome, instabilidade na economia do mundo,
além de colapso no sistema de saúde de muitos países. Oque se tem notícia é que a
doença foi primeiramente detectada na China, daí por diante se espalhou a nível
mundial.
No que diz respeito a chegada da Covid-19 no Brasil, data-se, de que a
primeira pessoa a ser infectada foi um idoso no estado de São Paulo, que havia
retornado da Itália. Até o presente momento já morreram milhares de pessoas em
solo brasileiro.
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Em virtude da doença o país, entrou em colapso em quase todos os setores,
principalmente a parte financeira e de saúde. Na questão econômica, sabemos que
o Brasil vinha de uma recuperação de anos antes já agravada, já na questão da saúde
já não era boa, uma vez já sucateada e sem investimento, a mesma colapsou e muitas
pessoas morreram na porta dos hospitais por falta de atendimento e outras
preferiram morrer em casa.
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Diante de números incontroláveis de óbitos, verifica-se que a partir deste
momento, o direito das sucessões entra em cena, para garantir o direito dos
herdeiros e sua legitimidade a receber seu quinhão.
Neste presente artigo, será abordado o tema; a Covid-19 e o direito
sucessório. Daí observa-se que as mortes por Coronavirus refletiram diretamente no
direito e bens deixado pelo de cujus.
Quanto ao problema Após a morte por covid-19, quais são suas
consequências para o direito sucessório?
O tema justifica-se por atual e relevante, uma vez que tendo em vista os
impactos advindos da Covd-19, especificamente a morte, tal questão repercutirá no
direito.
Nesse sentido, observa-se que para sociedade é importante saber que
levando em conta a gravidade da doença e sua consequência como a morte, algumas
questões importantes não acabará ali com o óbito, pelo contrário, já que dali nascerá
a importante área do direito chamado sucessões, para a família do de cujus que
deixou bens, pois nesse sentido, os familiares, bem como o cônjuge saberá o que é
sucessões, qual será seu direito, como deve ser o procedimento?
Serão discorridos ao longo do artigo, breves conceitos de direito de
sucessão, a sucessão e sua previsão legal, bem como o tema principal que debaterá
a morte por covid-19 e seus impactos no direito sucessório.
2.BREVES CONCEITOS DE DIREITO DAS SUCESSÕES
Antes de discorrer sobre o conceito de sucessões, vale ressaltar que
segundo o Código Civil, prevê nos termos do artigo. 6. que a partir da morte
terminará a existência da pessoas natural. Feito isso, embora vida tenha terminado
neste dado momento, a partir de sua confirmação já nasce o direito das sucessões.
Nesse contexto o direito das sucessões pode ser compreendido como um
ramo do direito civil que trata e cuida a respeito da transmissão de bens do de cujus
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ao herdeiro, no qual este receberá a sua parte no qual teria direito com a morte
deste ente querido, desde que esteja incluso nesta linha sucessória ou testamento.
Deste modo de acordo (Machado e Chinellato,2016, p.1583) entende por
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sucessão:
A palavra sucessão embora comporte vários significados é
empregado em sentido restrito, ou seja com a transmissão do
patrimônio, de uma pessoa a outra, em virtude de sua morte
(transmissão causa mortis).

Contextualiza a respeito, (Neves e Loyola, 2016, p.289), que:
O direito das sucessões trata de um conjunto de normas que
rege a transmissão do patrimônio do falecido a seus sucessores
em detrimento de sua morte. A sucessão pode dá-se por ato
entre vivos ou em decorrência da morte de uma pessoa, sendo
esta última o objeto do direito sucessório.
Ainda conceituando sucessões, o autor (Elpídio Donizetti, 2012, p.1093)
conceitua:
Em sentido amplo na técnica jurídica, sucessão significa a
transmissão de uma situa jurídica de uma pessoa a outra. O
direito admite que essa transmissão se de não apenas entre
vivos, mas também após a morte do transmitente. [...] a
sucessão após a morte ou (causa mortis) dá-se quando uma
pessoa morre, e o patrimônio deixado é transmitido a alguém.
A sucessão causa mortis é chamada também de sucessão
hereditária.
Também, Pedro Lenza (2017), descreve que de forma ampla a sucessão
representa a continuação de uma relação jurídica em outro sujeito, implicando a ideia
de transmissão de direitos e deveres. Revela ainda que a sucessão pode dar-se
intervivos quando se opera durante a vida dos sujeitos envolvidos ou causa mortis,
em razão da transmissão hereditária do patrimônio do de cujus.
Portanto conforme disposto já acima pelos já citados autores, pode-se
compreender que a sucessão no direito é a transferência de bens do de cujus para
seus herdeiros e legatários.
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2.1 DIREITO DAS SUCESSÕES PREVISTO NA CF/88 E CÓDIGO CIVIL
O direito de herança e sua consequente sucessão é um dos direitos
fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988, pois quis o constituinte de
88, garantir e expressar tal instituto. Nesse sentido nos termos do artigo.5, da Carta
Magna aduz que:
Dos direitos e deveres individuais e coletivos
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Art. 5º [...]
XXX - é garantido o direito de herança;
Como visto acima a Constituição vigente, garante esse direito, no qual pode
ser compreendida como o conjunto de bens deixado pela pessoa falecida. Segundo
os autores, Machado e Ferraz (2016) ressalta que o direito de herança equivale ao
patrimônio ou conjunto de bens deixado pelo falecido aos herdeiros ou legatários,
ainda afirma que a Constituição garante a continuidade dos bens deixado pelo de
cujus que irá acrescer ao patrimônio dos seus herdeiros ou legatários.
Segundo Neves e Loyola (2016), avalia que a verificação dos direito de
herança previsto no artigo.5 da inciso XXX, se dá após a morte do titular dos bens,
mediante transmissão aos herdeiros, ainda alerta que rege-se pela lei da época da
abertura da sucessão, não comportando assim, eficácia retroativa.
Tendo em vista a previsão legal na Constituição vigente, fora necessário
regular este instituto, no qual por se tratar da seara do direito privado, o mesmo foi
regulamentado e recepcionado pelo Código Civil. Que nesse viés, esta norma dispõe
que:
C.C.Do Direito das Sucessões [...]
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
Para os autores Machado e Chinellato (2016), com relação à sucessão
legitima, afirma que decorre de disposição legal, devendo ser observada a ordem de
vocação hereditária que são os descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e
colateral. Já o testamentário se dá quando resulta de testamento ou disposição de
ultima vontade.
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Ressalta Pedro Lenza (2017), que com a morte do sujeito, ocorre à
imediata transferência de seu patrimônio aos herdeiros, que em conjunto exercem a
titularidade da herança até que se ultime a partilha.
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2.2 A MORTE POR COVID-19 E OS IMPACTOS NO DIREITO SUCESSÓRIO
Deve-se de início, pergunta-se, após a morte do de cujus por Covid-19,
quem deverá receber a herança? Pois bem, como visto antes, percebe-se que a
sucessão se dá logo após a morte, devendo ser transmitido os bens aos
testamentários e herdeiros legítimos. Nesse sentido recapitulando, de acordo com o
Código Civil dispõe:
CAPÍTULO
Disposições Gerais

I

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
Como visto acima o artigo.1.784 do Código Civil, revela que são os
herdeiros legítimos é quando decorre de disposição legal, no qual dever seguir a
linha hereditária como os descendentes, ascendentes, cônjuge ou colaterais,
conforme for o caso fático. Já com relação ao testamentário, este resulta
de testamento feito antes da morte ou disposição da última vontade do de cujus.
Traduzindo melhor tal questão, sobre os legítimos e testamentários, os
autores (Neves e Loyola, 2016, p.289), dispõe a respeito que:
Quanto ao testamento, (sucessão testamentária): dar-se por
vontade do morto. Pode ser a título universal: o sucessor
recebe uma fração da universalidade, a título singular: o
sucessor recebe uma coisa individualizada.
Na sucessão legitima: verifica-se quando alguém morre sem
deixar testamento, nesse caso há sucessão legitima a título
universal.
Elpídio Donizetti (2012), afirma que as duas formas de sucessão, se dá pela
vontade do sucedendo ou pela lei, fala-se em sucessão testamentária
e sucessão legitima. Aduz ainda que a escolha do sucessor testamentário é por meio
de documento solene chamado testamento. Já a legítima a escolha do sucessor vem
pela vontade da lei, por meio da chamada ordem de vocação hereditária.
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Portanto compreende-se que a sucessão dar-se por lei ou por ato de ultima
vontade do de cujus, como dispõe o código civil e que também é aberta no último
lugar do domicilio do morto, além disso, a lei válida será aquela vigente naquela data,
conforme o Código Civil veja-se:
Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do
falecido.
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Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última
vontade.
Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei
vigente ao tempo da abertura daquela.
Como visto nos artigos acima, a lei é clara e já sana muitas
dúvidas, principalmente com relação ao tempo e lugar. Por conseguinte irá
ser observado como funciona tanto a sucessão legitima quanto a testamentária.
Pergunta-se, entre os herdeiros e legatários, quem desses devem receber
primeiro?
De acordo com Pedro Lenza (2017), logo após a morte, ocorrerá a
imediata transferência de seus bens (patrimônio), aos herdeiros, que em conjunto
exercem a titularidade da herança até que se ultime a partilha de tais bens.
Outra questão pertinente, a saber, é quando seria a data e seu tempo com
relação à sucessão?
Com relação a tal questão o Código Civil vigente, quanto a prazos revela
que:
Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da
sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário,
perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de
liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança.
Como dar-se à sucessão dos herdeiros a legítima? Observa-se a ordem
de vocação hereditária disposta no Código Civil, ressaltando que:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da
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comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial, o autor da herança não houver deixado bens
particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
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III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais. [...] [...][...]
Conforme já verificado acima, percebe-se que eles são os
herdeiros necessários e a lei dispõe sua procedência, bem como o que cabe a cada
um, deste modo prevê o Código Civil que:
Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os
ascendentes e o cônjuge.
Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito,
a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.
Art. 1.847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens
existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as
despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos
bens sujeitos a colação.
Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no
testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade,
sobre os bens da legítima.
Art. 1.849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a
sua parte disponível, ou algum legado, não perderá o direito à
legítima.
Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais,
basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os
contemplar.
Como visto, a lei dá o caminho e dispõe de maneira precisa e salvaguarda
o que é devido a cada um e quem deve recebê-lo.
Já no que diz respeito à sucessão testamentária, o código civil brasileiro
vigente, revela que:
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Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da
totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua
morte.
§ 1 o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser
incluída no testamento.
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§ 2 o São válidas as disposições testamentárias de caráter não
patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha
limitado.
Art. 1.858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser
mudado a qualquer tempo.
Art. 1.859. Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a
validade do testamento, contado o prazo da data do seu
registro.
Nesse contexto, discorrendo sobre este instituto, Pedro Lenza (2017), diz
que a sucessão testamentária ela deriva-se da manifestação de ultima vontade do
morto, no qual expressa no testamento. Ainda ressalta que o testamento constitui
um negócio jurídico unilateral e de caráter personalíssimo, solene, causa mortis,
revogável, pelo qual alguém pode dispor de se patrimônio.
E no caso hipotético do de cujus não deixar testamento, quem deverá
receber? É o que a lei, precisamente o Código Civil, diz nesse caso? :
TÍTULO I. Da Sucessão em Geral. Art. 1.788. Morrendo a pessoa
sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos.
Portanto como visto acima quem receberá será os legítimos herdeiros,
seguindo sempre a linha sucessória. Nesse caso percebe-se que os testamentários
não terão vez.
É importante também, saber aquela pessoa que não pode e nem deve ser
herdeiros e legatários e por quais motivos seriam impedidas a suceder? A respeito à
lei afirma que:
Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários:
I - a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu
cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos;
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II - as testemunhas do testamento;
III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa
sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos;
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IV - o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão,
perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o
testamento.
Art. 1.802. São nulas as disposições testamentárias em favor de
pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas
sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta
pessoa.
Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os
ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou
companheiro do não legitimado a suceder.
Art. 1.803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando
também o for do testador.
Deste modo verifica-se que nem todas as pessoas que tenha interesse em
fazer parte do recebimento sucessório, poderão receber.
Em um caso fático em que o de cujus, não deixa herdeiros legítimos ou
testamentários, o que deve ocorrer? Nessa questão a leis dispõe que:
Código civil. Art. 1.822. A declaração de vacância da herança
não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem;
mas, decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens
arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito
Federal, se localizados nas respectivas circunscrições,
incorporando-se ao domínio da União quando situados em
território federal
Percebe-se que caso não haja nenhuma espécie de herdeiro, os bens
passarão por um período de vacância por cinco anos e posteriormente passarão ao
domínio dos estados ou municípios.
Por todo exposto, verifica-se que nesses tempos da pandemia por Covid19, infelizmente já perderam seus amigos, familiares ou até mesmo perderá, no
entanto é importante saber se caso o de cujus, venha deixar patrimônio, que seus
herdeiros saibam os seus direitos e o que fazer. Deste modo aqui não
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se pretendeu esgotar o tema, mais apenas discorrer somente as principais questões
pertinente e de suma importância sobre.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme já explanado acima o tema proposto do presente artigo cientifico
foi ‘À morte por Covid-19 e suas consequências no direito sucessório’’.
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Teve como problemática, quais seriam os efeitos após a morte no direito
da sucessão?. Por consequente seus objetivos foi verificar na CF/88 e código civil o
amparo legal, pesquisar na doutrina o entendimento sobre, avaliar seus
efeitos sobre cada caso hipotético mais previsível de acontecer no dia-dia.
Ao longo do trabalho os objetivos fora cumpridos com êxitos, pois o
direito sucessório nasce a partir da morte do de cujus. Quanto ao seu conceito
compreende-se que O direito das sucessões trata de um conjunto de normas que
rege a transmissão do patrimônio do falecido a seus sucessores em detrimento de
sua morte.
Percebe-se que a sucessão se dá logo após a morte, devendo ser
transmitido os bens aos testamentários e herdeiros legítimos. A lei revela que são os
herdeiros legítimos é quando decorre de disposição legal, no qual dever seguir a
linha hereditária como os descendentes, ascendentes, cônjuge ou colaterais,
conforme for o caso fático. Já com relação ao testamentário, este resulta de
testamento feito antes da morte ou disposição da última vontade do de cujus.
Avalia-se que a sucessão dar-se por lei ou por ato de ultima vontade do de
cujus, como dispõe o código civil e que também é aberta no último lugar do domicilio
do morto, além disso, a lei válida será aquela vigente naquela data no dia da morte.
A norma prevê as pessoas que não podem ser herdeiros, dentre elas estão o tabelião,
testemunhas, concubina e outros. Ressalta ainda, no caso em que haja nenhuma
espécie de herdeiro, os bens passarão por um período de vacância por cinco anos e
posteriormente passarão ao domínio dos estados ou municípios.
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Com base em diversas leituras, entende-se que o Direito pode ser avaliado sobre
esferas objetivas e subjetivas. De forma objetiva, significa dizer que o Direito vem
demostrado como normas que regem nosso cotidiano em nossa vida na sociedade,
a lei propriamente ditada; de forma subjetiva, significa o poder de agir.
Logo, a interpretação que temos é a de que o estudo das normas jurídicas e do
próprio ordenamento jurídico está relacionado às suas fontes, meios e processos dos
quais o ordenamento faz surgir suas normas. Modernamente, parte do princípio de
que o Direito não é um dado sagrado ou da natureza, mas uma construção elaborada
a partir de fatores, principalmente histórica e cultural – em 2020, por exemplo, a
pandemia da COVID-19 surgiu como um fator de transformação, principalmente na
área do Direito, mas o campo do direito do trabalho ganhou especial enfoque desde
o início do decretado estado de calamidade pública no País. Nesse sentido, em
22.03.2020 foi publicada a Medida Provisória nº 927/2020 ao qual apresentou as
primeiras opções para manter empregados distantes de seus postos de trabalho
numa realidade de paralisação, total ou parcial, de demanda e procura.
Na sequência, sobreveio a promulgação da Medida Provisória nº 936/2020, na
noite entre os dias 01 e 02.04.2020, as tão aguardadas, defendidas e atacadas
possibilidades da redução proporcional dos ganhos em relação ao tempo de
trabalho, em um formato nunca antes visto na história da Legislação Trabalhista
Brasileira.
Em síntese, todo o ecossistema foi afetado: Empregados, Autônomos, Artistas,
Clientes, Fornecedores, Advogados, Acadêmicos e até mesmo o sistema Judiciário.
O isolamento forçado e o distanciamento social no Brasil no ano de 2020 se
tornou fato histórico, e de forma subjetiva impulsionou a adoção de novos hábitos e
novas práticas em um mundo transformado: o mundo da era Digital, onde toda a
sociedade teve que aprender a se reinventar e se readaptar a esta nova realidade.
Os profissionais e estudantes tiveram que aprender a atuar via home office,
adequando em suas rotinas ferramentas tecnológicas. Os autônomos que antes
tinham seu direito de ir e vir garantido, agora estão em casa, restritos a usar a
criatividade para garantir seu sustento e de sua família de forma inovadora.
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Os Produtores e Fornecedores tiveram sua produção reduzida ocasionada pela
presença parcial e restrita de sua mão-de-obra, e a falta de suprimentos os obrigou
a trabalhar novos projetos em tempo recorde, buscando uma demanda no mercado
ao qual eles desconheciam a existência, mas agora necessária a sua sobrevivência.
E os artistas? Estes não podiam criar aglomerações com seus shows pirotécnicos,
não podiam estar ao lado dos fãs para soltar sua voz, então tiveram que partir para
uso da tecnologia e optar por apresentações por “Lives”, na modalidade online, e
assim arrecadar verbas, algumas destinadas a causas solidárias, outras em sua própria
causa. Desta forma, poderiam se manter vivos na mídia.
Adicionalmente, os escritórios de advocacia e advogados viram seus processos
em andamento serem postergados, sem data para acontecer, passando a
implementar o uso mais constante da tecnologia digital para minimizar os impactos
sofridos e buscando uma demanda de processos que antes não fazia parte do seu
portfolio de atendimento jurídico.
E os Tribunais? Bem, os Tribunais tiveram que adiar indefinitivamente as
atividades jurisdicionais, precisando apreciar e julgar a demanda dos litígios,
adotando o sistema eletrônico online para evitar o colapso no sistema judicial.
No entanto, constitucionalmente, o enfoque de transformação maior advindo
ao fator gerador COVID-19 foi para o trabalhador empregado, que a recebeu como
um golpe ao se ver diante da medida provisória 936/2020, ao qual, além
da suspensão do contrato de trabalho, também autorizava a redução de salário e de
jornada de trabalho em três percentuais: 25% (vinte e cinco por cento), 50%
(cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento). E caso o empregado discordasse
de pactuar um acordo junto ao seu empregador, o empregador poderia fazer uso da
MP 927/2020, ao qual estabelecia o teletrabalho, independentemente de existência
de outros acordos individuais ou coletivos; a antecipação de férias individuais, a
concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados não
religiosos, e banco de horas, com prazo de compensação de 18 meses a contar de
encerramento do estado de calamidade pública, até então previsto para 31/12/2020
(Decreto Legislativo 06/2020).
Vale ressaltar que na opção de concessão de férias, o empregador efetuaria o
pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em
que é devido o décimo terceiro. Não obstante, o pagamento da remuneração das
férias aconteceria até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das
férias.
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Então, o que aconteceu com o artigo 5º da CF/88? Como esse trabalhador vai
sobreviver isolado, sem dinheiro, sem poder buscar ajuda social? Esta situação parece
ferir os princípios constitucionais, a CLT e tudo que dela advém.
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Ao primeiro olhar, temos a impressão de que nossos direitos constitucionais da
isonomia e equidade foram violados ao mesmo instante. Isso porque a Constituição
Federal prevê a irredutibilidade do salário, salvo se eventual redução for feita por
convenção ou acordo coletivo, o que vai a total desencontro com boa parte do
conteúdo das Medidas.
Além disso, a Convenção nº 95 da Organização Internacional do Trabalho (“OIT”),
ratificada pelo Brasil em 1957 e ainda em vigor, também prevê que o salário só
poderá ser objeto de desconto dentro dos termos e limites prescritos pela legislação
nacional.
Não é demais lembrar que a Convenção nº 98 da “OIT”, ratificada pelo Brasil em
1952 e munida de força legal, prevê a necessidade de fomento da negociação
coletiva pelas autoridades nacionais, mas precisamos analisar a luz da legislação: O
trabalhador se enquadra nas hipóteses de isolamento (pessoas doentes ou
contaminadas - artigo 2º da Lei 13.989/2020)? Enquadra-se na quarentena
(separação de pessoas suspeitas de contaminação - artigo 2º da Lei 13.989/2020)?
Ou ainda, ele se enquadra em uma das atividades paralisadas por decreto municipal?
Se a resposta para as perguntas for sim, então, em contrapartida, os empregados
atingidos por essas medidas e Decretos terão estabilidade no emprego durante o
período de redução e por igual período, após seu término. O Governo Federal
complementará o valor da renda de forma correspondente com a redução, com o
chamado Benefício Emergencial, no importe de 25%, 50% ou 70%, calculados sobre
do valor do seguro desemprego de cada empregado.
Sob um olhar macro, estamos vendo mudanças acontecendo em todas as áreas
do Direito no mundo – e o mundo já presenciou epidemias em décadas anteriores,
mas a pandemia do COVID-19 está sendo totalmente diferente das outras no sentido
de que o isolamento forçado está mudando os hábitos e costumes de toda uma
nação contemporânea, e, por mais que o Legislador aplique medidas com objetivo
de amenizar os impactos do País, sua análise poderá ser colocada em dúvida,
principalmente se interpretada à luz da condição de vulnerabilidade dos
hipossuficientes diante do cenário atual.
Diante de tal transformação, torna-se constante a busca de alternativa que possa
permitir ao cidadão, sua adequação para inovar, reinventar-se e fazer uso de
ferramentas tecnológicas.
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Este impacto, sentido pelos cidadãos está fazendo com que migrem cada vez
mais para o mundo digital, não porque querem, mas porque é uma questão de
sobrevivência em diversas áreas de atuação na atualidade. Instintivamente, nos
questionamos diante deste cenário, onde estão meus direitos constitucionais?
À luz da Constituição Federal (CF/88), cada cidadão tem o direito de viver, de ser
livre, de ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não sofrer coação, de não
sofrer preconceito por causa do seu sexo, de sua cor, de sua idade, do seu trabalho,
da sua origem, ou por qualquer outra causa, sendo tais direitos invioláveis, porém, é
importante lembrar-se de uma norma universal dos estados democráticos: nenhum
direito é absoluto! Isso pode ser aplicado a vários casos em que um direito interfere
em outro, ou em um dever.
Pode-se entender que conflitos constitucionais sempre vão existir, embora,
como já citado anteriormente, os legisladores possam criar novas leis para deixar
claro o que deve ser feito em cada caso, como exemplo as MP’s e Decretos
elaborados e publicados fase a Pandemia do COVID-19, onde direitos do trabalho
foram violados dentro da luz da constituição, prescrevendo além deste os direitos do
cidadão à educação, saúde, alimentação, locomoção e lazer. Todavia, é inevitável não
reconhecer as transformações que a área do Direito sofreu dado ao evento
pandêmico. Decerto que trouxe uma visão voltada ao moderno mundo da
tecnologia, onde o isolamento forçado e o distanciamento social impulsionou a
forma subjetiva do direito, e fez com que os tribunais e as praticas jurídicas fossem
remodeladas para um mundo totalmente Digital, evitando o caos nos litígios a serem
analisados e julgados no sistema judiciário.
E, diante destas transformações que ocorreram, a própria releitura da concepção
das fontes do direito, remodelou particularmente o direito contemporâneo. Há
possibilidades de incoerência teórica ao se deparar com duas leis que apresentam
comandos em sentidos distintos e quiçá contraditórios. E, nesses casos, cabe
recorrermos à Constituição para que determine qual deve finalmente prevalecer, uma
vez esta tem a função unificadora de todo sistema jurídico, submetendo todas as
demais fontes normativas à sua supremacia.
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