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POLICIAL É SER HUMANO: AGE EM LEGÍTIMA DEFESA SIM!
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE:
Delegado de Polícia aposentado, Mestre
em Direito Social, Pós-graduado em
Direito Penal e Criminologia e Professor de
Direito
Penal,
Processo
Penal,
Criminologia, Medicina Legal e Legislação
Penal e Processual Penal Especial na
graduação e na Pós – graduação do Unisal.
Na onda midiática do famigerado “Caso Lázaro” vem a lume um artigo da lavra de
Bottini e Rocha, alegando, desde o chamativo título, que “Policial não age em legítima
defesa”. 1
O argumento central está em afirmar que o instituto da legítima defesa é referido
somente ao particular e não à atuação do Estado. Em suas palavras:
A legítima defesa é a reação do cidadão diante de uma agressão
injusta. O Estado, detentor do monopólio da violência, abre mão da
sua prerrogativa, e permite que o particular exerça a autotutela,
porque não há tempo ou condições de acessar a proteção pública
(CP, artigo 25). 2
Não há necessidade de rebater mais intensamente essa espécie de argumentação
com o fato notório de que a legítima defesa é um direito inerente ao ser humano, não
importando as circunstâncias em que se encontre, mas tão somente a satisfação das
condições exigidas para a configuração do instituto. Não há qualquer espécie de
especulação legítima capaz de afastar a condição humana de qualquer homem devido a
circunstâncias acidentais. Essa pretensão, para além de imoral, constitui um erro crasso que
faz confusão entre acidente e essência. O acidental é aquilo que não define o ser, que pode
ser retirado ou posto sem alterá-lo consideravelmente. O essencial, ao reverso, é aquilo
que define e, se retirado ou posto, desnatura o ser. 3 Será que o acréscimo da condição de

1 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ROCHA, Tiago. Policial não age em legítima defesa. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2021-jun-30/direito-defesa-policial-nao-age-legitima-defesa
, acesso em
02.07.2021.
2 Op. Cit.
3 ARISTÓTELES. Categorias. Trad. Ricardo Santos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2014, p. 2 –
25.
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policial a alguém lhe retira a condição humana? Ou a retirada dessa condição de policial
tem o condão de retornar o homem à condição de ser humano? É evidente que não.
A verdade é que o texto em discussão não comporta sequer a passagem da
consideração da raiz intelectiva que o guia para seus aspectos técnicos. Na raiz já se pode
parar, vez que não há sustentação mais mínima que seja para um arbusto, quanto mais
uma árvore de fundamentos.
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A palavra “argumento”, como bem lembra Marías, tem sua “origem etimológica”
no grego “àrgyros” e no latim “argentum”, referindo-se ao metal “branco, brilhante, que
reluz”. 4 Portanto, argumentar significa lançar luz sobre aquilo que é objeto da
argumentação. Isso é exatamente o que não faz o texto dos autores em destaque. Na
verdade, torna obscura ou opaca a questão da legítima defesa do policial devido ao seu
ponto de partida desastroso que, logo de início, desumaniza o humano.
Os autores partem de um raciocínio que aniquila “ab ovo” tudo que pretendam
afirmar no seguimento. Eles erram, como é, infelizmente comum ocorrer, na identificação
do agente. Focam no "Estado" como se este pudesse ser “sujeito” de qualquer ação
concreta no mundo real, isso é um erro grotesco (embora comuníssimo) de categoria. O
Estado não é agente de coisa nenhuma, é um ente abstrato. A ação é humana, de seres
humanos. Alijar qualquer ser humano do direito à legítima defesa é um absurdo, é criar um
sub - humano. É um Direito Penal do Inimigo invertido. Dizer impunemente tudo que se
disse torna-se fácil pelo processo de desumanização empreendido (consciente ou
inconscientemente). Toma-se um ente abstrato e se o indica artificialmente como suposto
agente concreto, ocultando a face humana do policial envolvido. Esse tipo de coisa,
tragicamente, é um sintoma da falta de formação intelectual para além da mera
tecnicidade. Isso torna tudo mais que se afirme indigno de consideração.
Estarrece constatar como pessoas sobre as quais se supõe ou espera algum nível
intelectual ao menos mediano podem ser contaminadas por uma cegueira ao ponto de
não perceber que a desumanização sempre tem sido, ao longo da história, o primeiro passo
para a justificação da violência, inclusive letal, sobre certas pessoas. A desumanização do
humano e a sua equiparação a coisas ou animais tem sido, sempre e invariavelmente, o
primeiro pretexto e mecanismo psicológico para sua eliminação impiedosa. Esse é o
resultado do rompimento das “unidades amplas”, dotadas de “realidade” e densidade
“muito superior à de seus componentes” distintivos, enfatizando o “diferencial” e
“desdenhando o comum” que é de “magnitude e alcance incomparáveis”. 5 Não perceber
que se está recaindo nesse processo desumanizador ao supostamente defender uma
4 MARÍAS, Julián. Tratado Sobre a Convivência – Concórdia sem Acordo . Trad. Maria Stela Gonçalves. São
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 27.
5 Op. Cit., p. 5 – 6.
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contenção da atuação dos agentes estatais, exatamente com o fito de preservar a
dignidade humana, é o resultado inevitável de uma visão monocular, da confusão entre
categorias e da incapacidade de distinção entre agentes reais e abstrações.
A mixórdia entre o “Estado” e o policial, tornando opaca a face deste segundo
enquanto “outro” humano é aterrorizante e tanto pior quanto mais for inconsciente,
porque é exatamente isso que permite a falta absoluta de empatia, respeito, comiseração
e a presença insensibilizada da crueldade. Trata-se da “negação pelo sujeito da
humanidade de seu semelhante”, 6 sendo isso uma mão dupla, ou seja, não deve ser
permitido desumanizar mesmo aqueles que se pensa que agem de forma desumana. Ainda
que um criminoso seja da pior espécie, ainda que possa haver abusos policiais por parte
de alguns, isso não justifica o processo desumanizador seja do criminoso empedernido
seja do policial infrator. Muito menos justifica generalizar um afastamento de um direito
fundamental, que é a legítima defesa! A presença do “outro” (qualquer “outro” humano)
diante de mim é impositiva de uma relação ética de reciprocidade e reconhecimento. 7
Trata-se de um relacionamento “Eu – Tu” distinto substancialmente de um relacionamento
“Eu – Isso”, já que “o homem não é uma coisa entre coisas ou formado por coisas”. 8 O
artifício da obnubilação do ser humano policial mediante sua diluição no ente abstrato
estatal é um processo tão sutil quanto insidioso e desastroso. Certamente isso ocorre nos
autores em destaque, não por maldade intencional, mas, como já se destacou, por um erro
grotesco, por uma incapacidade incrível (embora muito comum) em identificar os
verdadeiros agentes do mundo real, da história, enfim do mundo da vida cuja concretude
se impõe ao mundo das ideias.
Portanto, salvo se há a pretensão ou o equívoco de desumanizar policiais,
apagando sua face e borrando seus contornos na abstração do Estado, impõe-se
reconhecer, por conhecimento direto e notório, que estes podem sim agir em legítima
defesa. Preocupações com abuso de poder estatal, opressão do indivíduo pelo Estado são
questões que não podem alterar o reconhecimento de que o policial é um ser humano
como outro qualquer, dotado dos mesmos direitos e garantias. A condição humana do
policial é inclusive inseparável de qualquer pretensão humanizadora do Direito e do
Estado, porque não é possível pretender um sistema humanizado que admita
categorizações entre maior ou menor grau de humanidade circunstancial ou acidental. Isso
sob pena de também abrir a porta para a legitimação da desumanização circunstancial dos
particulares. Ao fim e ao cabo, o problema se resolve por meio da coerência e do velho
bom – senso.

6 FARIAS, Francisco Ramos de. Por que, afinal, matamos? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010, p. 91.
7 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 177.
8 BUBER, Martin. Eu e Tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuben. 2ª. ed. São Paulo: Moraes, 1977, p. 9.
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no Ministério Público do Estado de Rondônia. Exservidor público federal da Justiça Federal, Subseção
Judiciária de Campina Grande/PB. Ex-Coordenador de
Ações Judiciais da Procuradoria Federal (AGU) na
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
Graduado em Direito pela Universidade Estadual da
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RESUMO: O direito do Estado de executar as penas firmadas em provimento judicial
condenatório tem como contraponto o direito do condenado de não ver sua pena se
perpetuar por lapso temporal indeterminado, como corolário da dignidade da pessoa
humana, para garantia da qual os apenados têm em seu favor o instituto da prescrição da
pretensão executória. Muito embora a definição de um prazo prescricional se preste a
garantir, em certa medida, o equilíbrio entre os interesses acima referidos, a prática na área
da execução penal e, sobretudo, a análise da construção jurisprudencial dos tribunais
pátrios nessa seara, revela que a balança tem pendido, com notória contumácia, para o
lado da impunidade, beneficiando réus que fazem das sentenças condenatórias criminais
verdadeira tábula rasa. Exemplo disso é a construção pretoriana que desconsidera a
audiência admonitória como marco inicial da execução penal nos casos de condenados a
penas restritivas de direitos ou ao regime aberto, eis que lhes faculta a opção de, mesmo
após participarem desse ato, homiziarem-se da justiça e, ainda assim, obterem como
prêmio a declaração de extinção da punibilidade, sem cumprir um dia sequer de pena. O
presente estudo se volta a demonstrar, em breves linhas, a inadequação desse
posicionamento, sobretudo em face da desproteção social e da violação às funções da
pena que o entendimento acarreta.
Palavras-chave: Prescrição. Pretensão Executória.
interruptivo.

Audiência

admonitória.

Marco

1. INTRODUÇÃO
Sem a pretensão de aprofundar o estudo sobre as teorias que fundamentam
a aplicação da pena como resposta do Estado ao delito, é cediço que o direito estatal de
punir se exerce em três momentos distintos, a saber, o da pretensão intimidatória (ou
12
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fase da ameaça, exercida notadamente em âmbito legislativo, de forma abstrata e prévia,
através da criação de tipos penais e respectivas sanções), o da pretensão punitiva
(cominatória ou persecutória propriamente dita, posta sob o encargo das polícias, do
Ministério Público e do Poder Judiciário, levada a efeito após a violação das normas penais
incriminadoras) e o da pretensão executória (exercida de forma definitiva, após a
formação da culpa lato sensu, plasmada em decisão condenatória não passível de recurso,
ou de forma provisória, para os casos de decisum sujeito a revisão pelas instâncias
superiores).
Malgrado haja razoável consenso entre os defensores da sociedade, no
sentido de que nenhuma das três etapas do jus puniendi estatal é hodiernamente
desempenhada a contento em nosso país (opinião da qual compartilhamos), é certo que a
natureza do presente trabalho impõe que delimitemos a apenas uma dessas fases as
nossas considerações acerca da ineficiência da atividade de responsabilização criminal dos
agentes que desrespeitam o pacto social e violam as normas de convívio de forma
especialmente grave.
Partindo dessa premissa, nos ateremos, neste estudo, à terceira fase da
persecução criminal, ou seja, à fase executória, reservando para outras oportunidades o
debate sobre a ineficácia da atividade persecutória penal e sobre a permissividade
excessiva das leis penais brasileiras, cujo golpe final a favor da impunidade pretende ser
dado com o projeto de novo Código de Processo Penal (PL nº 8.045/2010), atualmente em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Concentrando, portanto, os esforços intelectivos sobre a fase executória,
reputamos válido discorrer sobre a questionável, e porque não dizer, perigosa construção
pretoriana, encabeçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que desconsidera a participação
do condenado em audiência admonitória como marco inicial da execução penal e, por
conseguinte, como causa interruptiva da prescrição da pretensão executória.
Consoante demonstraremos adiante, o posicionamento consagra equívocos
de ordem jurídica, uma vez que não só desconstrói a noção básica de prescrição, enquanto
consequência preclusiva reservada para os casos de inação estatal, como também assenta
verdadeira interpretação contra legem, afrontando, a toda evidência, a teleologia das leis
que regem o processo executório penal.
Não bastasse isso, o entendimento jurisprudencial finda por desprezar toda
a atividade desempenhada pelos órgãos de persecução criminal durante as fases
investigativa, judicial e executória da lide penal (visto que, no mínimo, foram adotadas
providências para dar início à execução da pena cominada ao réu), desconsiderando os
gastos humanos e materiais despendidos para funcionamento da máquina pública, além

13
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de pôr em descrédito a justiça criminal como um todo, ante o evidente desdém para com
as finalidades preventiva e retributiva da sanção penal.
Pretende-se, com este estudo, com a máxima vênia aos que pensam de forma
diversa, demonstrar o desacerto do entendimento jurisprudencial supramencionado,
sobretudo com o afã de contribuir para a melhoria dos níveis de proteção social,
infelizmente tão rebaixados em tempos atuais, por uma verdadeira avalanche de “soluções
jurídicas” criadas e consagradas a serviço da impunidade.
2.BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
Sem rodeios desnecessários, é possível conceituar prescrição como (1) a

perda da pretensão estatal (punitiva ou executória), (2) em decorrência da inércia do
próprio Estado em aplicar a sanção pertinente, (3) durante determinado período de tempo
(4) legalmente previsto.
Não obstante a objetividade do conceito, é de rigor notar que nele estão
contemplados e destacados os principais pilares do edifício prescricional, mais
precisamente, as ideias de sanção (consistente na perda do direito de punir do Estado), de
inação dos agentes de persecução penal e de transcurso temporal, por um lastro
devidamente assentado na lei penal como suficiente à configuração da preclusão em favor
do sujeito passivo da pretensão estatal.
Na analógica e didática lição de MASSON (2020, p. 797), “É como se,

cometida uma infração penal, o sistema jurídico virasse em desfavor do Estado uma
ampulheta, variando o seu tamanho proporcionalmente à gravidade do ilícito penal. O
poder-dever de aplicar a sanção penal precisa ser efetivado antes de escoar toda a areia
que representa o tempo que se passa, pois, se não o fizer dentro dos limites legalmente
previstos, o Estado perderá, para sempre, o direito de punir”.

Desde já, com o propósito de aprofundar as reflexões sobre o conceito de
prescrição e de conferir-lhe um olhar alternativo (mas igualmente pertinente), calha fazer
um breve recorte epistemológico para chamar atenção ao clássico ensinamento de
AMORIM FILHO (1961, p. 12), de acordo com quem a prescrição constitui, sobretudo, um
instrumento de garantia, eis que “serve à segurança e à paz públicas, e é este, precisamente,

o ponto de vista que, de modo geral, prevalece, a respeito do assunto, na doutrina e na
jurisprudência, embora ainda haja quem procure apresentar, como fundamento do mesmo
instituto, o castigo à negligência, a aplicação do princípio dormientibus non sucurritius”.
Conquanto não devamos desconsiderar que esta se trata de uma construção
civilista, o destaque para a visão de AMORIM FILHO vale com o fim de demonstrar que a
prescrição presta relevante contributo à seara criminal, também quando encarada sob uma
14
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perspectiva garantista, ao passo que traz em seu âmago a função de proteção a interesses
relevantes, como a segurança (aqui entendida em sua acepção jurídica, e não como
sinônimo de incolumidade pública, pessoal, patrimonial, etc.) e a pacificação social.
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Com toda obviedade, ao atuar no âmbito criminal, o Estado o faz como
substituto da coletividade, e não como defensor de um interesse primário da
Administração Pública. Age, pois, como garantidor de interesses da sociedade e,
sobretudo, com o propósito último de pacificação social. Ademais, nesta seara, com muito
mais força do que no direito privado, está sob constante ameaça um interesse indisponível
e notoriamente caro à plenitude da dignidade da pessoa humana, que é o direito à
liberdade.
Por consectário lógico, o enquadramento da prescrição como instrumento
de garantia (integral, e não meramente monocular, como discorreremos adiante) goza de
especial relevância no campo penal e, em certa medida, se avulta sobre a feição meramente
sancionatória.
O fato é que, sob um ou outro enfoque (sanção ou garantia), a previsão de
uma consequência preclusiva para a inação de uma das partes no conflito ( in casu, para a
sociedade, representada pelo Estado), constitui um dos pilares de sustentação do conceito
de prescrição, prestando-se, em maior e melhor medida, a conferir certeza sobre o caráter
não perpétuo da pretensão (para os fins deste trabalho, do jus puniendi estatal).
Seguindo adiante, a partir dessa construção conceitual decorre que, dentre
as três etapas de exercício do jus puniendi estatal referidas nas linhas introdutórias deste
ensaio, apenas a primeira delas, qual seja, a da pretensão intimidatória, exercida
notadamente em âmbito legislativo, de forma abstrata e prévia à prática da infração penal,
não se sujeita à preclusão temporal - e talvez aí resida uma das maiores mazelas para a
efetivação do sistema penal, ainda que a inércia do legislador em conferir uma proteção
eficiente aos direitos fundamentais com assento constitucional, dentre eles a segurança e
a paz públicas, possa ser combatida por outros meios jurídicos ( v.g. ação direta de
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção).
Como dito alhures, o presente ensaio se presta a discorrer sobre temática
pertinente à pretensão executória penal, aquela que remete ao direito estatal de, em nome
da coletividade, executar (fazer cumprir) uma sentença penal condenatória. Nesse caso, o
prazo prescricional fulminante tem como termo a quo o trânsito em julgado para o órgão
de acusação, a teor do que preceitua o art. 112, inciso I, do Código Penal, referendado,
neste ponto, pela jurisprudência dos tribunais superiores pátrios9.
9 A fixação do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória
é tema deveras controvertido em sede doutrinária, sendo certo que o debate e m torno da correção ou não
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Valendo-nos, uma vez mais, da cristalina ilustração feita por MASSON, a
prescrição da pretensão executória pode ser compreendida a partir da imagem de uma
ampulheta que inicia a transposição da areia, de uma face para outra, desde quando não
couber mais à acusação questionar o provimento jurisdicional condenatório, e assim
prosseguirá até que sobrevenha o termo final ou que suceda uma das causas de
interrupção do prazo prescricional.
É justamente nesse último locus que pretendemos posicionar o problema
deste artigo: o das causas de interrupção da prescrição da pretensão executória. Para
começo de conversa, estão elas elencadas no art. 117, do Código Penal, e são as seguintes:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
Para os fins deste trabalho, importa precisamente dissecar a hipótese do
inciso V, no ponto em que prevê a interrupção do curso da prescrição pelo início do
cumprimento da pena. Buscaremos analisar o que deve ser entendido como início da
do posicionamento jurisprudencial que referenda a previsão do art. 112, inciso I, do Código Penal, renderia
ensejo a um trabalho específico, como, de fato, já há vários trabalhos de relevo sobre essa temática. A título
de ilustração do posicionamento jurisprudencial, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓ RIA.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO FATAL. MERO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos
termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo a quo da contagem do pra zo da prescrição executória
é a data do trânsito em julgado para o órgão acusatório, e não para ambas as partes. 2. A jurisprudência
do STJ é pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco
interruptivo do lapso prescricional. 3. O mero comparecimento à audiência admonitória não configura
início do cumprimento da pena, pelo que não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo da
prescrição executória. 4. Agravo regimental improvido”. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - 1709794 - 2017.02.93284-1, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE - DATA:
09/11/2018)
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execução penal e, mais precisamente, perquirir se a realização de audiência admonitória
materializa esse marco interruptivo do prazo prescricional, eis que a legislação penal pátria
se revela assistemática quanto a essa definição.
3. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA: PREVISÃO LEGAL E APLICABILIDADE PRÁTICA
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De acordo com o dicionário Priberam10 de Língua Portuguesa, o termo
admonitório advém do latim admonestare (ou admoneo), que significa lembrar, advertir,
avisar, aconselhar. Consiste no ato de “repreender, branda e benevolamente (denunciando

o mal feito e encarecendo o bem a fazer). Estimular alguém a determinada prática, atitude
ou comportamento”.
Transplantando essa definição para o âmbito da execução penal, é possível
afirmar que a audiência admonitória consiste no ato pelo qual o reeducando é advertido
(admoestado) acerca das suas obrigações durante o cumprimento da pena, sendo
exortado para que a execute com retidão, sob pena de sofrer as consequências advindas
do desvio de conduta.
No ordenamento jurídico brasileiro, a audiência admonitória está
expressamente prevista pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) tão somente para os
casos de concessão do benefício de suspensão condicional da pena ( sursis penal),
dispondo o art. 160 que, “Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao

condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do
descumprimento das condições impostas”.
A despeito da ausência de menção expressa a esse termo em outras
passagens do diploma de regência da execução penal em nosso país, é certo que a Lei nº
7.210/84 cuida, ao longo do seu texto, de diversas outras oportunidades em que a prática
de admoestação ao reeducando deve ser levada a efeito. Assim o faz, à guisa ilustrativa,
no art. 113, que versa sobre o ingresso do apenado no regime aberto de execução penal,
e no art. 147, que trata do início do cumprimento das penas restritivas de direitos.
Em ocasiões tais, muito embora não imponha a realização de uma audiência
e tampouco se utilize da denominação aqui referenciada, a lei de execução penal dispõe
sobre a necessidade de admoestação ao condenado sobre os seus direitos e deveres no
curso da execução de pena, abrindo margem para a consagração, na rotina das Varas de
Execução Penal de todo o país, da audiência admonitória como instituto aplicável às mais
variadas hipóteses de advertência ao apenado.

10 Priberam Dicionário. <https://dicionario.priberam.org/admoestai>. Acesso em 10 de agosto de 2021.
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A prática está consolidada, a ponto de os nossos Tribunais Superiores a ela
se referirem de forma reiterada e inadvertida, isto é, sem qualquer pudor ou ressalva
quanto à ausência de imposição legal para a utilização da audiência admonitória nos
episódios de ingresso do apenado no regime aberto ou de início do cumprimento de penas
restritivas de direitos, consoante se observará, com mais clareza, durante a leitura dos
excertos jurisprudenciais colacionados nos tópicos próximos.
No que interessa a este trabalho, portanto, é possível afirmar, sem margem
para erros, que a realização de audiências admonitórias pelos Juízos de Execução Penal em
todo o país consolidou-se na praxe forense e está enraizada como verdadeiro costume
praeter legem, com as finalidades de (i) orientar os reeducandos quanto às condições para
o cumprimento das penas restritivas de direito e/ou das condições do regime aberto e (ii)
de marcar o início da execução penal em casos tais.
Não se descuida, por óbvio, da existência de varas de execução penal que não se
valem desse termo e que nem mesmo incluem em suas rotinas a realização de uma
audiência propriamente dita, entre o apenado e o Juiz, para o fim de admoestação,
atingindo esse fim tão somente por meio do comparecimento do réu em cartório, para
que seja advertido e esclarecido, diretamente pelo serventuário da Justiça, sobre o início
da execução penal e das suas obrigações.
Entrementes, a nossa escolha pelo termo “audiência admonitória” é feita para fins
didáticos e de sistematização, o que não impede que o raciocínio aqui desenvolvido seja
aplicado a todo e qualquer ato praticado pelas Varas de Execução Penal com o pretexto
de admoestar o reeducando quanto às condições para cumprimento das penas e de marcar
o início da execução penal.
De toda sorte, assim como o faz a jurisprudência pátria, partimos da premissa
de que qualquer chamamento do réu que almeje essas finalidades encontra-se albergado
pelo espectro de análise deste artigo, especialmente no que toca à consequência de
interrupção do prazo prescricional da pretensão executória, eis que, seja qual for a
nomenclatura ou o rito que se empregue, superado ficará o estágio de inércia estatal (se é
que em algum momento ele de fato existiu), consoante passamos a discorrer doravante.
4. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
PRESCRICIONAL

COMO

MARCO

INTERRUPTIVO

DO PRAZO

Postos estes apontamentos breves e necessários sobre os institutos da
prescrição da pretensão executória e da audiência admonitória, ainda que de forma não
exauriente, dado o dever de respeito aos limites metodológicos deste trabalho, torna-se
possível avançarmos para o ponto nevrálgico da discussão a que nos propomos.
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Como dito, vige em nosso país a regra de que o prazo prescricional para que
o Estado exerça a pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da
condenação para o órgão de acusação, não representando interrupção desse prazo a
subsequente prolação de Acórdão confirmatório da sentença. Malgrado as discussões que
dessa afirmação naturalmente decorrem, é essa a leitura dos arts. 112, inciso I, e 117, do
Código Penal, que tem prevalecido em nossos Tribunais.
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A análise deste último dispositivo da Lei Penal e da jurisprudência a ele
correlata, a propósito, evidencia que, após a publicação da sentença penal condenatória
(inciso IV), o próximo marco interruptivo do prazo prescricional será o início do
cumprimento da pena (inciso V), o que faz surgir para o Estado o dever de concluir o
julgamento da causa em todas as instâncias subsequentes, dentro dos curtíssimos prazos
de prescrição. A tarefa, como se nota, é verdadeiramente hercúlea, mormente
considerando a elevada gama de possibilidades recursais das quais se valem
costumeiramente os acusados em processos penais, no mais das vezes com pretensões
nada republicanas.
Sob esses moldes, já é de se notar a relevância da definição precisa do que
deve ser considerado como marco inicial da execução penal, visto que residirá exatamente
aí o termo de interrupção do prazo prescricional.
Aos que iniciarão suas penas nos regimes semiaberto e fechado, dúvidas não
remanescem sobre a conclusão de que o cumprimento da pena se inicia a partir do
recolhimento à prisão, acompanhado da competente expedição da guia de recolhimento.
O problema surge, pois, nos casos de condenados ao regime aberto ou que
tiveram suas penas substituídas por restritivas de direitos. Para os primeiros, dispõe o art.
113, da Lei de Execução Penal, que “O ingresso do condenado em regime aberto supõe a
aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz”. Para os segundos, o art.
147 do mesmo diploma estatui que “Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena

restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público,
promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração
de entidades públicas ou solicitá-la a particulares”.

Como se observa, malgrado tenha previsto a necessidade de admoestação
pelo Juízo da Execução para ambas as hipóteses, a Lei de Execução Penal foi assistemática
ao deixar de estabelecer o procedimento para tanto, à dessemelhança do que fez em
relação à concessão do benefício de suspensão condicional do processo, quando instituiu
a realização de audiência admonitória como conditio sine qua non para usufruto da
benesse.
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Em termos mais claros, embora tenha previsto a necessidade de aceitação do
programa e das condições impostas pelo Juiz, no caso do ingresso no regime aberto, e a
obrigação de que o Juiz promova a execução (o que implica necessariamente a exortação
do réu), no caso das penas restritivas de direitos, a Lei de Execução Penal nada dispôs sobre
o modo pelo qual se formalizarão tais admoestações, o que abriu campo fértil para a
consolidação da audiência admonitória (ou de atos que o valham) nestas hipóteses, como
ato formal de admoestação e, consequentemente, como solenidade que marca o início da
execução de pena.
Sucede que, ao tempo em que deu margem à criação de uma solução
pragmática pelos Juízos de Execução Penal (diga-se, aceita pela construção pretoriana e
pelas defesas, no ponto em que lhes é conveniente), esse cenário de indefinição legal
rendeu ensejo ao surgimento de inúmeros casos em que os apenados, mesmo após
participarem de audiências admonitórias para ingressarem no regime aberto ou em
programas de execução de penas restritivas de direitos, homiziaram-se do efetivo
cumprimento das suas penas, por tempo suficiente para fazer surgir dúvida sobre a
incidência do prazo prescricional.
A maioria maciça dos Juízos de Execução Penal e dos Tribunais de Justiça dos
Estados passou, então, a seguir o entendimento lógico e razoável de que a participação do
apenado em audiência admonitória (ou em ato que o valha) marca o início da execução
penal e, por conseguinte, enseja a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 117,
inciso V, do Código Penal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes excertos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA PENA. AUDIÊNCIA. PAGAMETNO DA MULTA.
ARTIGO 117, V, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 149, § 2º, DA LEI Nº
7.210/1984. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pagamento da pena de
multa, em razão de ordem judicial e mediante o valor recolhido a
título de fiança, não interrompe o prazo prescricional. 2. O
pagamento da multa e de parte da prestação pecuniária pela
utilização do valor recolhido a título de fiança por pedido expresso
do apenado implica em interrupção do prazo prescricional (Superior
Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 70.260/RS). 3. O comparecimento
do apenado à audiência admonitória, computado pelo Juízo da
VEP como início do resgate da sanção, implica em interrupção da
prescrição. 4. É marco interruptivo da prescrição da pretensão
executória o início do cumprimento da pena, nos termos do
artigo 117, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 149, § 2º, da Lei nº
7.210/1984. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 1231186,
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07207253620198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe:
3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
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PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE
ACOLHIMENTO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. 1. Com o trânsito em julgado, a
prescrição regula-se pela pena aplicada e verifica-se a partir dos
prazos fixados no art. 109 do Código Penal, podendo a fluência do
prazo ser interrompida caso ocorra, por exemplo, o início ou
continuação do cumprimento da pena (CP art. 117, inciso V). 2.
Configura o início de execução da reprimenda a participação no
Grupo da VEPEMA para apresentação das condições impostas
para o cumprimento da pena restritiva de direitos, com menção
expressa ao tempo contabilizado como pena cumprida. 3.
Recurso
de
agravo
conhecido
e
não
provido.
(TJDFT - Acórdão 1226384, 07236345120198070000, Relator: CRUZ
MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020,
publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA INICIAL. CAUSA
INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O comparecimento à
audiência inicial de cumprimento de pena restritivas de direitos,
com o registro de que a atividade seria assinalada como pena
cumprida, é considerada como causa interruptiva do prazo
prescricional. 2. Recurso não provido. (TJDFT - Acórdão 1158378,
20180020076649RAG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA
CRIMINAL, data de julgamento: 7/3/2019, publicado no DJE:
21/3/2019. Pág.: 158/166)
RECURSO DE AGRAVO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - MARCO
INTERRUPTIVO
PARTICIPAÇÃO
EM
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. I. O comparecimento do apenado na Seção
Psicossocial da VEPEMA para orientação é computado como
cumprimento da pena e interrompe o lapso prescricional.
Precedentes. II. Agravo provido. (TJDFT - Acórdão 1060371,
20160020380458RAG, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA
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CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE:
24/11/2017. Pág.: 148/159)
Ocorre que, na contramão da lógica, da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem assim em uma demonstração de total descaso para com a
atividade de persecução penal desempenhada pelo Estado, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sedimentou-se em sentido diametralmente oposto ao acima
apresentado, ou seja, desprezando (como se um nada fosse) o comparecimento do
apenado em audiência admonitória e reconhecendo, de modo teratológico, a incidência
da prescrição, mesmo diante da evidente ausência de inércia estatal em dar início à
execução da pena. Vejam-se, à guisa ilustrativa, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO FATAL. MERO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, inciso
I, do Código Penal, o termo a quo da contagem do prazo da
prescrição executória é a data do trânsito em julgado para o órgão
acusatório, e não para ambas as partes. 2. A jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação
não constitui marco interruptivo do lapso prescricional. 3. O mero
comparecimento à audiência admonitória não configura início
do cumprimento da pena, pelo que não pode ser considerado
como marco interruptivo do prazo da prescrição executória. 4.
Agravo regimental improvido. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL - 1709794 - 2017.02.93284-1, ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE - DATA: 09/11/2018)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA PENA. 3. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP.
TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS. IMPLEMENTO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 4. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo
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Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O mero
comparecimento à audiência admonitória não configura início
do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em
interrupção do prazo prescricional. 3. Verificando-se que a pena
que não excede a 2 anos prescreve em 4 anos, nos termos do art.
109, V, do CP, e considerando que o trânsito em julgado para a
acusação ocorreu em janeiro de 2013, observa-se que a pretensão
executória encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão
executória, uma vez que o cumprimento da pena teve início apenas
em 26/4/2018 (e-STJ fl. 162). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade do
paciente com relação a Ação Penal n. 0000003-26.2011.8.16.0170, em
virtude da prescrição da pretensão executória. ..EMEN: (HC - HABEAS
CORPUS - 485028 - 2018.03.38945-4, REYNALDO SOARES DA
FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 29/03/2019)
HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL.
PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA E DE DILIGÊNCIAS ESTATAIS PARA A RECAPTURA DO
APENADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MARCOS INTERRUPTIVOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A audiência admonitória não se
confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da
pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena
de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja
porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque
inaceitável a aplicação de analogia in malam partem . 2. Ainda que
realizadas diversas buscas sem êxito na recaptura, é do Estado-Juiz o
ônus de garantir a efetividade da execução penal. 3. Para efeito de
análise da prescrição da pretensão executória, as penas fixadas nas
duas condenações devem ser isoladamente consideradas,
verificando-se a prescrição de cada uma delas, nos moldes do art.
109, V, do Código Penal, em 4 anos. 4. Interrompido o cumprimento
das penas restritivas de direitos em 7/9/2013, e retomado tão
somente em 4/10/17, verifica-se o decurso do prazo prescricional
entre tais marcos interruptivos. 5. Habeas corpus concedido para
declarar extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição
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da pretensão executória. (HC 590.459/SC, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
Certamente, há casos raríssimos, ocorridos especialmente em varas mais
céleres, nos quais a audiência admonitória ocorre logo em seguida à prolação da sentença
de mérito, aproveitando-se a renúncia das partes ao prazo recursal. Nada obstante, na
gritante maioria dos casos, a audiência admonitória só se realiza vários anos após a
prolação da sentença condenatória, depois de consumida a quase totalidade do prazo
prescricional iniciado a partir do trânsito em julgado para a acusação, seja em virtude do
abuso do direito recursal, seja em face da morosidade da tramitação de feitos nas
instâncias superiores do Poder Judiciário brasileiro.
O fato é que, sendo essa a triste realidade do nosso país, não há como anuir
com a conclusão de que o comparecimento à audiência admonitória caracteriza um
irrelevante jurídico para o fim de marcar o início da execução penal e, por conseguinte, um
ato insignificante para a interrupção do prazo prescricional.
Para demonstrar o equívoco do posicionamento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, diversos argumentos, de ordem criminológica, de política criminal e até
mesmo de feição moral, poderiam ser invocados, a exemplo do desrespeito aos esforços
despendidos pelos órgãos de persecução penal e do desprestígio que a Corte estende às
finalidades da pena e do Direito Penal, ao fim e ao cabo. Seriam todos eles igualmente
válidos para fulminar o entendimento pretoriano, todavia, os limites deste trabalho
impõem que reservemos nossa crítica a tópicos de natureza científica, como forma de
demonstrar que, também sob uma perspectiva eminentemente técnico-jurídica, o
entendimento não se sustenta.
Nesse mote, abordaremos a seguir 03 (três) fundamentos para rechaçar a
correção da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em
análise neste ensaio científico, a saber, (a) a inocorrência de inércia estatal, como
pressuposto para o reconhecimento da prescrição, (b) a afronta à função de garantia da
prescrição e (c) a inexistência de analogia in malam partem.
4.1. Da ausência de pressuposto ao reconhecimento da prescrição
Consoante destacado em linhas pretéritas, em qualquer definição que se
busque para o instituto da prescrição, seja qual for a vertente utilizada (sanção ou garantia),
nela constará um elemento insuperável: a inércia da parte. A questão é de uma
imprescindibilidade tal, que simplesmente não há como se falar em prescrição sem que
seja previamente enfrentada a omissão do sujeito contra quem corre o prazo preclusivo.
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A inação é elemento absolutamente indispensável ao conceito de prescrição.
Caminhar contra essa verdade é incorrer no ápice da aberração jurídica. É desnaturar a
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jogo sem que o tempo regulamentar esteja concluído ou, para ficarmos com uma metáfora
mais aproximada, admitir um óbito sem declaração de morte encefálica.
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O ciclo prescricional, verdadeiramente, não estará completo se não puder ser
reconhecida a omissão da parte contra quem corre o cronômetro. A inércia é imanente à
natureza do instituto e ponto de passagem obrigatória para que se aplique a consequência
dela advinda, qual seja, a perda da pretensão.
Em oportunidade anterior já destacamos que, embora não haja menção
normativa expressa ao termo “audiência admonitória” como marco inicial do cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime aberto ou das penas restritivas de direitos, há
uma obrigação legal imposta ao Juízo da Execução Penal de exercer a função de
admoestação (advertência) ao reeducando quanto aos seus deveres no curso da execução
penal e às consequências para o desvio de conduta.
Essa obrigação, aliás, é reforçada pelos deveres impostos ao Juiz da Execução
Penal pelo art. 66, da Lei nº 7.210/84, dentre os quais reputamos válido mencionar, para os
fins deste trabalho, os deveres de “determinar a forma de cumprimento da pena restritiva
de direitos e fiscalizar sua execução” e de “zelar pelo correto cumprimento da pena”.
Portanto, é de rigor reconhecermos que, quando o Juízo da Execução Penal
lança mão da solenidade de audiência admonitória (ou de qualquer outra que o valha,
independentemente da nomenclatura ou do rito empregado), o faz no desempenho do
seu mister legal de administrador e fiscal da pena. Logo, pratica um ato administrativo de
controle da execução penal. Por conseguinte, se admitimos que é essa a natureza da
audiência admonitória e que houve a prática de um ato administrativo, somos obrigados
a aceitar que o Estado agiu e, se agiu, não haverá que se falar em inércia e muito menos
em perda da pretensão.
Com o perdão da redundância, o raciocínio é simples: há uma imposição legal
para a realização de admoestação ao reeducando que ingressa no regime aberto ou em
penas restritivas de direito. Se o Juízo de Execução Penal, enquanto órgão responsável pela
fiscalização e administração da pena, intima o apenado a comparecer em juízo para dar
início ao cumprimento e este o faz, em atendimento ao chamado jurisdicional, eliminada
estará a inércia passível de ensejar a perda da pretensão executória.
E mais: se a finalidade do ato é a de exortar o réu ao cumprimento das penas,
advertindo-o quanto às condições inerentes à sua condição de apenado, nenhuma lógica
25

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

há em desconsiderar tal ato solene como marco inicial da execução penal, até mesmo
porque a execução penal não poderá ser validamente iniciada sem que tal formalidade seja
cumprida.
Seria como dizer ao Juízo da Execução: a obrigação de “estartar” o
cumprimento da pena é sua, por meio da exortação do réu e da advertência quanto às
condições e obrigações por ele assumidas, porém, mesmo que o faça, a execução não será
considerada iniciada e de nada servirá a sua atuação. Por mais que tenha sido
movimentada a máquina pública para a designação da audiência admonitória, para a
localização e para a intimação do réu, a admoestação consistirá em verdadeiro faz de
contas, sem qualquer efeito prático.
A teratologia do raciocínio fica ainda mais evidenciada quando esse
entendimento jurisprudencial é analisado em conjunto com outros posicionamentos do
próprio Superior Tribunal de Justiça, notadamente com aquele que sufraga a conclusão de
que o não comparecimento do apenado à audiência de justificação, após a fuga/evasão
do cumprimento de pena em regime aberto, caracteriza, por si só, interrupção da execução
penal, autorizando a fluência do prazo prescricional em seu favor. Veja-se, em reforço de
argumentação, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
REGIME ABERTO. FUGA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
TERMO INICIAL. DATA DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO. PRISÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE
MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a
modificação de decisão, por meio de agravo regimental, requer a
apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o
posicionamento anteriormente firmado. 2. No caso em exame, o
agravante insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria que,
no julgamento monocrático de recurso ordinário em habeas corpus
interposto nesta Corte Superior, reconheceu a ausência de
constrangimento ilegal passível de ser sanado. 3. Nos termos da
jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em
relação à fuga empreendida em regime aberto de cumprimento
de pena, considera-se interrompido o lapso prescricional a partir
do momento em que restar configurada a evasão do apenado, a
qual, no caso, ocorreu quando deixou de comparecer em
audiência instaurada pelo Juízo Executório para justificação das
atividades. Precedentes. 4. Em caso de fuga empreendida em
26

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

regime aberto, como a situação apresentada nos autos, não seria
possível a instância ordinária tomar conhecimento acerca da evasão
senão quando o condenado deixou de comparecer em juízo para
prestar informações acerca de suas atividades, sendo, portanto,
ilógico considerar a data da viagem do apenado como termo inicial
para contagem do prazo prescricional. 5. Inexistindo discussão no
Tribunal de origem acerca da possibilidade da prisão administrativa
interromper a contagem do lapso prescricional, resta impossibilitado
este Sodalício emitir qualquer juízo de valor acerca do tema, sob
pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo
improvido. (AgRg no RHC 64.743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)
Ora, como se sabe, a fuga empreendida pelo apenado implica interrupção da
execução penal e, por conseguinte, faz reiniciar a fluência do prazo prescricional, pelo
tempo restante da pena, a teor do que prescrevem os arts. 112, II, e 113, do Código Penal.
Em hipóteses tais, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, somente a partir
do não comparecimento do réu à audiência de justificação é que será considerada a fuga
do regime aberto e, por conseguinte, reiniciado o cômputo do prazo prescricional.
No que importa ao presente trabalho, chama atenção o fato de que o
Superior Tribunal de Justiça consagra uma espécie de “presunção de fuga”, sem respaldo
legal, a partir do não comparecimento do réu à audiência designada pelo Juízo da Execução
Penal, fazendo com que o prazo prescricional em seu favor tenha a fluência iniciada desde
então. Não obstante, quando se trata de reconhecer em desfavor do apenado a interrupção
da prescrição, nem mesmo o comparecimento efetivo do réu em juízo, a partir da sua
intimação pelo Poder Judiciário, para participar de audiência admonitória, é considerado
como válido.
Em outros termos, o não comparecimento à audiência de justificação gera
uma “presunção de fuga” e a retomada do prazo prescricional, enquanto o
comparecimento certo e induvidoso à audiência admonitória não gera qualquer
repercussão sobre o início da execução penal. A partir disso, indaga-se: por qual razão
lógica deve-se atribuir um peso menor a um fato jurídico certo em contraposição a uma
presunção de lege ferenda?
Registre-se que não se sustenta aqui a incorreção desse segundo
entendimento, mas, sim, a do primeiro. Por óbvio, o não comparecimento à audiência de
justificação deve ser interpretado como fuga da execução penal em regime aberto.
Entrementes, é igualmente inquestionável que o comparecimento à audiência admonitória,
enquanto fato jurídico certo e induvidoso, merece ser considerado como primeiro ato da
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4.2. Afronta à função de garantia da prescrição.
Já tivemos a oportunidade de esclarecer, neste trabalho, a vertente
dogmática que atribui ao instituto da prescrição uma feição de garantia, enfoque sob o
qual se presta a resguardar a segurança (aqui entendida em sua acepção jurídica, e não
como sinônimo de incolumidade pública, pessoal, patrimonial, etc.) e a paz pública,
sobrepondo-se à ideia de prescrição como mero castigo à negligência da parte.
Destacamos, ademais, que, malgrado se trate de uma construção de jaez
civilista, o enquadramento da prescrição como instrumento de garantia goza de especial
relevância no campo penal, eis que, ao atuar nessa seara, o Estado o faz como substituto
da coletividade e como garantidor de interesses essenciais à convivência em sociedade,
sobretudo, com o propósito último de pacificação social.
Da leitura do tópico precedente, colhe-se a conclusão de que o
entendimento jurisprudencial ora repudiado, ao conferir preponderância à face
sancionatória da prescrição, impondo a sanção extintiva da pretensão executória estatal, o
faz de modo inadequado, por deixar de ponderar sobre o incremento efetivo de um dos
seus pressupostos indeclináveis, a saber, a inércia estatal. Não bastasse isso, para além de
desvirtuar a ideia de prescrição como castigo, a construção pretoriana caminha mal
também se considerarmos a feição garantista do instituto preclusivo.
No ponto, vale um breve aparte para destacar que a desvirtuação de modelos
teóricos penais e a sua incorporação de modo peculiar ao debate jurídico brasileiro, pelo
que enxergamos, não constitui novidade, a julgar pelo que sucede hodiernamente com o
Garantismo Penal, cujas premissas teóricas cunhadas pelo seu idealizador, LUIGI
FERRAJOLI, são importadas e difundidas entre nós, pelos autodenominados integrantes da
“escola crítica” do Direito Penal, como meros subterfúgios para outorgar privilégios
subjetivos, de ordem processual e/ou material, aos ofensores, em total desprestígio aos
demais sujeitos envolvidos no conflito penal, a saber, a vítima e a sociedade.
De fato, a praxis jurídica tem evidenciado o emprego do termo “garantista” com o
fim de identificar, invariavelmente, o operador do direito ou o raciocínio jurídico que tenda
a acolher posições demasiadamente benéficas ao ofensor, razoáveis ou não, como
consagração do que FISCHER (2017, p. 69) denominou de garantismo penal monocular e
hiperbólico. Vejamos:
Com efeito, e na linha do que já foi dito, têm-se encontrado
reiteradas manifestações doutrinárias e jurisprudenciais em que há
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simples referência aos ditames do garantismo penal ou da doutrina
de garantias, sem que se veja nelas a assimilação, na essência, de qual
a extensão e quais os critérios da aplicação das bases teóricas
invocadas. Em muitas situações, ainda, há (pelo menos alguma)
distorção dos reais pilares fundantes da doutrina de Luigi Ferrajoli
(quiçá pela compreensão não integral dos seus postulados). Daí que
falamos, em nossa crítica, que se tem difundido um garantismo penal
unicamente
monocular
e
hiperbólico:
evidencia-se
desproporcionalmente e de forma isolada (monocular) a necessidade
de proteção apenas dos direitos fundamentais individuais dos
cidadãos que se vêem investigados, processados ou condenados.
Jamais propusemos ou proporemos a desconsideração dos direitos
fundamentais individuais previstos na Constituição. Não é disso que
se trata. Quer-se, unicamente, uma visão sistêmica do Direito, para
além de visualizar exclusivamente direitos individuais.
Travestindo-se com essa roupagem, há quem invoque, ao total arrepio de
previsão legal, a aplicação da teoria do adimplemento substancial (de natureza
eminentemente privada) no âmbito da execução penal, para defender que o não
comparecimento do apenado à audiência admonitória não deve implicar qualquer prejuízo
a ele. Incoerentemente, estas mesmas vozes sustentam que o comparecimento à audiência
admonitória não caracteriza início do cumprimento da execução penal, justamente porque
não há lei prevendo isso (GIAMBERARDINO, 2020, p. 241/242).
Como se observa, a retórica argumentativa em favor da irresponsabilidade
penal é pobre de coerência e unicidade, guiando-se única e exclusivamente pelo interesse
em conferir privilégios ao sujeito passivo da persecução criminal.
São teses dessa cepa que avultam entre nós a necessidade de consolidação
de um garantismo penal integral, não monocular e não hiperbólico, que considere também
os interesses coletivos e dos demais sujeitos atingidos pela prática criminosa.
É justamente nessa medida que a leitura do instituto prescricional como
instrumento de garantia goza de especial relevância para o Direito Penal. Isso porque os
bens jurídicos a que a prescrição socorre não se limitam ao aspecto subjetivo do indivíduo
submetido à persecução criminal. Diferente disso, vão além, prestando-se o fenômeno
prescricional a garantir segurança jurídica e, ao fim e ao cabo, a pacificação social.
Há, portanto, interesses coletivos em jogo que extrapolam o campo da mera
individualidade do apenado. A prescrição se presta, antes de tudo, a conferir estabilidade
às relações sociais, e não apenas a servir como vassalo do réu e da sua dignidade,
mormente porque outras dignidades humanas também estão em jogo, com destaque para
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A par disso, entendemos que o fenômeno jurídico da prescrição deve ser
concretizado de modo a evitar soluções teratológicas de impunidade, sob pena de a sua
aplicação reverter em desfavor da própria razão de existir, consistente na pacificação social.
Com toda evidência, este fim último não é prestigiado e alcançado por meio
da declaração acrítica, oportunista e temerária de extinção da punibilidade em favor de um
sujeito que, após praticar um crime e ser condenado por ele, logra eximir-se de qualquer
responsabilidade criminal, homiziando-se dos órgãos de execução penal e quedando-se
inerte no cumprimento da sua reprimenda, mesmo após participar de uma audiência
admonitória e ser devidamente advertido das obrigações que sobre ele recaem.
Certamente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha na
contramão da pacificação social, enquanto fim último da prescrição, razão pela qual pode,
livre de qualquer oportunismo teórico, ser taxado como mais um exemplo clássico de
concretização do garantismo penal monocular e hiperbólico, voltado unicamente à
satisfação dos interesses subjetivos do indivíduo submetido à persecução criminal.
4.3. Inexistência de analogia in malam partem
Não bastasse o desrespeito à ideia de prescrição (o que por si só caracteriza
uma aberração jurídica e evidencia o absoluto equívoco do entendimento), insta registrar
que os posicionamentos contrários ao que ora se sustenta incorrem em mais um pecado
capital, imperdoável aos mais incipientes operadores do Direito: confundir interpretação
com integração jurídica. O que se percebe é uma busca tendenciosa por forçar a tese de
uma suposta analogia in malam partem, contra o réu (sabidamente inadmissível no campo
penal), quando o problema se resolve a partir de simples interpretação sistemática do
ordenamento, inclusive sem necessidade de se socorrer a qualquer invencionismo
interpretativo.
Com efeito, já foi largamente exposto neste ensaio que a Lei de Execução
prevê a necessidade de admoestação ao réu, tanto para o início do cumprimento da pena
em regime aberto, quanto para o ingresso em programas de penas restritivas de direitos,
de modo que a execução penal, em hipóteses tais, não pode ser iniciada de outra forma,
se não com a prática de um ato solene desse jaez, que vem a ser a audiência admonitória.
Concomitantemente, a Lei Penal prevê, pelo multicitado art. 117, inciso V, do
Código Penal, que a prescrição da pretensão executória se considera interrompida pelo
início do cumprimento da pena.
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Ora, a conclusão é lógica: se a execução penal não pode ser iniciada sem a
admoestação (realizada por audiência admonitória ou ato que o valha) e se o Poder
Judiciário, enquanto órgão agente da execução penal, abandona o seu estado de inércia,
logrando êxito em fazer com que o reeducando compareça em juízo para dar início ao
cumprimento da reprimenda, evidentemente é esse o ato que deve ser considerado como
marco inicial. O simples emprego de uma interpretação sistemática é suficiente para fechar
o raciocínio, sem o socorro a qualquer técnica não tradicional de interpretação e, o que é
ainda mais claro, sem um apego, sequer remoto, a métodos de integração do direito.
A propósito, quando analisamos a legislação atinente às penas restritivas de
direito essa conclusão se torna ainda mais evidente. Isso porque a Lei de Execução Penal,
por seus arts. 149, §2º, e 151, parágrafo único, dispõe cristalinamente que “a execução terá
início a partir da data do primeiro comparecimento”, o que acontece exatamente no
momento da apresentação do réu em juízo para admoestação, consoante se conclui,
facilmente e novamente, com o simples socorro a uma interpretação sistemática das
normas.
Aliás, neste ponto é evidente também que a teleologia dos dispositivos
retromencionados consiste em garantir que a execução penal se inicie desde o primevo
ato de assentimento do réu com o cumprimento das suas obrigações. Outra justificativa
não se vislumbra, pois, para que se repita tamanha obviedade em dois momentos distintos
da lei de execução penal, senão o interesse em garantir que, com a maior brevidade
possível, seja considerado iniciado o cumprimento da pena e, por conseguinte,
interrompido o curso prescricional. Aqui, a interpretação teleológica também socorre ao
nosso posicionamento.
Há quem sustente, ainda assim, que estaríamos diante, neste ponto, da
aplicação de analogia em prejuízo do réu. O pecado consiste exatamente em não atentar
(propositalmente ou não) para o fato de que a analogia constitui um recurso de integração
do direito, passível de utilização para a colmatação de lacunas, que evidentemente não se
observam na hipótese vertente.
Ao contrário disso, há previsão legal expressa e apta a se subsumir às
hipóteses fáticas que pretende regulamentar, bastando ao operador lançar mão de simples
e factível interpretação jurídica, seja pelo método sistemático ou pelo teleológico, com
olhos de quem quer ver efetivada a pena cominada, e não com o animus de elidir o seu
cumprimento.
Em verdade, há, na retórica argumentativa aqui repudiada, uma evidente
confusão de conceitos (ou, melhor dizendo, um embaralhamento voluntário e consciente,
já que a confusão corresponde a um estado de diminuição dos níveis de consciência, o que
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não parece ser o caso), com o afã de criar subterfúgios jurídicos que possibilitem a
irresponsabilidade penal.
A pretensão de fazer impor a tese da analogia in malam partem, portanto,
não passa de mais um episódio de aplicação acrítica (para não dizer mal-intencionada) de
argumentos de autoridade pré-moldados (linguagem é poder), aliás, como é de costume
acontecer com frequência na retórica argumentativa dos que lutam pela impunidade em
nosso país. O que causa perplexidade é que tais argumentos sejam infelizmente deglutidos,
de forma impensada (ou não) por uma das mais altas cortes de justiça do país.
CONCLUSÃO
Malgrado devamos admitir que a discussão proposta neste ensaio repouse
sobre uma temática deveras pragmática e tópica no universo do Direito Penal e até mesmo
da Execução Penal, é certo que o enfrentamento da construção pretoriana aqui repudiada
tornou possível revisitar pontos de relevo, como é o caso do fenômeno da prescrição em
matéria penal, e, especialmente, possibilitou desvelar, ainda que pontualmente, o modo
pelo qual retóricas argumentativas nem sempre procedentes do ponto de vista técnico jurídico galgam espaços na jurisprudência dos nossos Tribunais, com notória contumácia
para garantir a irresponsabilidade penal de criminosos.
Ao fim desta explanação, reputamos válido afirmar, de modo seguro, que,
seja qual for o viés pelo qual o instituto da prescrição for estudado, isto é, como mera
sanção/castigo à inércia do Estado ou como instrumento eficaz de garantia da segurança
jurídica e de pacificação social, é fato que o entendimento consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça não se presta a contemplar qualquer deles em sua plenitude.
A uma, porque desconsidera a compreensão de que o Estado abandonou seu
estado de inércia (se é que em algum momento nele esteve), ao intimar o réu para
participação de uma audiência admonitória, exortando-o ao cumprimento da pena e
advertindo-o, neste ato, acerca dos seus deveres e das consequências para o desvio de
conduta no curso da execução, de sorte que não há qualquer margem de omissão que dê
sustentação fática à imposição da grave sanção de extinção da punibilidade.
A duas, porque o Estado, quando atua na seara criminal, o faz como
substituto e em representação à sociedade, e não em nome próprio ou defendendo
interesse primário seu, de sorte que, impingindo a consequência da extinção da
punibilidade, sem que haja efetiva inércia dos órgãos de persecução criminal, a construção
pretoriana finda por atingir interesses da coletividade, em prestígio a interesses
eminentemente particulares do ofensor, consagrando evidente manifestação de um
garantismo penal monocular e afrontando, em última medida, a pacificação social,
enquanto fim último do fenômeno prescricional.
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Outrossim, é de rigor assentar a conclusão de que o entendimento
jurisprudencial aqui atacado, aderindo à frágil retórica argumentativa em prol da
irresponsabilidade penal, incorre no pecado capital de trazer ao debate o argumento prémoldado e descabido da analogia in malam partem, como se o ordenamento jurídico fosse
lacunoso a respeito do tema e, o que é pior, como se um simples exercício de interpretação
sistemática e/ou teleológica não fosse suficiente para conferir grau de certeza à assertiva
de que o comparecimento do réu à audiência admonitória (ou outro ato que o valha) deve
constituir marco interruptivo do prazo prescricional.
Portanto, ao decidir de modo diverso, o Superior Tribunal de Justiça
inegavelmente se mostra distante da realidade nacional (o que é inadmissível para uma
Corte que se diz o “Tribunal da Cidadania”), dá ensejo à consagração da impunidade,
premia a malícia, o engodo, a evasão, a ocultação e o descaso do apenado para com os
órgãos de persecução criminal (aí incluídos os órgãos do próprio Poder Judiciário), esvazia
as finalidades da pena e confere verdadeiro estímulo à criminalidade, prestando um
desserviço à ressocialização de apenados.
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Resumo: A Lei da Reforma Trabalhista efetivada através da Lei nº 13.467 de 13 de julho de
2017, fez alterações significativas no texto celetista, dentre elas, as relativas ao trabalho da
mulher, que passou a ser regulado e protegido há pouco tempo, em relação ao trabalho
dos homens, sendo, no entanto, ainda hoje, vítimas de discriminação no ambiente de
trabalho. O presente artigo visa analisar a relação de trabalho da mulher e os impactos da
flexibilização decorrentes das alterações realizadas pela Reforma Trabalhista. Para tanto,
serão estudados inicialmente aspectos gerais sobre a evolução dos direitos das mulheres
no âmbito do Direito do Trabalho, examinando como era tratada a proteção do trabalho
da mulher antes e após a Reforma. Na segunda parte do trabalho far-se-á um
questionamento acerca dos limites da flexibilização analisando até que ponto ela afeta a
mulher inserida no mercado de trabalho. Adotou-se na pesquisa a metodologia referência
bibliográfica, utilizando-se livros, artigos e obras que versam a respeito do tema ora
estudado e da legislação brasileira.
Palavras-chaves: Direito da Mulher. Reforma Trabalhista. Flexibilização.
Abstract: The Labor Reform Law, implemented through Law No. 13,467 of July 13, 2017,
made significant changes to the CLT text, including those relating to women's work, which
has recently been regulated and protected in relation to to men's work, being, however,
still today, victims of discrimination in the work environment. This article aims to analyze
the working relationship of women and the impacts of flexibilization resulting from the
changes made by the Labor Reform. To this end, general aspects of the evolution of
women's rights within the scope of Labor Law will be initially studied, examining how the
protection of women's labor was treated before and after the Reform. In the second part
of the work, a question will be made about the limits of flexibilization, analyzing the extent
to which it affects women in the labor market. The bibliographical referential methodology
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was adopted in the research, using books, articles and works that deal with the subject
studied and Brazilian legislation.
Keywords: Women's Rights. Labor Reform. Flexibilization.
1 INTRODUÇÃO
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Ao longo da história, coube a mulher a ocupação de determinados postos,
sempre relacionados ao trabalho doméstico e familiar. Com a Revolução Industrial, as
relações de trabalho foram sendo modificadas e a mulher foi explorada, mal remunerada
e com jornada que poderia chegar até 14 horas diárias. Essa situação foi o passo inicial
para a produção normativa de proteção dessa classe trabalhadora, a fim de proibir a
exploração excessiva da mulher.
No Brasil, a partir da Constituição de 1934, há uma igualdade formal entre os gêneros,
o que não garantia a efetividade dos seus direitos. A Consolidação das Leis do Trabalho,
CLT, 1943, trouxe artigos que tratavam do trabalho da obreira, da proteção à maternidade,
um avanço para a época. No primeiro momento, o legislativo produzia normas com
caráter de proteção, o que em certa medida, discriminava a obreira. Foi com a
Constituição de 1988, depois de o Brasil ratificar a Convenção Internacional sobre
eliminação de formas de discriminação contra a mulher, importante instrumento para a
efetivação dos direitos das mulheres, que a imagem feminina começou a modificar, tendo
a Constituição um caráter amplo de igualdade, abrangendo a formal e material.
Assim sendo, a presente pesquisa pretende mostrar a evolução do direito das
mulheres no âmbito do direito do trabalho, fazendo uma análise crítica de até que ponto
a flexibilização das leis trabalhistas tem impactado sobre as condições de trabalho da
mulher. Houve mitigação de direitos e tentativa de precarização das condições de
trabalho?
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DAS MULHERES NAS CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS
A luta por igualdade de gênero no Brasil passa por uma evolução lenta, mas gradual.
A mulher, durante toda a história, foi tratada de forma preconceituosa e com alto grau de
desrespeito. É notório, no entanto, o caráter evolutivo da temática em nosso
constitucionalismo, o que impõe conhecermos a trajetória traçada ao longo do tempo.
2.1 A mulher na Constituição de 1824
A Constituição do Império, outorgada por D. Pedro I em 23 de março de 1824,
manteve o tratamento que já era dispensado às mulheres no Brasil colônia, ou seja,
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continuou a conceber a ideia de que a atuação da mulher se restringe ao âmbito privado,
cuidando da família e exercendo funções domésticas.
Tanto era dominante a ideia de que a mulher cumpria apenas tarefas domésticas
que a Constituição de 1824 sequer se preocupou em negar-lhe direitos. Não há exclusão
expressa nessa Constituição à direitos políticos às mulheres. Todavia, não houve, à época,
quem reivindicasse tal atuação política. A certeza de exclusão da mulher do que se
compreendia como cidadão bastava para excluir esses direitos às pessoas do gênero
feminino. Outro fator que evidencia essa questão é o fato de que as únicas referências à
mulher no texto da Constituição do Império tratavam da esposa do Imperador e das
princesas, como se verifica nos dispositivos a seguir transcritos, in verbis:
Art. 108. A Dotação assinada ao presente Imperador, e à Sua Augusta
Esposa deverá ser aumentada, visto que as circunstâncias atuais não
permitem, que se fixe desde já uma soma adequada ao decoro de
Suas Augustas Pessoas, e Dignidade da Nação.
Art. 112. Quando as Princesas houverem de casar, a Assembleia lhes
assinará o seu Dote, e com a entrega dele cessarão os alimentos.
Art. 117. Sua Descendência legitima sucederá no Trono, Segundo a
ordem regular da primogenitura, e representação, preferindo sempre
a linha anterior ás posteriores; na mesma linha, o grau mais próximo
ao mais remoto; no mesmo grau, o sexo masculino ao feminino; no
mesmo sexo, a pessoa mais velha á mais moça. (CONSTITUIÇÃO
IMPERIAL – 1824).
Destaque-se, ainda, que em que pese o desprestígio à figura feminina, a
Constituição de 1824 manteve a previsão de a mulher governar, mas apenas por sucessão,
nos termos da Constituição Imperial, conforme se lê:
Art. 107. A Assembleia Geral, logo que o Imperador suceder no
Império, lhe assinará, e à Imperatriz Sua Augusta Esposa uma
Dotação correspondente ao decoro de Sua Alta Dignidade.
Art. 124. Em quanto esta Regência se não eleger, governará o Império
uma Regência provisional, composta dos Ministros de Estado do
Império, e da Justiça; e dos dois Conselheiros de Estado mais antigos
em exercício, presidida pela Imperatriz Viúva, e na sua falta, pelo mais
antigo Conselheiro de Estado.
Art. 130. Durante a menoridade do Sucessor da Coroa, será seu Tutor,
quem seu Pai lhe tiver nomeado em Testamento; na falta deste, a
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Imperatriz- Mãe, enquanto não tornar a casar: faltando esta, a
Assembleia Geral nomeará Tutor, contanto que nunca poderá ser
Tutor do Imperador menor aquele, a quem possa tocar a sucessão da
Coroa na sua falta. (CONSTITUIÇÃO IMPERIAL – 1824).
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Assim, verifica-se que a Constituição do Império, outorgada em 1824, considerava
cidadão apenas aquele pertencente ao sexo masculino, omitindo a proteção ao princípio
da isonomia em relação às mulheres. Verifica-se, ainda, que o texto constitucional concedia
às mulheres a possibilidade de trabalharem em empresas privadas, mas as impedia do
exercício de função pública, bem como do direito de votar e de serem votadas, conforme
o relato do historiador Rainer Gonçalves Sousa (2015).
A constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I determinava
a realização de eleições para a escolha de representantes dos
poderes legislativo e executivo. Para ser considerado um eleitor apto,
o cidadão deveria pertencer ao sexo masculino e ter no mínimo 25
anos.
2.2 A mulher na Constituição de 1891
A Constituição de 1891 foi a segunda Carta da história brasileira e a primeira
do período republicano. Foi promulgada em fevereiro de 1891, como uma consequência
direta da alteração da forma de governo. Ela implementou mudanças significativas para o
Brasil, ratificando o sistema republicano presidencialista, implantando o federalismo e
determinando a separação entre a Igreja e o Estado.
Além disso, conforme a historiadora Maria Efigênia Lage de Resende (1990), a nova
Constituição enquadrou o Brasil na tradição liberal norte-americana de organização
federativa e do individualismo político e econômico. Ela afirma também que a grande
inovação da Constituição de 1891 foi o federalismo, um sistema implantado de maneira
inédita a partir de 1891.
As transformações trazidas pela Constituição de 1891 não ficaram reclusas às
questões relativas ao federalismo e à forma de governo. Com a nova Carta, o Brasil deu
garantias a diversas liberdades individuais, das quais, a liberdade de reunião, de culto, de
expressão, de direito à propriedade privada etc. Um avanço significativo aconteceu
também com a garantia do direito ao habeas corpus.
A nova Constituição, no entanto, não fez menção às mulheres, o que significa dizer
que esse grupo não tinha direito ao voto e que os constituintes ainda não enxergavam as
mulheres como cidadãs, e a igualdade de todos perante a Lei era relativa, apesar dos
termos do § 2º, do Art. 72, in verbis:
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Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:
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§ 2º Todos são iguais perante a lei.
A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros
de nobreza, e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as
suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e
de conselho. (CONSTITUIÇÃO DE 1891).
Neste ano de 2021, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, a Constituição
Republicana de 1891 completou 130 anos, quando 234 congressistas escolheram o
Marechal Deodoro da Fonseca como Presidente da República pelo voto indireto. Quanto
à mulher, não houve avanço, apesar das muitas manifestações das mulheres pelo Brasil
afora.
2.3 A mulher na Constituição de 1934
A Constituição de 1934, na Nova República com Getúlio Vargas, consagrou, pela
primeira vez, o princípio da igualdade entre os sexos. Nesse sentido, o texto constitucional
estabeleceu o voto das mulheres; garantiu a igualdade de todos; proibiu as diferenças de
salários para um mesmo trabalho por motivo de sexo; proibiu o trabalho de mulheres em
indústrias insalubres; garantiu a assistência médica e sanitária à gestante e descanso antes
e depois do parto, através da Previdência Social; e dispensou as mulheres do Serviço
Militar, conforme se lê, in verbis:
Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores
de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.
Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e
para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada,
sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.
Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos
termos seguintes:
1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem
distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias
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ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou idéias
políticas.
Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.
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d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno
a menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e
a mulheres; outros encargos, necessários à defesa da Pátria, e, em
caso de mobilização, serão aproveitados conforme as suas aptidões,
quer nas forças armadas, quer nas organizações do interior. As
mulheres ficam excetuadas do serviço militar. (CONSTITUIÇÃO DE
1934).
Apesar das manifestações e da inclusão da mulher no contexto social e político da
Constituição de 1934, a literatura registra uma forte tendência de manter a mulher dentro
de casa. Para o Ministro da Educação do Governo Vargas, Gustavo Capanema, a família era
a “base da nossa organização social e por isto colocada sob a proteção especial do Estado”
e as jovens mulheres deveriam ser educadas de modo que tomassem consciência de sua
importante missão de conservar o lar. (CAPANEMA, 1937, apud BOMENY, COSTA,
SCHWARTZMAN, 2000, p. 213).
2.4 A mulher na Constituição de 1937
A Constituição de 1937, apesar do seu contexto excepcional, manteve as conquistas
das Constituições anteriores, e trouxe um acréscimo importante que foi o direito ao voto
das mulheres
Em 1937, Getúlio Vargas concretizou um golpe de estado que iniciaria um período
de ditadura de oito anos, que se estendeu até 1945: o Estado Novo. Para que entendamos
o pretexto utilizado por Vargas ao dar o golpe, é necessário analisar a radicalização política
ocorrida tanto na direita, quanto na esquerda durante os anos que o precederam, bem
como a postura do governo diante dessa oposição.
2.5 A mulher na Constituição de 1946
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, ou Constituição de 1946, foi a
quinta constituição brasileira, sua quarta republicana e terceira de caráter republicano democrático, promulgada após a queda do Estado Novo em 1945. Um texto
redemocratizador, a Carta de 1946 espelhava a derrocada dos regimes
totalitários na Europa e o retorno, ainda que tênue, dos valores liberais no mundo.
39

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

De certo modo, ela tratou de restabelecer os valores democráticos e republicanos
da Constituição de 1934, como a liberdades de expressão e as eleições diretas para os
principais cargos do Executivo e Legislativo, e de instituir alguns novos preceitos, como a
ampliação do voto feminino para todas as mulheres e a inviolabilidade dos sigilos postais.
No entanto, indicando tendências centralistas do Poder Executivo, esta Constituição
também manteve algumas prerrogativas do período getulista, a exemplo do
corporativismo sindical. Sua vigência durou até a Constituição de 1967, mas, na prática, ela
virou "letra morta" nas mãos dos governantes militares logo após o Golpe de 1964.
Em uma análise mais pormenorizada, a Carta de 1946 representou um retrocesso
para as mulheres quando eliminou a expressão "sem distinção de sexo" quando fez
referência a expressão “todos são iguais perante a Lei”.
2.6 A mulher na Constituição de 1967
A Constituição de 1967, foi a sexta constituição do Brasil e quinta de sua república,
bem como sua segunda e última constituição republicana de caráter autoritário. Elaborada
sob supervisão dos militares no poder, esta Carta legitimava o regime iniciado pelo Golpe
de 1964, abandonando sua fachada democrática e formalizando a ditadura militar.
Talvez a mais repressiva de todas as constituições, ela desfazia boa parte dos
preceitos democráticos da Constituição de 1946, servindo, na prática, de mero pretexto
para a ação do governo militar sobre a vida pública. Por si só muito autocrática,
concentrando poderes no Executivo e autorizando a extinção de partidos políticos, ela foi
suplementada por diversas emendas, decretos-lei e, mais famosamente, atos institucionais,
que foram incorporados ao seu texto na Emenda Constitucional de 1969. Sua vigência
seguiu até a promulgação da Constituição de 1988, símbolo da Nova República (1985 atual) e da redemocratização do país.
O único avanço no tocante à condição da mulher na Constituição de 1967 foi a
redução do prazo para a aposentadoria, de 35 para 30 anos.
2.7 A mulher na Constituição de 1988
E chegamos aos nossos dias! A Constituição de 1988, conhecida como Constituição
Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro hoje. Desde a independência
do Brasil em 1822, é a sétima constituição que nosso país tem – e a sexta desde que somos
uma República.
A CF/88 já vai completar 33 anos e é um marco aos direitos dos cidadãos brasileiros,
por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Em 05 de outubro de 1988, sua
promulgação foi marcada pelo discurso do então deputado federal e participante
da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães: “A Constituição pretende ser a voz, a letra,
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a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito:
Muda para vencer! Muda, Brasil!”
Quanto à realidade das mulheres, o texto constitucional contemplou o tema da
isonomia e reconheceu a igualdade de todos perante a Lei, sem distinção de qualquer
natureza; Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no
trabalho, e na família.
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Quanto aos direitos trabalhistas, o texto constitucional estabeleceu:
Proibição de diferença de salário, admissão e função, por motivo de
sexo;
Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com
duração de 120 dias;
Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos;
Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até
6 anos de idade em creches e pré-escolas.
Quanto aos direitos das trabalhadoras domésticas, a Constituição garantiu:
Salário-mínimo, proibição da redução do salário, 13º salário, folga
semanal, férias anuais remuneradas, licença à gestante de 120 dias,
licença paternidade, aposentadoria, integração à previdência Social.
Quanto aos direitos políticos, o texto constitucional garantiu à mulher votar e ser
votada; e na família,
Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passam a ser
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher;
É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar;
A família pode ser formada por qualquer dos pais e seus filhos;
O prazo do divórcio diminui para 1 (um) ano, em caso de separação
judicial; e para 2 (dois) anos, em caso de separação de fato;
O Estado criará mecanismos para coibir a violência familiar.
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A mulher passa a ter direito ao título de domínio e à concessão de
uso da terra, independentemente de seu estado civil, tanto na área
urbana como rural.
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Infere-se, assim, a evolução dos direitos e garantias conferidas às mulheres no
contexto constitucional brasileiro, desde a Constituição Imperial, até a Constituição Cidadã
de 1988
3 A PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER ANTES DA LEI 13.467/2017.
Durante toda a história, a mulher sempre foi tratada como um ser inferior ao
homem, principalmente nas questões salariais e sobre jornadas de trabalho. Essa realidade
se intensificou a partir da Revolução Industrial (1760), onde o trabalho feminino era
explorado em jornadas exorbitantes, com salários inferiores aos dos homens, inclusive
exercendo as mesmas funções, onde eram expostas a péssimas condições de trabalho e
sem quaisquer direitos e garantias.
O trabalho feminino era definido como trabalho de “meias-forças”, ou seja, menor,
inferior e abaixo do trabalho masculino, o que resultava numa discriminação e uma
opressão da massa trabalhadora feminina, que recebia menos e trabalhava nas mesmas
funções que os homens, conforme se observa no fragmento a seguir:
A completar o quadro, era usual a utilização das chamadas “meiasforças”, ou seja, trabalho do menor, trabalho da mulher, cuja
remuneração era ainda inferior a do trabalhador maior, do sexo
masculino. A consequência foi o aviltamento das condições de
trabalho” (SOUZA; CARNEIRO,2008)
Percebe-se, no entanto, que a partir da Revolução Francesa (1789), onde surge ideais
de igualdade, fraternidade e liberdade, ideias iluministas começam a influenciar toda a
sociedade francesa que se expande por todo o mundo. A partir destas ideais, veio à tona
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual influenciou diversos
movimentos sociais e que também ensejou a criação de diversas normas trazidas pela
CF/88.
No Brasil, a primeira Constituição a tratar dos direitos das mulheres expressamente
no que tange trabalho, a não discriminação de sexo, etnia, cor, foi a de 1934, como vista
acima, com diversas garantias nunca anteriormente asseguradas às mulheres, abrangendo
igualdade de salários e proibindo o trabalho de gestantes em locais insalubres. Este foi um
verdadeiro marco em relação aos avanços das normas protetoras da mulher, preconizando
direitos fundamentais.
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A partir da influência de Organismos Internacionais a legislação Brasileira foi
aprimorando e evoluindo no que concerne à expansão de uma gama de direitos e garantias
das mulheres, como por exemplo a Convenção n°3 OIT (Organização Internacional do
Trabalho) de 1934, que tinha como tema o emprego das mulheres antes e depois do parto,
conforme se vê em destaque:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

ARTIGO 2° Para a aplicação da presente Convenção, o termo
“mulher” designa toda a pessoa do sexo feminino, qualquer que seja
a idade ou a nacionalidade, casada ou não, e o termo “filho” designa,
todo o filho, legitimo ou não.
A partir do artigo citado acima, podemos analisar que a mulher começa a ter um
tipo de tratamento diferenciado, pois, tal menção era muito clara ao afirmar que
independente se a mulher for casada ou não, de qualquer nacionalidade e idade, ela
possuirá as mesmas garantias. Doravante, o artigo 3° alcança o tema da licença após o
parto, que seria de seis semanas, assegurando ainda o direito de indenização suficiente
para subsistência do filho no período de afastamento. E para as mulheres que estivessem
no período de lactação, o direito a dois intervalos intrajornada de meia hora cada para
amamentação. Segue as menções:
ARTIGO 3º Em todos os estabelecimentos industriais ou comerciais,
públicos ou privados, ou nas suas dependências, com excepção dos
estabelecimentos onde só são empregadas os membros de uma
mesma família, uma mulher
a) não será autorizada a trabalhar durante um período de seis
semanas, depois do parto;
b) terá o direito de deixar o seu trabalho, mediante a exibição de um
atestado médico que declare esperar-se o parto, provavelmente
dentro em seis semanas;
c) receberá, durante todo o período em que permanecer ausente, em
virtude dos parágrafos (a) e (b), uma indemnização suficiente para a
sua manutenção e a do filho, em boas condições de higiene; a
referida indenização, cujo total exato será fixado pela autoridade
competente em cada país, terá dotada pelos fundos públicos ou
satisfeita por meio de um sistema de seguros. Terá direito, ainda, aos
cuidados gratuitos de um médico ou de uma parteira. Nenhum erro,
da parte do médico ou da parteira, no cálculo da data do parto,
poderá impedir uma mulher de receber a indemnização, a qual tem
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direito a contar da data do atestado médico até aquela em que se
produzir o parto;
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d) terá direito em todos os casos, se amamentar o filho, duas folgas
de meia hora que lhe permitam o aleitamento.
Adiante, no artigo 4°, demonstra-se o direito de a mulher não ser dispensada pelo
empregador no período em que deve ser afastada das atividades laborais por conta da
gravidez ou de doença provada por atestado médico que aponte como causa o resultado
da gestação ou parto e que reduza sua capacidade laborativa.
ARTIGO 4º No caso em que uma mulher se ausente do trabalho em
virtude dos parágrafos (a) e (b) do artigo 3º da presente Convenção
ou dele se afaste, por um período mais longo, depois de uma doença
provada por atestado medico, como resultado da gravidez ou do
parto, e que a reduza á incapacidade de voltar ao trabalho, será ilegal,
para o seu patrão, até que a sua ausência tenha atingido uma
duração máxima, fixada pela autoridade competente de cada país,
notificar à sua, dispensa, durante a referida ausência ou em uma data
tal que, produzindo-se o pré-aviso expire o prazo no decurso da,
ausência acima mencionada.
Por sua vez, o Decreto-Lei N° 2548 DE 1940, trouxe uma disposição na qual
contemplava diferença salarial entre obreiros do sexo feminino e masculino, no percentual
de 10% sobre o salário-mínimo sob a justificativa de que as medidas utilizadas para
segurança e higiene no trabalho já oneravam o trabalho feminino, ou seja, trazia um maior
gasto para o empregador, uma justificativa pautada na discriminação pelo sexo. Adiante a
Convenção n. 4 da OIT de 1937, incorporada posteriormente no Decreto-Lei N° 2548 de
1940, proibia o trabalho noturno das mulheres, com exceção àquelas que trabalhavam
apenas com membros de sua família, ou seja, mais uma vez condicionando o trabalho da
mulher à aceitação do marido.
Posteriormente, na Constituição de 1946, foi consolidada a proibição de diferenças
salariais por questões de raça, idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Ou seja, mais um
avanço em questões garantistas, as mulheres que antes eram tratadas como seres não
possuidoras de direitos e que não possuía capacidade plena de forma alguma. O que só
veio mudar a partir da Lei n° 4.121 de 1962, o Estatuto da Mulher Casada estabeleceu que
não havia mais obrigatoriedade de a mulher ter autorização do marido para trabalhar, bem
como receber heranças e comprar imóveis.
Avante, na Constituição atual de 1988, celebra-se principalmente o princípio da
dignidade da pessoa humana, a qual veda a distinção entre pessoas do sexo feminino e
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masculino, afirmando todos serem passíveis de ter uma vida digna, na qualidade de seres
humanos. Além das garantias estendidas aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos,
a CF/88 assegura a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante objetivos
específicos como a proibição de diferenças salariais por motivo de sexo, idade ou estado
civil e ainda concede licença à gestante a serem gozadas por 120 dias após o parto sem o
prejuízo da sua respectiva remuneração.
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Sobre a perspectiva do atual texto constitucional, o livro “Os Direitos das mulheres
na legislação Brasileira Pós Constituinte”, declara:
Quanto aos direitos das mulheres, a CF/88 foi um marco, pela
consideração de homens e mulheres iguais em direitos e obrigações
(art. 5o, I). A Constituição acolheu a ampla maioria das demandas dos
movimentos de mulheres e é uma das mais avançadas no mundo.
O trabalho é considerado um direito social e está amplamente assegurado no Art.6º
da CF/88 e no Art.7º, XXX da CLT de 1943, que proíbe diferenciação de salários e de critérios
discriminatórios de admissão por motivos de sexo, cor, idade ou estado civil e motivos
específicos trazidos no livro citado acima de autoria do Centro Feminista de estudos e
assessoria (2006), onde se lê:
A CF/88 proibiu a diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(art. 7o, XXX e CLT/1943, art. 5º). Devido à grande discriminação e
abusos cometidos contra as mulheres no mercado de trabalho,
Legislação posterior proibiu a exigência de atestados de gravidez e
esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos
admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho (Lei
9.029/1995). Posteriormente, foi sancionada legislação inserindo
regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho na CLT (Lei
9.799/1999). Foi retirada, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
a expressão “aborto criminoso” (Lei 8.921/1994) em referência a
redução dos dias de férias motivada pelo licenciamento compulsório
da trabalhadora por motivo de aborto (Art. 131, II). Entretanto, na
Seção V – Da Proteção à Maternidade, ainda consta a expressão
“aborto não criminoso” (Art. 395) quando se refere ao repouso
remunerado e ao direito de retornar à função que ocupava antes de
seu afastamento.
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Diante do avanço e da força da Constituição de 1988, cabe a análise das normas
específicas de Direito do Trabalho, que ganhou força com o advento da CLT em 1943, na
qual reforçou e reafirmou com clareza a proteção ao trabalho da mulher, trazendo normas
que buscaram amparar as empregadas de forma a contemplar e abranger sua segurança
e saúde no ambiente laboral.
Antes de adentrar nas normas atuais de proteção ao trabalho da mulher de forma
mais nítida e extensiva é necessário analisar as disposições revogadas pela lei 13.467/2017.
O cenário do trabalho da mulher no geral sofreu diversas modificações no que tange,
jornada de trabalho, intervalos e trabalho em locais insalubres, principalmente.
A reforma trabalhista revogou o artigo que tratava sobre o intervalo de 15 minutos
do qual a mulher usufruía antes de iniciar a jornada extraordinária. No caso, o empregador
era obrigado, segundo o Art. 384 da CLT de 1943, a conceder uma pausa de quinze minutos
antes do início da prorrogação da jornada diária de trabalho.
A CLT preceituava: “Art. 384 – Em caso de prorrogação do horário normal, será
obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período
extraordinário do trabalho.” Segundo o advogado Carlos Modanês em seu artigo
“Obrigatoriedade do descanso de 15 minutos para mulheres antes do início da jornada
extraordinária”, essa concessão seria devida em prol da saúde e integridade da empregada,
que era um benefício a segurança e higidez da mulher.
Tal norma jurídica foi objeto de várias jurisprudências do TST entre os anos de
2014/2015, sob o argumento de que estava sendo violado o princípio da isonomia,
pacificando, no entanto, que era constitucional tal intervalo, sob o argumento da recepção
pela CF/88. Observa-se abaixo os julgados pertinentes a tal discussão:
RECURSO
DE
REVISTA
DA
RECLAMANTE
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.
INTERVALO
INTRAJORNADA.
ARTIGO 384 DA CLT. DIREITO DO TRABALHO DA MULHER.
PROVIMENTO. Por disciplina judiciária, curvo-me ao entendimento
do Tribunal Pleno desta Corte que, reconhecendo a
constitucionalidade do artigo 384 da CLT de que trata do intervalo
de 15 minutos garantido às mulheres trabalhadoras antes da
prestação de horas extraordinárias, considerou que a concessão de
condições especiais à mulher não fere o princípio da igualdade entre
homens e mulheres contido no artigo 5º, I, da Constituição Federal.
Desse modo, não sendo concedido o referido intervalo, são devidas
horas extraordinárias a ele pertinentes. Precedentes desta Corte.
Recurso de revista conhecido e provido. A (TST – ARR:
5320920135150120, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data
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de Julgamento: 11/02/2015, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
20/02/2015).
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ARTIGO 384 DA CLT. INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA
MULHERES ANTES DO LABOR EM SOBREJORNADA NÃO
GOZADO. PAGAMENTO COMO HORAS EXTRAS. ARTIGO 71, §
4º, DA CLT. Esta Corte possui entendimento pacificado de que o
artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988, conforme sedimentado no julgamento do Processo nº TST-IINRR- 1.540/2005-046,12-00.5, ocorrido na sessão do Tribunal Pleno
em 17/11/2008. Homens e mulheres, embora iguais em direitos e
obrigações, diferenciam-se em alguns pontos, a exemplo do aspecto
fisiológico, merecendo, assim, a mulher um tratamento distinto
quando o trabalho lhe exige um desgaste físico maior, como nas
ocasiões em que presta horas extras, motivo por que são devidas
como extras as horas decorrentes da não concessão do intervalo
previsto no artigo 384 da CLT. Recurso de revista conhecido e
provido. (TST – RR: 2683320125090010, Data de Julgamento:
18/05/2015, Data de Publicação: DEJT 05/06/2015).
O empregador que não respeitasse tal imposição legal, seria obrigado a indenizar a
empregada sobre os intervalos suprimidos como hora extra, incidindo nos reflexos
resilitórios. O que gerava uma certa imperiosidade na norma analisada em questão.
Para a advogada Claudia Abdul Ahad em seu artigo: “Reforma Trabalhista e seus
impactos no trabalho da mulher”, o motivo de existir tal legislação obrigando o
empregador a conceder o intervalo de quinze minutos para a empregada antes do início
das horas extras era porque na época do advento da CLT, as mulheres necessitavam de
autorização dos maridos para continuar no trabalho após a jornada normal.
Outro ponto muito importante a ser destacado é que antes da reforma trabalhista
era obrigatório o afastamento da mulher do ambiente de trabalho insalubre enquanto
durasse o período gestacional e a lactação, pois visava garantir segurança à saúde da
mãe(empregada) e do seu filho, consequentemente.
No entanto, o afastamento laboral da mulher grávida ou lactante se daria
automaticamente da comunicação da gravidez pela empregada ao empregador,
independentemente do nível de insalubridade do ambiente de trabalho. Ou seja, tal artigo
visava não só proteger a saúde da mulher, mas proteção a integridade física do feto em
desenvolvimento.
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Dentre os direitos assegurados à mulher, como forma de resguardar sua igualdade
e prevenir práticas discriminatórias por parte do empregador, o legislador celetista trouxe
tais medidas como amparo para segurança e trabalho da mulher. Que foram modificados
pela Reforma Trabalhista de 2017, como poderá ser examinado com mais descrição no
capítulo seguinte.
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4 RELAÇÃO DE TRABALHO DA MULHER E OS IMPACTOS DA FLEXIBILIZAÇÃO
As diretrizes trabalhistas convergem necessariamente para a integral proteção à
saúde da mulher, e consequentemente a preservação da saúde e vida do bebê, no que
tange às normas de proibição do trabalho insalubre para grávidas e lactantes, tendo em
vista que a exposição de substâncias da mulher no período de gestação e amamentação
tem consequência direta e influi na saúde e desenvolvimento do feto e bebê.
Para apenas evidenciar didaticamente o que seria atividades insalubres, a legislação
trabalhista traz uma conceituação em seu art. 189 da CLT:
São consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente
e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Anteriormente à reforma, era proibido de qualquer forma o trabalho da gestante e
lactante em locais de trabalho que apresentasse qualquer nível de insalubridade. Com o
advento da Lei Nº 13167/2017, alterou-se tal cenário completamente. Com a mudança do
Art. 394-A da CLT, subordinando apenas o afastamento imediato da mulher grávida ou que
estava em período de amamentação das atividades insalubres em grau máximo.
Assim, ficou permitido pelo novo texto de lei, a realização do trabalho da gestante
ou lactante em locais onde caracterizava-se o grau mínimo e médio de insalubridade,
condicionando apenas, a apresentação de um mero atestado emitido por médico de
confiança da trabalhadora, permitindo sua presença no trabalho. Dessa forma, determinou
o artigo reformista:
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor
do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada
de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto
durar a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
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II – atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo,
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de
confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a
gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
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III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017).
Outra modificação muito significativa está relacionada aos intervalos intrajornada,
previsto no Art.396 da CLT. Intervalo intrajornada é aquele no qual o empregado desfruta
de pausas entre a jornada normal, antes da reforma o mesmo era concedido diante de
duas pausas de meia hora cada, para fins de amamentação, até os seis meses completos
da criança. Valendo ressaltar que esse prazo poderia ser dilatado, perante necessidade
comprovada e após autorização de autoridade competente.
Tal regramento, por incrível que pareça, foi mantido pelo legislador reformista,
continuando dois intervalos de meia hora cada para a trabalhadora amamentar a criança.
Porém a alteração trazida pela lei, se refere ao momento de concessão, ou seja, apenas
através de acordo individual de trabalho entre a mulher e o empregador, de forma que tal
acordo seja viável e interessante para ambas as partes.
Sobre as novas regras trazidas pela Lei Nº 13.467/2017, referente aos intervalos
intrajornada, vigoram tais especificações, como a obrigatoriedade de serem concedidos à
mulher lactante ou adotante, que seja até os seis meses de vida da criança, que tenham
duração de trinta minutos cada intervalo (remunerado) e que tal acordo seja firmado entre
a empregada e o empregador, essas são as exigências pós-reforma trabalhista.
Antes de dar seguimento em outros parâmetros legislativos pós-reforma,
abordaremos ainda uma mudança muito relevante no que tange às normas de proteção à
mulher. Houve, portanto, a revogação do Art. 384 da CLT, no qual previa o direito de a
empregada gozar de 15 minutos entre o fim de sua jornada normal e início da sua jornada
extraordinária.
Ou seja, com a vigência da nova reforma, a empregada não têm mais direito a
usufruir uma pausa antes de iniciar sua jornada extraordinária, a nova lei trabalhista
revogou o dispositivo supracitado. E logo após tal modificação, houve várias indagações
entre juristas e tribunais sobre os benefícios e malefícios da revogação do Art. 384 da CLT,
que serão analisadas esmiuçadamente no capítulo seguinte.
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Não obstante o clima de novidades trazidas pela Lei Nº 13.467/2017, adveio a MP
808/2017 em 14 de novembro de 2017, no intuito de sanar algumas irregularidades da
reforma trabalhista. E modificou totalmente o dispositivo que trata sobre o trabalho da
gestante em ambientes insalubres.
Considerada a reforma da reforma, trouxe consigo inúmeras mudanças em relação
às regras direcionadas não só as gestantes, como também os trabalhadores autônomos,
ao trabalho intermitente, a jornada 16×32 e aos danos morais. Retornando o
entendimento trazido pela Lei Nº 13.467/2017, a gestante estava autorizada a laborar em
ambientes insalubres de grau mínimo e médio mediante apresentação de atestado médico
de sua confiança.
A Medida Provisória 808 de 2017, revogou totalmente esse dispositivo,
determinando a proibição e o consequente afastamento enquanto durar a gestação
independentemente do grau de insalubridade. Não mais condicionando a empregada à
exposição de agentes químicos e físicos insalubres, colocando em risco à saúde da mulher
e da criança, como pode ser analisado a seguinte:

Art. 394-A. A empregada gestante será afastada, enquanto durar a
gestação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e
exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o
pagamento de adicional de insalubridade. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 808, de 2017)

1o(VETADO)
2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio
ou mínimo, pela gestante, somente será permitido quando ela,
voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por médico
de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que
autorize
a sua permanência
no exercício
de suas
atividades. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017)
3º A empregada lactante será afastada de atividades e operações
consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar
atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema
privado ou público de saúde, que recomende o afastamento durante
a lactação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017).
Diante de tais modificações, as novas regras obrigariam a empregada a ser afastada
de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e não teria direito ao referente
adicional de insalubridade, pelo fato da ausência de exposição. Garantindo também a
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possibilidade de a gestante apresentar atestado de saúde permitindo sua atuação laboral
em locais de graus mínimo e médio de atividades insalubres.
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Em relação à empregada lactante, independentemente do grau de insalubridade, a
mesma será afastada das atividades e operações mediante apresentação de atestado de
saúde emitido também por médico de sua confiança. Não havendo qualquer citação no
texto legal sobre a necessidade de perícia ou de autorização por parte das entidades
competentes para atestar as condições desse local de trabalho para, consequentemente,
proteger a saúde da mulher.
Ocorre que, a medida havia sido editada pelo Presidente Michel Temer juntamente
com o Senado no intuito de corrigir algumas falhas trazidas pela reforma trabalhista de
julho de 2017, vindo a ser várias vezes emendada, inclusive. Porém, de acordo com a CF/88
no Art. 64, § 4º, o prazo de vigência das MP’s é de 60 dias, podendo ser prorrogadas por
mais 60 dias.
A MP 808 de 2017 vigorou por 120 dias corridos sem sua necessária e imprescindível
conversão em lei, o que não ocorreu, fazendo com que houvesse a caducidade das normas
e portanto, sua imediata revogação, retornando, no entanto, a vigorar o texto integral da
Lei Nº13.467/2017.
Com o fim da sua vigência, a gestante submetida a graus de insalubridade mínima
e média passa a ter seu afastamento apenas condicionado a um atestado médico emitido
por seu médico de confiança, determinando seu afastamento de tais atividades, não sendo
suficiente outra forma para caracterizar seu devido afastamento sem prejuízo de sua
remuneração.
Vale ressaltar também que, a MP 808/2017 não contemplou nenhuma alteração
referente a revogação do Art. 384 da CLT e sobre as regras que versam sobre o intervalo
intrajornada concedido às mulheres gestantes.
Diante disso, é necessário analisar os pontos controversos sobre tais alterações e
explorar mais a fundo os detalhes de uma forma mais elucidativa, trazendo o tema para
como tem sido a aplicação atual de tais normas, tais conjunturas serão discutidas no
capítulo a seguir
A lei Nº 13.467/2017 alterou mais de duzentos artigos da Consolidação das Leis do
Trabalho e consequentemente revogou expressa e tacitamente diversos artigos.
As mudanças trazidas pela reforma trabalhista, afetaram diretamente o que temos
como normas de proteção à saúde da mulher, claramente, violam o direito fundamental
de proteção ao trabalho da mulher de forma impactante. O que havia pré-reforma era o
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entendimento legal de que a exposição ao local insalubre enseja por si só grandes riscos à
saúde da mulher gestante.
Houve, portanto, uma precarização de direito, de garantias. Digamos que se
evidencia nitidamente o retrocesso social que tal norma trouxe consigo, ao ponto que
atribui a empregada o ônus de provar que deverá ser afastada de ambientes de trabalho
insalubre em grau mínimo e médio. A reforma não contemplou a ideia do princípio da
proteção, valor basilar do direito material do trabalho, onde protege-se a parte
hipossuficiente, qual seja nesse caso, a empregada.
A ausência de submissão à realização de perícia por médico do Ministério do
Trabalho e Emprego, traria maior segurança jurídica para a situação, porém não há
nenhuma exigência legislativa nesse sentido. Ou seja, condicionar a empregada a
permissão para exercer suas atividades laborais em locais insalubres a um mero atestado
médico de um profissional de sua confiança é uma forma de precarizar os direitos
femininos na esfera trabalhista.
O Juiz do trabalho e professor Rodolfo Pamplona Filho, em seu canal Pamplona no
Youtube, perpetra diversas críticas em relação a tais novidades legislativas, reitera que
antes da reforma havia uma presunção da extensão do dano da exposição a mulher
gestante ou lactante a ambientes insalubres e após a reforma, essa presunção já não existe
mais, ensejando a obrigação da mulher gestante ou lactante empregada provar que
merece ser afastada por questões de proteção pessoal e também da saúde do filho.
De uma visão positiva à alteração pode-se extrair a “liberdade” conferida à
empregada para optar de permanecer ou não no trabalho, ainda que em ambiente
insalubre, essa tese evidencia a opção da mulher empregada na sua manutenção no
mercado do trabalho, o que praticamente não é defendida por juristas brasileiros.
Entretanto, no dia 30 de abril de 2019, o Ministro Alexandre de Moraes do Supremo
Tribunal Federal, deferiu uma liminar da ADIn 5938, ordenando a total suspensão dos
incisos II e III do art. 394-A da CLT, que autoriza o exercício das mulheres gestantes e
lactantes a laborar em locais insalubres em grau mínimo e médio, condicionando o
afastamento à apresentação de um atestado médico de sua confiança.
A partir de tal decisão passa a ser obrigatória o afastamento compulsório da
empregada gestante ou lactante que trabalha em ambiente insalubre, independentemente
de apresentação de atestado, ou de graus.
A liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADIn 5938, foi alvo de
uma crítica sobre um prisma constitucional compartilhada pelo Advogado Leandro Pinto
de Castro em seu artigo no site Migalhas, como pode ser visto a seguir:
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Num cenário em que, como já dito, possivelmente o agente insalubre
(mínimo ou médio) não necessariamente é danoso à saúde,
possivelmente menos do que o contato com produtos de afazeres
domésticos, perde-se a oportunidade de se avaliar a necessidade do
afastamento em cada caso concreto, lembrando que esse pode se
dar (ou melhor, poderia se dar) mediante mera e simples indicação
do profissional médico de confiança da mulher… Também oportuno
lembrar que até 2016 sequer havia previsão legal de afastamento das
atividades da gestante, novidade introduzida apenas pela lei
13.287/16, antiga redação do artigo 394-A.
Enfatizamos o que dissemos no início: a proteção da saúde da
trabalhadora gestante é inafastável. Nossa provocação é propor uma
reflexão maior acerca de todo o cenário, identificando-se até que
ponto a legislação, tal como prevista, efetivamente ofende
a Constituição Federal ou se constitui a melhor forma de compor o
maior número de interesses da própria mulher.
Ainda sobre o julgamento da liminar da ADIN 5938 no STF, a Ministra Rosa Weber
corroborou com o relator, conforme observado em seguida:
Feitas essas considerações, que procurei sumariar, senhor presidente,
concluo dizendo que a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017
na redação do art. 394-A da CLT implica inegável retrocesso social,
porquanto a revogar anterior norma proibitória do trabalho da
empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo
trabalhista em 2016, além de menoscabo ao direito fundamental à
saúde da mãe trabalhadora, no que transfere ao próprio sujeito
tutelado a responsabilidade pela conveniência de atestado no
sentido da necessidade de afastamento do trabalho. Acompanho o
eminente relator, renovando meus cumprimentos a Sua Excelência.
Em suma, o julgamento encerrou-se com o placar de 10 votos contra 1, vencido o
Ministro Marco Aurélio de Melo. Julgada procedente a ADIN 5938, ajuizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, no dia 29 de maio de 2019. Em
síntese, o STF decidiu pela proibição de que trabalhadoras grávidas e lactantes exerçam
atividades insalubres, o que foi permitido pela reforma trabalhista.
Pela legislação, as gestantes poderiam trabalhar em atividades insalubres em grau
mínimo e médio, já as lactantes podiam atuar em atividades insalubres de qualquer grau.
A exceção seria para casos de pedidos de afastamento da função por meio de atestado
médico.
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Em abril do mesmo ano, o ministro relator Alexandre de Moraes já havia impedido
a norma por meio de decisão liminar. Segundo Moraes, a proteção da mulher grávida ou
da lactante em relação ao trabalho insalubre caracteriza-se como direito social protetivo
tanto da mulher como da criança, abrangendo o alcance da norma trabalhista.
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CONCLUSÃO
No decorrer deste trabalho buscou-se elucidar as principais alterações legislativas
em relação às normas de proteção à saúde da mulher.
Diante da presença de normas asseguradoras dos direitos femininos, um que se
destaca fortemente é princípio constitucional da isonomia, visando a diminuição da
desigualdade de condições de trabalho e salarial, como também o posicionamento da
mulher empregada como sujeito de direito no mercado de trabalho e na sociedade. É
notório o quanto já se avançou nesses quesitos, no entanto, as modificações legislativas
constantes podem ferir direitos e trazer retrocessos como foi apontada a reforma
trabalhista, elucidando o cenário de precarização de garantias constitucionais.
Tal discussão é bastante propícia no campo do direito do trabalho, pois apesar da
aprovação da reforma trabalhista, as polêmicas e contradições continuam existindo,
inclusive no momento de sua interpretação, como aplicadores do direito é nosso dever
debater sobre tal conteúdo e sobre vícios de legalidade e inconstitucionalidades eivados
na reforma. E consequentemente debater sobre o empenho do judiciário para amparar,
discutir e resolver tais controvérsias, na obrigatoriedade de observância à égide dos
princípios, valores e normas constitucionais.
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CLÁUDIO ÁLVARES SANT’ANA12
(coautor)
Na última década, a sociedade vem passando por intensa evolução dos meios
digitais e tecnológicos, com a consequente substituição de sistemas tradicionais até então
já consagrados, por outros informatizados.
Tal narrativa é facilmente vislumbrada, quando se faz uma análise comparativa
entre alguns ramos comerciais há alguns anos e seu contexto atual, assim como os meios
interpessoais de interações entre as pessoas.
Classificados em jornais de grande circulação era o meio mais comum de
comercialização de bens móveis e imóveis na sociedade, sendo substituídos por
plataformas de comércio virtual. Da mesma forma, o transporte urbano para que não
possuía meios próprios e optava por algo mais cômodo, era realizado pelo lendário Taxi,
sendo praticamente extinto com o advento de aplicativos de transporte particular.
Nesse viés, os diálogos que ocorriam na maioria das vezes de maneira pessoal
e por meio de ligações telefônicas quando existia a barreira da distância entre
interlocutores, atualmente deram lugar aos aplicativos de conversas instantâneas
criptografadas ou não, a depender do aplicativo.
Toda evolução digital até então vislumbrada, vem sendo aplicada de maneira
a trazer maior comodidade aos seus usuários, que passaram a dominar praticamente todas
as nuances do mundo moderno, do conforto de suas residências, através de um único
clique em seu aparelho smartfone.

12 Delegado de Polícia no Estado de Mato Grosso. Atualmente Delegado Titular da Delegacia Especializada
do Idoso, da Criança e da Mulher de Várzea Grande da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
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Noutro giro, as facilidades dos meios digitais, aliadas a seu acesso
indiscriminado a todas as faixas etárias, representam um vasto espaço para prática das
mais diversas modalidades criminosas existentes no nosso ordenamento jurídico.
Adolescentes, por passarem a maioria do tempo conectados e “online”, se
tornam alvos fáceis para cibercriminosos, que detém nas redes sociais, o seu campo de
atuação para prática de crimes, principalmente os de conotação sexual.
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Atento a tais mudanças de comportamento social, o legislador tipificou o ato de
aliciamento de crianças por qualquer meio de comunicação no Estatuto da Criança e do
Adolescente em seu art. 241-D, nos seguintes termos:
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato
libidinoso: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº
11.829, de 2008)
Ao proceder a análise detida da referida norma, o operador jurídico se depara com
o tipo penal que descreve a conduta tendo como vítima criança, contudo, deixando omisso
a figura da vítima adolescente.
Nota-se que por lapso legislativo o legislador reformista do ECA, no ano de 2008,
ao acrescentar o tipo penal transcrito no artigo 241-D ao estatuto, não abarcou a figura do
adolescente como vítima de tal conduta criminosa.
Em análise global do ordenamento jurídico pátrio, não se vislumbra qualquer tipo
penal narrando em seu preceito primário a conduta de aliciar ou assediar13, adolescente,
por meio de comunicação, para fins de prática de atos libidinosos.
Ao que parece, estamos diante do fenômeno da anomia legislativa, que ocorre em
caso de ausência de norma regulamentadora de determinada situação fática.
Nesse sentido a doutrina de Lélio Braga Calhau:
A anomia é uma situação social em qeu falta coesão e ordem,
especialmente no tocante a normas e valores. Se as normas são definidas
de forma albígua, por exemplo, ou são implementadas de maneira causal
e arbitrária; se uma calamidade como a guerra subverte o padrão habitual
da vida social e cria uma situação em que se torna obscuro quais normais
13 Além das condutas de instigar ou constranger.
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têm aplicação; ou se um sistema é organizado de tal forma que promove
o isolamento e a autonomia do indivíduo a ponto das pessoas se
identificarem muito mais com seus próprios interesses do que com os do
grupo ou da comunidade como um todo - o resultado poderá ser a
anomia, ou falta de normas. (CALHAU, Lélio Braga. Resumo de
Criminologia. 4. ed. revista ampliada e atualizada. Niteroi, RJ. Impetus,
2012.)
Como saída jurídica para tal lapso legislativo, num primeiro momento,
poderíamos pensar em aplicar a norma descrita no art. 241-D do ECA, também ao
adolescente vítima do crime, utilizando-se do instituto da analogia. Porém, nos deparamos
com grave entrave jurídico, sendo impossível a utilização da analogia in malam parten no
direito penal pátrio.
Como bem ressalta Cleber Masson:
Analogia in malan partem, é aquela pela qual aplica-se ao caso omisso
uma lei maléfica ao réu, disciplinador de caso semelhante. Não é admitida,
como já dito, em homenagem ao princípio da reserva legal. (MASSON,
Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral – vol 1 7ª
edição Rio de Janeiro: Forense; São Paulo Método, 2013, p. 112).
No mesmo sentido, a doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
dispõem que:
Assim, em face da omissão involuntária da lei, aplicamos norma que
disciplina fato análogo. Ao contrário do que acontece no direito penal, no
âmbito do qual a analogia não pode ser utilizada em prejuízo do réu, na
esfera processual ela goza de ampla aplicação. Todavia deve-se interpreta
com reservas a admissibilidade da analogia quando se trata da restrição
cautelar da liberdade ou quando importe em flexibilização de garantias, o
que seria intolerável à luz da Constituição Federal. (TÁVORA; ALENCAR,
2015, p.41)
É também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a analogia in malan
partem:
No crime de dano, a inclusão da Caixa Econômica Federal na qualificadora
relativa à conduta cometida contra o patrimônio da União, Estado,
Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de
economia mista é analogia in malam partem, pois o Código Penal não faz
menção a dano cometido contra empresa pública: “Ainda que com a
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previsão da forma qualificada do dano o legislador tenha pretendido
proteger o patrimônio público de forma geral, e mesmo que a destruição
ou a inutilização de bens de empresas públicas seja tão prejudicial quanto
as cometidas em face das demais pessoas jurídicas mencionadas na
normal penal incriminadora em exame, o certo é que, como visto, não se
admite analogia in malam partem no Direito Penal, de modo que não é
possível incluir a Caixa Econômica Federal no rol constante do dispositivo
em apreço. Precedente do STJ” (RHC 57.544/SP, j. 06/08/2015).
Em avanço das exposições e em nosso sentir também, as condutas de aliciar,
assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, o adolescente com
o fim de com ela praticar ato libidinoso não se enquadra em regra, nas subsunções do art.
216-B14, art. 218-A15, art. 218-B16 e art. 218-C17 todos do Código Penal Brasileiro. Repita:
14 DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL
Registro não autorizado da intimidade sexual
Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato
sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: (Incluído pela Lei nº
13.772, de 2018)
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer
outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter
íntimo. (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)
15 Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar,
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: Pena - reclusão,
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
16 Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor
de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento
para
a
prática
do
ato,
facilitá-la,
impedir
ou
dificultar
que
a
abandone:
Pena
reclusão,
de
4
(quatro)
a
10
(dez)
anos.
§ 1 º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica -se também multa.
§
2º
Incorre
nas
mesmas
penas:
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 1 4
(catorze)
anos
na
situação
descrita
no
caput
deste
artigo;
II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput
deste
artigo.
§ 3 º Na hipótese do inciso II do § 2 º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de
localização e de funcionamento do estabelecimento.
17 Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia (Incluído
pela
Lei
nº
13.718,
de
2018)
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou
divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou
telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de
vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo,
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em regra, pois a depender dos ingredientes fáticos pode ser que os tipos penais citados se
ajustem na tipificação do caso concreto.
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Das considerações finais
Isto posto, de maneira a evitar a impunidade dessa conduta grave que na
maioria das vezes deixa marcas psicológicas irreparáveis em suas vítimas adolescentes, a
solução legal vislumbrada para enquadrar a prática do crime de aliciar e assediar
adolescente, por meios de comunicação, para prática de atos libidinosos, seria uma
alteração legislativa no art. 241-D do ECA, fazendo incluir o termo “adolescente” ao
preceito primário da referida norma. Em outras palavras, apenas por lege ferenda se
corrigiria esta falha legislativa.
Caso contrário, tal conduta praticada em desfavor daquele que tem entre doze
anos completos e dezoito incompletos (adolescente) seria atípica, trazendo enorme
prejuízo na proteção a ser despendida pelo Estado e principalmente as vítimas, ao verem
criminosos dessa jaez livres e impunes, o que é de todo inaceitável.
Referências:
CALHAU, Lélio Braga. Resumo de Criminologia. 4. ed. revista ampliada e atualizada.
Niteroi, RJ. Impetus.
MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral – vol 1 7ª edição
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo Metodo, 2013.
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal.
Salvador, Editora JusPODIVM, 2015.

nudez
ou
pornografia: (Incluído
pela
Lei
nº
13.718,
de
2018)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº
13.718,
de
2018)
Aumento
de
pena (Incluído
pela
Lei
nº
13.718,
de
2018)
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém
ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (Incluíd o
pela
Lei
nº
13.718,
de
2018)
Exclusão
de
ilicitude (Incluído
pela
Lei
nº
13.718,
de
2018)
§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de
natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a
identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos. (Incluíd o
pela Lei nº 13.718, de 2018)
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RESUMO: Esta pesquisa tem a intenção de demonstrar os obstáculos encontrados pelas
Pessoas com Deficiência ao ingressarem no mercado de trabalho, bem como que muitas
pessoas não conhecem tais problemas, assim como não sabem qual termo correto para
intitularem as Pessoas com Deficiência, que devem ser tratadas com respeito e dignidade.
Salientam-se algumas abordagens de questões associadas a lei de cotas para deficientes e
pessoas com deficiência, os empecilhos que as empresas enfrentam para buscar
candidatos qualificados para ocupação dessas vagas de trabalho e, além disso, procura
demonstrar como a acessibilidade e qualificação podem ser utilizadas como uma
ferramenta no auxílio a inclusão.
Palavras-chave: Lei de Cotas, Mercado de Trabalho, Pessoas com Deficiência.
ABSTRACT: This research intends to demonstrate the obstacles encountered by People
with Disabilities when entering the labor market, as well as that many people do not know
such problems, as well as they do not know which correct term to call People with
Disabilities, which should be treated with respect and dignity. We highlight some
approaches to issues associated with the quota law for the disabled and people with
disabilities, the obstacles that companies face in seeking qualified candidates to fill these
job vacancies and, in addition, seeks to demonstrate how accessibility and qualification can
be used as a tool to aid inclusion.
Key-words: Quotas Law, Labor Market, People with Disabilities.
INTRODUÇÃO
O tema analisado no presente artigo são os empecilhos enfrentados pela pessoa
com deficiência ao ingressar no mercado de trabalho. Tal um assunto não é, de certa forma,
tão debatido quanto deveria, seja no judiciário ou até mesmo no âmbito acadêmico, em
decorrência de ser mais relacionado à ideia de socialização e ter sido percebida como um
certo "status" pelas empresas.
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Qualquer pessoa, desde o início de sua existência (nascimento com vida), é dotada
de capacidade civil18. Essa concentração em um mesmo sujeito (homem, pessoa,
capacidade civil) resulta do processo histórico de emancipação da humanidade, no sentido
de afirmação da dignidade da pessoa humana, sem discriminação, como proclama a
DUDH/1948 (Declaração Universal dos Direitos do Homem) em seu artigo 1º. 19
A pessoa com deficiência mental ou intelectual há alguns anos deixou de ser
considerada absolutamente ou relativamente incapaz. Mas mesmo tendo sido
abandonado esse tratamento pejorativo, não deixou de ser vítima da discriminação e da
intolerância em vários ambientes, principalmente no que tange ao mercado de trabalho. O
basilar intuito deste trabalho é identificar as dificuldades para entrar no mercado de
trabalho e o papel que o Estado e a família têm em auxiliar na garantia do direito ao
trabalho, sendo responsabilidade igualitária de todos nós, no que tange a efetiva
compensação de que se cuida.
Conforme disposto no seu artigo 1°, a Lei 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) tem por fito assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania. Com base nisso a questão que se coloca é a seguinte: "Por que as
pessoas com deficiência encontram tantos estorvos para serem inseridas no mercado de
trabalho?"
Além dos gigantescos obstáculos para realizar a determinação legal da contratação
de PcD, tem-se que em nenhum instante são levados em consideração a atividade realizada
pela empresa e os perigos em que a pessoa com deficiência ficará submetida ao realizar
determinadas funções. Acresça-se que a maioria dos PcDs não tem um preparo ou prática
para a inserção no mercado de trabalho, e além disso, é encontrado grande estorvo pelas
empresas ao promover a inclusão do deficiente no mercado de trabalho, tendo em vista
que a legislação estabelece que não é exigido experiência anterior e nem especialização
profissional. Um segundo problema encontrado é a falsa impressão de que o benefício
disponibilizado pela Previdência Social por meio da Lei n°8.742/93, será retirado se o PcD
começar a trabalhar, contudo, isso não procede, haja vista o disposto que dispõe no artigo
203, inciso V da Constituição Federal de 1988 20. E com isto, gera mais um empecilho para
as empresas no que tange a ocupação das cotas, à vista que, muitos deles não desejam
abrir mão do benefício supradito. Porém, se observarmos mais a fundo, podemos ver que
Dispõe o Código Civil de 2002 em seu art. 1° que “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem
civil”
18

19

Art. 1º “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito."

Art. 203, V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê -la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.”.
20
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o problema resulta tanto das pessoas com deficiência, quanto das empresas. Uma melhoria
das empresas no que tange à sua estrutura para melhor recepcioná-los, bem como um
maior investimento dos PcDs em capacitação e desenvolvimento de sua intelectualidade
proporcionaria melhores condições para ocupação de tais vagas. Compete aos órgãos
governamentais qualificá-los e, às empresas, a disponibilização de ambiente físico para que
seja alcançado o interesse comum: formar e integrar cidadãos dignos do trabalho diário.
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O presente trabalho tem como principal objetivo versar sobre os empecilhos que
a pessoa com deficiência enfrenta ao ingressar no mercado de trabalho, os inconvenientes
enfrentados pelos candidatos e empresas, a qualificação profissional como instrumento no
auxílio à inclusão e as leis de cotas no processo de inclusão.
1. A DEFINIÇÃO DE TRABALHO
A sociedade é basicamente sustentada por bases e fundamentos, e um destes
fundamentos de existência da nossa sociedade é o trabalho. Com o passar do tempo,
vieram algumas mudanças sociais e, com isso, a maneira como o trabalho se realiza
também foi mudado ao longo dos anos. Segundo o entendimento do filósofo Karl Marx,
trabalho seria a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os
meios para o seu sustento. Já na interpretação de André Gorz, o trabalho é a atividade que
se realiza na esfera pública, solicitada, definida e reconhecida útil por outros além de nós
e, a este título, remunerada.
O filósofo Karl Marx, assim como outros, transparece a compreensão sobre a
palavra trabalho, analisando diversas características do conceito e trata sobre seu feitio
universal e inerente à espécie humana, entendendo que na verdade o trabalho é “um
processo que participam o Homem e a Natureza, processo em que o ser Humano com sua
própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza”
Isso seria um processo de transformação da natureza com o objetivo de torná-la
útil para a vida. Diferentemente dos animais, a mente humana já idealiza o resultado do
trabalho, uma atividade direcionada para um específico fim, instante onde ocorrendo a
transformação da Natureza, o Homem transforma a si mesmo. E essa trajetória de
transformação da natureza possibilita a geração de um valor de uso.
Karl Marx, logo depois de definir o trabalho enquanto relação de transformação
entre Homem e Natureza, discorre sobre o caráter assumido por ele na sociedade
capitalista. No capitalismo, o produto do trabalho deixa de possuir apenas um valor de uso
para adquirir um valor de troca, conforme bem aponta Marx, sobre o capitalismo que "não
se fabrica sapatos por paixão aos sapatos”.
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Nesse sentido o valor de uso não é um fim em si mesmo, mas antes meio de gerar
valor de troca ao produzir um artigo destinado à venda. Assim, os meios de produção, a
força de trabalho e a matéria-prima são empregados com o objetivo de gerar uma
mercadoria que tenha um valor de troca, ou seja, que as pessoas paguem determinada
quantia monetária para adquiri-la. Marx define ainda que, ao deixar de ser fim e passar a
ser meio, o trabalho na sociedade assume um caráter de alienação, por diversas razões,
entre elas: 1) o fato de que nem sempre a remuneração do trabalhador permite que compre
o produto do qual participa do processo de produção; 2) ao subdividir tarefas, sempre em
busca da maior produtividade, desconecta o trabalhador do produto de seu trabalho, ele
conhece apenas uma parte do processo, e não todo ele; 3) o trabalhador não é dono dos
meios de produção, apenas vende sua força de trabalho.
Nesse cenário, no qual o indivíduo não produz as mercadorias que necessita (o
que produz não é do trabalhador, mas sim do dono dos meios de produção), como fará
então para garantir sua sobrevivência?
Ficando evidente neste momento a centralidade do trabalho na sociedade. Sendo
por meio dele que o indivíduo tem acesso à esfera social, na medida em que parte do valor
de troca gerado por seu trabalho é correspondido pela remuneração, o que permite
comprar coisas que utiliza e que, por sua vez, não produz.
Na percepção de André Gorz, o indivíduo se insere em uma sociedade de
trabalhadores, diferente de qualquer outra sociedade que já tenha existido. Embora o
advento da sociedade de trabalhadores tenha se dado há relativamente pouco tempo, as
transformações ocorridas no modo de produção capitalista são vertiginosas. Das grandes
fábricas que surgiram na revolução industrial ao mercado globalizado atual, as
transformações no modo de produção capitalista propiciaram também transformações nas
formas de relação estabelecidas entre o Homem e a compra/venda de sua força de
trabalho.
Não sendo conveniente relatar de forma detalhada neste texto o curso histórico
dessas importantes transformações, mas antes traçar o impacto delas sobre o trabalho
atual, neste contexto, nas palavras do filósofo Karl Marx, “o que distingue as diferentes

épocas econômicas não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz”.
O século XX assistiu a um processo de evolução tecnológica nunca visto antes,
constatação essa amplamente corroborada em todas as esferas da vida humana. Tal
movimento impactou sobre o trabalho e os meios para sua realização, modificando-os
intensamente a partir das décadas de 1970 e 1980. Essas transformações (por exemplo, o
desenvolvimento de novas tecnologias, algumas delas na área da automação, robótica e
microeletrônica), foram essenciais para as mudanças ocorridas nas relações de trabalho e
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de produção do capital, bem como para desencadear um processo conhecido como “crise
do trabalho”.
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O sociólogo Ricardo Antunes, ao abordar a crise do trabalho, discorre sobre a crise
da sociedade do trabalho. O referido autor afirma que o trabalho ainda ocupa papel central
em nossa sociedade, à medida que se trata de uma sociedade produtora de mercadorias.
Entretanto, conforme conclui, presenciamos atualmente uma redução quantitativa e
qualitativa no trabalho, situação que desfavorece a classe trabalhadora.
O também sociólogo Zygmunt Bauman do mesmo modo aborda as relações entre
capital e trabalho. De acordo com ele, o modelo de capitalismo que existiu até meados da
década de 70 do século XX tinha como característica uma relação de dependência entre
capital e trabalho. Baseado em uma concepção a "longo prazo", esse período foi
denominado pelo autor como modernidade sólida, no qual o capitalismo dependia de
empregar os trabalhadores para seu crescimento e reprodução.
Desta forma os trabalhadores entravam em uma determinada empresa e tinham
grandes chances de se aposentarem nela, ou mudariam de emprego no máximo duas ou
três vezes durante toda a vida. Lentamente, a concepção de “longo prazo” cede lugar a
uma concepção de “curto prazo”, assim, se torna instável a relação entre os trabalhadores
e o capital, tipificando-se assim a “modernidade líquida” e a “flexibilidade”.
De acordo com Marcia Hespanhol Bernardo, tais mudanças no contexto mais
amplo têm consequências diretas sobre as formas de organização do trabalho dentro das
empresas. Assim, a garantia de um lugar no mercado passa a ser associada diretamente à
ideia de "flexibilidade".
A flexibilização braceia para um jogo de forças ainda mais desigual na relação entre
trabalho e capital. Para entender melhor o conceito de flexibilização, vale utilizar à definição
de Ricardo Antunes, onde explana que a flexibilização pode ser entendida como “liberdade
da empresa” para desempregar trabalhadores; sem penalidades, quando a produção e as
vendas diminuem; liberdade, sempre para a empresa, para reduzir o horário de trabalho
ou de recorrer a mais horas de trabalho; possibilidade de pagar salários reais mais baixos
do que a paridade de trabalho exige; possibilidade de subdividir a jornada de trabalho em
dia e semana segundo as conveniências das empresas, mudando os horários e as
características do trabalho (por turno, por escala, em tempo parcial, horário flexível etc.),
dentre tantas outras formas de precarização da força de trabalho.
E de acordo com Maria Victoria de Mesquita Benevides Soares, a cidadania se trata
de uma ideia política, relatando que geralmente em sociedades democráticas, os direitos
do cidadão coincidem com os direitos humanos, que são os mais amplos e abrangentes.
Versando também sobre os Direitos Humanos, e que estes são naturais, universais,
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históricos, indivisíveis e interdependentes. Sendo naturais, a vista de que são intrínsecos à
natureza humana; universais, pois são comuns a todos; históricos, pois evoluem ao longo
do tempo; indivisíveis e interdependentes, pois não podem ser fracionados, fazendo assim
parte dos direitos fundamentais à condição humana e sua dignidade.
Nesse cenário, ela também destaca uma contradição, qual seja, a de como os
Direitos podem ser ao mesmo tempo naturais e históricos, pois ser histórico pressupõe
que ocorram mudanças históricas. Porém, para ela a contradição é apenas aparente, pois
os Direitos Humanos são naturais e universais porque vinculados à natureza humana, mas
são históricos no sentido de que mudaram ao longo do tempo, de que mudaram num
mesmo país e é diferente o seu reconhecimento em países diferentes, num mesmo tempo.
Ainda que sanada a questão natural versus histórico, resta-nos determinar o que
fundamenta a dignidade humana, para assim ser possível definir quais ações incidem sobre
ela ou não. Para tanto, Soares recorre aos ideais da Revolução Francesa (Liberdade,
Igualdade e Fraternidade), recorrendo também às três gerações dos Direitos Humanos. São
os ideais e também as gerações dos Direitos Humanos que definem as condições da
dignidade humana. Interessa especificamente a nós a segunda geração, a dos direitos
sociais, que surgiu entre os séculos XIX e XX. Os direitos sociais estão ligados ao trabalho
capitalista, pois se referem a questões como salário, férias e outras que caracterizam esse
tipo de trabalho e também aos direitos de todos, não apenas daqueles que estão
trabalhando, pois tratam do acesso à educação, saúde e habitação.
Considerando-se o supracitado, nas sociedades que se estruturam em torno do
trabalho realizado com fins capitalistas, sendo o trabalho, assim como definido por Gorz
uma atividade reconhecida útil pela sociedade e por esse motivo remunerado, podemos
considerar que, a partir do momento que o sujeito não possui trabalho, estamos diante de
uma transgressão aos Direitos Humanos. Todos são iguais perante a justiça, a lei e as
oportunidades na sociedade, assim é preciso igualdade no sentido socioeconômico e volto
à questão da dignidade daquele mínimo que garanta a vida com dignidade.
Pode-se caracterizar, em vista ao cenário atual enquanto um mercado
maleabilizado e fragilizado, discutir trabalho enquanto um Direito, que faz parte dos
Direitos Humanos, é invariavelmente colocar o mercado de trabalho atual como infrator
desse Direito. Contudo, devemos lembrar que o objetivo do capital não é gerar trabalho,
mas sim lucro. O trabalho humano é apenas uma das maneiras de gerar lucro. Temos de
ter em mente também que o fato do sujeito estar empregado não é suficiente em algumas
situações, já que, por muitas vezes, no capitalismo a remuneração que o trabalhador
percebe não lhe possibilita viver com um mínimo de dignidade, conforme já abordado.
Essa questão é complexa e se desdobra em outras que, para serem expostas, iriam
demandar um aprofundamento e extensão que fogem aos objetivos deste estudo, todavia,
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optou-se por mencionar essas dimensões, mesmo que brevemente, porque elas ajudam a
entender os vários aspectos que configuram a realidade do mundo do trabalho.
2. SUCINTA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE O ACESSO DA PcD NO MERCADO DE
TRABALHO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em Nossa “pátria mãe gentil”, as formas adotadas de atenção à pessoa com
deficiência tem seu início no século XIX, com a implementação de organizações específicas
para atender a essa população. Neste período foi criado, por Dom Pedro II, o Imperial
Instituto dos Meninos Cegos (1854), que hoje conhecido como Instituto Benjamin Constant
(IBC), o Asilo dos Inválidos da Pátria (1869), local onde soldados feridos de Guerra eram
acolhidos, demonstrando a preocupação do Estado com essa situação social e, por fim, o
Instituto dos Surdos-Mudos (1887), conhecido atualmente por Instituto Nacional de
Educação de Surdos – INES.
O modo que o Instituto Benjamin Constant proporcionou a educação gerou a
possibilidade do surgimento das primeiras organizações de pessoas com deficiência. Vale
salientar que o período pré-guerras mundiais foi marcado pelo enfoque nas PcDs com foco
asilar. Todavia, o elevado número de pessoas com deficiência nos períodos de pós-guerra
e as lutas pelos Direitos Humanos geraram um novo foco, chamando atenção para a
participação dessas pessoas em todas as esferas da vida social.
Neste instante, a presença das PcDs tinham uma perspectiva maior, no qual seus
interesses eram representados por familiares e especialistas. Ainda assim, no ano de 1980,
houve o 1° Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, sendo de certo modo
uma resposta aos movimentos no campo da deficiência, realizados pela ONU. Este 1°
encontro motivou a voz própria às pessoas com deficiência, que assumiram assim, as lutas
pelas ações que lhes interessavam. Essas lutas ficaram marcadas pelo foco no limite
orgânico/físico, não se aprofundando na questão social da deficiência.
No que tange ao mercado de trabalho, conforme o previsto no artigo 93 da Lei n°
8.213/91, é garantido o acesso da pessoa com deficiência, onde é definido que as empresas
com quantidade superior a de 100 funcionários devem ter determinada quantidade de seus
cargos preenchidos por pessoas com deficiências ou reabilitadas pelo INSS.
De fato, de acordo com a lei retromencionada, as empresas que possuem de 100
a 200 funcionários devem ter 2% dos cargos ocupados por pessoas portadoras de
deficiência. As que têm entre 201 a 500 funcionários devem ter 3% dos cargos ocupados
por PcDs. Empresas com 501 a 1000 empregados deverão ter 4% de PcDs e, empresas com
mais de 1001 trabalhadores, 5%.
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Já a lei 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, em seu artigo 5º, § 2º determina que
devem ser reservadas até 20% das vagas em concursos públicos para pessoas portadoras
de deficiência. Conforme prevê a Lei, a reabilitação profissional, no âmbito da Previdência
Social (INSS), abrange 1) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de
auxílio para locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser
atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e
profissional; 2) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no parágrafo
anterior, desgastados pelo uso normal ou por outra ocorrência; 3) o transporte do
acidentado do trabalho, quando necessário. Facilmente se nota que a Lei não só estabelece
as cotas que devem ser atendidas nas empresas, mas também o fornecimento de
condições à pessoa incapacitada ou com deficiência para que se reeduquem e se adaptem
para o trabalho.
A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reforça que o processo de
habilitação e de reabilitação é um direito desses cidadãos. Essas leis visam a redução das
desvantagens que os sistemas econômicos e sociais impõem, dentre outros grupos em
desvantagem, às pessoas com deficiências.
Com a intenção de conduzir as ações e a participação de pessoas com deficiência
na sociedade, além disso, o cumprimento das leis 8.213/91 e 8.112/90, foi estabelecido o
Decreto n° 5296/04, o qual regulamenta as leis 10.048 e 10.098. Em seu artigo 5º, § 1º, o
decreto estabelece os critérios que caracterizam as deficiências, sejam elas físicas, auditivas,
visuais, mentais ou múltiplas.
Em relação à Lei 10.048/00, no tocante às pessoas com deficiência, é especificada
a prioridade de seu atendimento em repartições públicas e empresas que fornecem
serviços públicos, prevendo ainda: 1) o direito aos serviços individualizados; 2) tratamento
diferenciado e imediato; 3) transporte público acessível e com reserva de assentos; 4) a
exigência de normas de construção para logradouros, sanitários públicos e edifícios
públicos que visem facilitar o acesso da pessoa com deficiência, prevendo inclusive multa
para aqueles que não se adequarem a essa legislação.
As adaptações arquitetônicas apontadas, porém não especificadas pela Lei 10.048,
são o foco da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Tal Lei estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Segundo o texto aprovado, a
acessibilidade se caracteriza pela “possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de
deficiência”, devendo ser promovida através da “supressão de barreiras e obstáculos nas
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Ao se colocar de forma tão ampla, a Lei 10.098/2000 se aplica tanto aos edifícios
públicos e privados, como aos meios de transporte e de comunicação, sejam eles de massa
ou não. É necessário nunca perder de vista o fato de que as leis 8.213/91 e 8.112/90, que
regem todas as portarias e decretos estabelecidos sobre a questão da deficiência, se
baseiam no artigo 37, parágrafo VIII da Constituição de 1988, que tem como objetivo a
efetivação de um sistema social universal e imparcial, baseado no tripé saúde, previdência
e assistência.
Tal diretriz orienta as políticas para a instituição de um Estado de Bem-Estar social,
de forma que as políticas ajam como estratégia de intervenção e regulação por parte do
Estado. Porém, as políticas sociais vinculadas à ideia de Estado de Bem-Estar Social foram
substituídas, a partir de 1990, por políticas que representavam o Estado Mínimo, causando
a precarização da rede de proteção antes mantida pelo Estado com o intuito de reduzir os
gastos públicos. Juntamente a essas questões o Estado aceitou a liberalização do comércio
assumindo um papel mínimo na regulação da economia e das leis de mercado. Assim,
mesmo com uma constituição elaborada na busca da concretização de um Estado de BemEstar social, ele nunca se efetivou no país, grande parte por conta do panorama econômico
e político do Brasil na década de 1990.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU
em 13 de dezembro de 2006, afirma em seu artigo 1º, a necessidade de promover, proteger
e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os Direitos Humanos e liberdades
individuais das pessoas com deficiência, assegurando ainda a proteção e promoção da
dignidade inerente a todo ser humano. Com esse propósito, abordando de forma ampla
as esferas que envolvem as pessoas com deficiência e sua relação com a sociedade,
tratando questões como: Igualdade e não-discriminação; mulheres com deficiência;
crianças com deficiência; conscientização (por parte de familiares e sociedade de uma
forma de geral); direito à acessibilidade; direito à vida; situações de risco e emergências
humanitárias; reconhecimento igual perante a lei; acesso à justiça; liberdade e segurança
da pessoa; prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes; prevenção contra a exploração, a violência e o abuso; proteção da
integridade da pessoa; liberdade de movimentação e nacionalidade; vida independente e
inclusão na comunidade; mobilidade pessoal; liberdade de expressão e de opinião e acesso
à informação; respeito à privacidade; respeito pelo lar e pela família; educação; saúde;
habilitação e reabilitação; trabalho e emprego; padrão de vida e proteção social
adequados; participação na vida política e pública; participação na vida cultural e em
recreação, lazer e esporte; estatísticas e coletas de dados (por parte do Estado para que
possa formular políticas públicas adequadas); cooperação internacional (para consecução
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dos objetivos da Convenção); implementação e monitoramento nacionais (órgãos
governamentais responsáveis pela implementação da Convenção); comitê sobre os direitos
das pessoas com deficiência; e estabelece ainda mecanismos que possibilitam o
acompanhamento do progresso realizado pelos Estados partes. Entendemos que os temas
abordados pela Convenção devem contribuir cada um à sua maneira, para o avanço da
inclusão da pessoa com deficiência. Entendo que os pontos debatidos na Convenção da
ONU devem contribuir cada um a sua forma, para o avanço progressivo da inclusão da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
No dia 07 de Julho de 2020, entrou em vigor a Lei 14.020/2020, que proíbe a
demissão de pessoas com deficiência sem justa causa no período da pandemia. Oriunda
da controversa Medida Provisória 936, que cria o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, a mesma foi sancionada com vetos e dispõe sobre as medidas
trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública ocasionado pela
Covid-19. Ressalte-se que o programa emergencial não altera a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) nem a Lei de Cotas (nº 8.213/1991) e não é
uma legislação exclusiva para a população com deficiência.
Por fim e não menos importante, cabe salientar a Resolução n° 343, de 9 de
setembro de 2020, que foi aprovada por unanimidade pelo Plenário do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que instituiu condições especiais de trabalho para magistrados e
servidores com deficiência, necessidades especiais ou doenças graves ou que sejam pais
ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição.
À vista disso, com a regulamentação da matéria, foram definidas condições
especiais de trabalho, fortalecendo-se a proteção de direitos, em concordância com o
estipulado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ratificada pelo Brasil com status de Emenda Constitucional em 2008, como enfatizou o até
então presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli em seu
julgamento da matéria, com os seguintes dizeres: “essa resolução não estabelece nenhum
privilégio, tanto que não contém nenhuma distinção entre magistrados e servidores.
Apenas faz cumprir os preceitos previstos na Constituição Federal ”. Toffoli também
acrescentou: “que a concessão de qualquer condição especial prevista na norma não

justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à
concessão de vantagens de qualquer natureza.”

3. EMPECILHOS ENFRENTADOS NA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO
MERCADO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu último censo demográfico,
realizado no ano 2010, aponta que, no Brasil, 45,6 milhões de pessoas declararam ter algum
tipo de deficiência permanente, o que corresponde a 23,9% da população total do país.
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Com a alta prevalência de pessoas com deficiência (PcD) tornou-se necessária a criação de
leis que garantiriam a inclusão desses indivíduos à sociedade.
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Neste contexto de geração do emprego e renda, as políticas públicas brasileiras de
forma considerável realizaram avanços no respeito aos direitos e exercício pleno da
cidadania de pessoas com deficiência, mas, apesar de os dados apontarem um cenário de
expansão, ainda se nota desigualdade no crescimento e na garantia do emprego a essa
parcela da população. Na perspectiva de melhorar essa situação, entende-se que a
capacidade laboral das PcDs deve ser compreendida e mecanismos de inclusão devem ser
criados na tentativa de aperfeiçoar o desempenho e garantir funções igualitárias.
A seção VI da Lei n° 8.213/91 garante a inclusão de pessoas com deficiência em
serviços de reabilitação profissional (RP), com o objetivo de assegurar a inserção no
trabalho e no contexto em que as PcDs vivem. De acordo com a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), a Reabilitação Profissional se refere a programas e ações que visam ao
retorno, à permanência e ao desenvolvimento de um indivíduo em sua função de trabalho.
Seus objetivos envolvem a reintegração às atividades sociais e laborais.
O Dr. Leandro Martins Zanitelli expõe em seu livro "A lei de cotas para pessoas
portadoras de deficiência nas empresas brasileiras: impacto e possíveis alternativas ", que,
embora a legislação garanta a inclusão da PcD ao serviço de reabilitação profissional, a
desigualdade permanece em razão do grande número de pessoas com alguma deficiência
sem acesso a um emprego ou sem condições fundamentais para alcançá-lo e garanti-lo.
Incluir implica na troca de conhecimentos entre as pessoas, na importância de ter um
convívio social diversificado. Para que isso ocorra de forma mais eficiente são necessárias
mudanças de paradigmas na gestão pública, na acessibilidade, maior envolvimento da
população e aperfeiçoamento da legislação. Não obstante a legislação que determina a
inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e o percurso das políticas
públicas sociais, pode-se observar a existência de discursos que demonstram as várias
tensões que transcorrem a questão.
Álvaro Trevisoli afirma que são dois os problemas enfrentados para a contratação
de pessoas com deficiência, a falta de qualificação e adequação do candidato ao perfil da
empresa. Segundo ele, dependendo da área de atuação da empresa, o trabalhador “não
pode ser aproveitado em todos os tipos de tarefas”. Para sustentar a afirmação com relação
à falta de qualificação, Trevisoli informa que, no ano de 2007, foram abertas, através do
Sistema Nacional de Emprego (SINE), 36.837 vagas, sendo que apenas 20% (7.206) foram
preenchidas. No estado de São Paulo, de 19.104 vagas oferecidas, apenas 2.122 (11%)
foram preenchidas. Contudo, afirmar que esses dois fatores, por si só, são as causas da não
contratação das pessoas com deficiência, é ignorar todo o contexto que extrapola a
questão da formação profissional e das barreiras arquitetônicas.
71

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Maria Nivalda de Carvalho Freitas também aborda a inclusão das pessoas com
deficiência. Ela afirma que os estudos sobre a inclusão deste grupo apontam três
dificuldades para inserir e gerir o trabalho dessas pessoas: 1) as formas como os gestores
veem a deficiência; 2) a adequação das condições e práticas de trabalho por parte das
empresas; 3) a necessidade de avaliar a satisfação das pessoas com deficiência inseridas
no mercado. Essas dificuldades fazem parte de um campo de estudos conhecido como
“Gestão da Diversidade”. O conceito de “Gestão da Diversidade” vem ganhando cada vez
mais espaço nas discussões realizadas pelos profissionais da área de Recursos Humanos
(RH).
Resumidamente, está se referindo à diversidade humana que compõe o quadro de
funcionários da empresa, destacando que essa diversidade deve ser entendida como uma
vantagem competitiva, ou seja, em último caso, deve agregar valor ao produto oferecido.
A utilização do termo “Gestão da Diversidade” traz consigo a concepção de que as ações
para a inclusão não são baseadas em ações afirmativas, ou seja, ações realizadas para
cumprir a lei, na qual os beneficiários são minorias e grupos excluídos. O conceito favorece
a ideia de que as ações devem ser dirigidas para as mais diversas identidades.
A percepção sobre “Gestão da diversidade” intenta um discurso sob o pretexto de
assumir a necessidade da sociedade de contemplar a diversidade mas, na verdade oculta
aquilo que pauta de fato a empresa, que é a busca pela potencialização do lucro, sempre
que possível. As diferenças entre as necessidades do capital e da sociedade têm sido cada
vez mais priorizadas pelas empresas e podem ser evidenciadas no livro de Janine Plaça
Araujo e Andreia Schmidt: "A inclusão de pessoas com necessidades especiais no trabalho:
a visão de empresas e de instituições educacionais especiais na cidade de Curitiba ", no qual
são apontados alguns motivos das dificuldades de empregar pessoas com deficiência,
segundo os empregadores.
Foram apontados os seguintes motivos: 1) a baixa escolaridade (30%); 2) a escassa
oferta de mão de obra (25%); 3) a qualificação profissional ruim (16%); 4) os problemas
relacionados ao espaço físico das empresas (9%); 5) os possíveis problemas de conduta
(6%); 6) a resistência dos dirigentes da empresa (6%); 7) a fragilidade no preparo das
empresas para o recrutamento (4%); 8) e outros motivos (4%).
As instituições de atendimento às PcDs que fizeram parte da pesquisa acima citada,
constataram que, de fato, as empresas têm sido omissas quando o assunto é deficiência,
seja em relação à solidariedade e/ou tolerância, seja ignorando a capacidade de uma PcD,
o que resulta em uma política de contratações que apenas atendem às imposições da
legislação vigente.
As autoras apontaram em sua obra a supramencionado, que as instituições de
atendimento especializado ao serem questionadas sobre as atividades desenvolvidas com
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as PcDs, foi ressaltado por 25% destes entrevistados, que a capacitação profissional e o
desenvolvimento acadêmico são cruciais para a promoção da adaptabilidade profissional.
Nesta pesquisa realizada pode-se observar também outro elemento pertinente no que se
refere ao respeito à essas instituições especializadas, foi constatado que poucas empresas
realizavam de fato um contato com essas instituições para contratação de pessoas com
deficiência, sendo que, quando precisavam contratar, elas recorriam a agências
convencionais de emprego; em contrapartida, apenas duas instituições especializadas,
tocavam a iniciativa e buscavam contato direto com as empresas para a inclusão de seus
alunos no mercado de trabalho.
Mesmo após todas essas constatações de negligências e desrespeitos, não
podemos esquecer dos direitos das PcDs, independentemente da deficiência ou grau.
Porém, tais direitos muitas vezes são desconhecidos pelas pessoas com deficiência e seus
familiares, o que resulta em inúmeros casos de discriminação e exclusão.
Essa inclusão vai mais além do que somente a organização física da empresa,
sendo também necessário que haja um devido treinamento para o cargo a ser ocupado,
levando em consideração as limitações e capacidades da pessoa que irá ocupá-lo. Dá
mesma forma é importante a capacitação dos demais colaboradores para o enfrentamento
das barreiras diárias, vez que a colaboração interprofissional é um dos fatores de maior
relevância para o bom andamento das rotinas organizacionais. De fato, amoldar-se às
necessidades de inclusão da pessoa com deficiência diz respeito à (re)educação,
(re)adaptação profissional e à garantia de emprego.
Segundo Cláudia Werneck, em seu livro "Você é gente?", quando se fala sobre uma
sociedade inclusiva, na verdade trata-se daquela capaz de sempre contemplar todas as
condições humanas, encontrando formas para que cada cidadão, do mais privilegiado ao
mais comprometido, exerça o direito de contribuir com seu melhor talento para o bem
comum. Semelhantemente, discorre Romeu Kazumi Sassaki em seu livro "Inclusão:
Construindo uma sociedade para todos.", comentando que os problemas das pessoas com
deficiência não estão tanto nelas tanto quanto estão na sociedade.
Já na perspectiva da escritora Melissa Santos Bahia, retratada em seu livro
"Responsabilidade Social e Diversidade nas Organizações: Contratando Pessoas com
Deficiência", a própria sociedade cria problemas e barreiras para as pessoas com
deficiência, causando-lhes incapacidades ou desvantagens no desempenho de papéis
sociais. Essas barreiras consistem em políticas discriminatórias e atitudes preconceituosas
que rejeitam as minorias e as suas diferenças, desconhecimento das necessidades especiais
e direitos das pessoas com deficiência, entre outros. E é no mercado de trabalho que essas
barreiras se tornam ainda mais contundentes.
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3.1 OS EMPECILHOS DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
De acordo com as pessoas com deficiência, ainda existe um grande caminho a ser
trilhado para que haja um ambiente acessível e abrangente a todos, não somente para
preencher vagas e "cumprir" a exigência de cotas. De fato, é necessário uma maior
expansão no mercado de trabalho para as PcDs, sendo que, em algumas empresas, ainda
há discriminação.
Ainda, as adaptações físicas nos locais de trabalho e alterações comportamentais
dos colegas são fundamentais para que o deficiente possa ser incluído com sucesso e
participe efetivamente da sociedade. Sua participação no mercado de trabalho é
enriquecedora, porque são profissionais competentes e, além disso, possibilitam trocas de
experiências e opiniões.
A maioria das Empresas brasileiras não está preparada para receber pessoas com
deficiência, não têm estrutura, seja física ou tecnológica, sendo que a maior acessibilidade
só ocorreu no âmbito dos serviços públicos. A falta de conhecimento sobre o assunto por
muitas pessoas e empresas torna o preconceito uma das maiores dificuldades para a
habilitação ou reabilitação da pessoa com deficiência.
4. A RELEVÂNCIA DE INCENTIVOS
4.1 INCENTIVOS DA FAMÍLIA
É de grande valia o incentivo dos familiares para a entrada da pessoa com
deficiência no mercado de trabalho, tendo em vista que a família está inserida em um
grupo social primário, competindo à esta modelar os valores da PcD, bem como sua
perspectiva do mundo e autoestima. Quanto mais apoio uma pessoa com deficiência tiver
da família, mais preparada estará, podendo assim enfrentar os obstáculos sociais e os
desafios diante do mercado de trabalho. Na visão da Professora Rosana Glat em sua obra
"Convivendo com filhos especiais: O olhar paterno", é por meio do relacionamento familiar
que o indivíduo, desde os primeiros tempos de vida começa a aprender até que ponto ele
é um ser aceitável no mundo, que tipo de concessões e ajustes necessita fazer, assim como
a qualidade de relações humanas que encontrará.
Em suma, podemos dividir o tópico família em três partes: social, cultural e
econômica. Essa primeira seria a mais ampla de todas, pois quando se pensa em social
seria a pessoa com deficiência inserida num contexto social (meio de convívio). Este tende
a ajudar na formação de caráter e comportamento, uma vez que, se ele faz parte de um
grupo onde sua deficiência é aceita e respeitada, é um incentivo a mais para que ele se
envolva mais e se torne mais ativo.
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No momento em que é aceita e respeitada por vizinhos, reconhecida pela
sociedade, a PcD também passa a conseguir enxergar com mais clareza seu potencial e
não mais se sentir uma pessoa diferente em meio a tantas pessoas distintas.
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No tocante a cultura, o ênfase é direcionado ao contexto familiar, podendo esta
ser considerada uma fonte de incentivo ou de destruição no que se refere ao
desenvolvimento da PcD. De fato, uma família que detenha um nível de instrução
intelectual maior presumivelmente irá motivar o deficiente a buscar se qualificar mais para
conseguir uma melhor posição no mercado de trabalho. Numa situação inversa, na qual
falta instrução por parte dos familiares, fatalmente a pessoa com deficiência acabará
sofrendo com a falta de apoio em buscar uma maior formação, de maneira que muitas
vezes acabe escutando que não precisa, pois ele já é “deficiente”, e com toda certeza isso
não é um empecilho.
Enfim, é de extrema influência na vida de uma PcD o aspecto econômico, tendo
em vista que se o mesmo gozar de uma boa condição financeira, isto claramente iria
facilitar sua entrada na faculdade, em algum curso profissionalizante ou quaisquer outras
atividades que fossem agregar-lhe. Entretanto, essa estabilidade financeira pode de certa
forma lhe causar uma eventual acomodação. Não deixando de enfatizar que também há
situação contrária, onde uma condição financeira precária pode barrar muitas
possibilidades na vida de uma pessoa com deficiente, até mesmo situação pior, causando
uma certa relação de dependência e necessidade, pois, grande parte das PcDs vivem
apenas do auxílio de um salário mínimo dado pelo governo (BPC e LOAS), valor este de
certo modo baixo para sobrevivência de qualquer pessoa, e a situação se agrava quando
esse salário é uma das únicas rendas dentro da casa desse deficiente. Também podendo
enfatizar que nesta situação a família faz o papel contrário ao de incentivar, gerando assim
uma permanência estática da PcD para que desse modo (segundo eles) não percam os
benefícios adquiridos, visto que, parte das famílias tiram proveito dos benefícios recebidos
pela pessoa com deficiência para complementação da renda familiar. Onde não se atentam
ao fato de que o trabalho poderia gerar autonomia para PcD em vários sentidos.
4.2 INCENTIVOS DO GOVERNO
Alguns dos incentivos por parte do governo são os cursos profissionalizantes.
Alguns exemplos desses tipos de entidades, que conjuntamente são conhecidos como
Sistema S, os quais seriam: Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI), Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Nacional de
Cooperativismo (SESCOOP). Todos esses oferecem cursos técnicos de nível médio que
integram o programa federal de capacitação técnica, que tem por prioridade a qualificação
profissional.
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O Plano Nacional Viver sem Limites, também é um grande exemplo disso, visto,
que são ofertados cursos profissionalizante de nível médio e tecnológico, onde as vagas
destinadas para PcDs são ilimitadas, desta forma, todos os PcDs que se interessarem, terão
a oportunidade de realizar todos os cursos ofertados com toda acessibilidade necessária.
De acordo com a atual Lei n° 11.180/05, que em seu artigo 18, traz alterações aos artigos
428 e 433, ambos da CLT. Garantindo a formação de contratos de aprendizagem sem limite
de idade para PcDs, incentivando e dando mais oportunidades de ingressar no mercado
de trabalho ou ainda melhorar sua posição na empresa onde esse trabalha.
Com isso, podemos ver a importante e significativa participação do Governo ao
conceder (em alguns aspectos) a oportunidade de uma melhor formação profissional para
PcDs. Mas sabemos que é possível chegar mais longe, com mais Incentivos e acessibilidade
advindas dos Governos, mais e mais barreiras podem ser destruídas.
4.3 ESCLARECIMENTOS ACERCA DO BPC
Como estratégia para proteção social básica e protegido pela Constituição Federal
do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante o
direito a transferência de renda, para populações específicas, com o objetivo de assegurar
sua independência financeira junto aos seus familiares, alguns autores relatam que a
seguridade trazida pelo salário fixo pode desencorajar o beneficiário na busca por
trabalhos formais e educação profissionalizante.
Entretanto, a sanção da Lei n° 12.470 de 31 de agosto de 2011, que altera os
critérios de cessação e nova concessão do BPC, torna esta percepção inadequada, uma vez
que há a possibilidade de reestabelecimento do benefício após o encerramento das
relações trabalhistas, sem que haja prejuízo para o requerente.
5. ENTREVISTAS
A metodologia utilizada é de caráter descritivo e qualitativo, sendo realizada uma
pesquisa exploratória, em formato de questionário aplicado com perguntas abertas.
Para a realização deste trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográfica e
exploratória, aplicando-se um questionário no intuito de conhecer a opinião real sobre o
tema e assim obter um contato próximo da realidade, a partir do ponto de vista da própria
pessoa com deficiência, de seus gestores e profissionais responsáveis pelo cuidado e
acompanhamento dos mesmos.
O referido questionário foi elaborado de acordo com as barreiras da Política
Nacional de inclusão. Foram selecionados 6 candidatos, com idades entre 30 e 60 anos,
para a aplicação de um questionário de 15 questões, por meio eletrônico, através do
aplicativo Whatsapp, tendo em vista o período Pandêmico vivido em nossa sociedade.
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Deste grupo selecionado, duas pessoas possuem deficiência visual, sendo
realizado uma breve questionário sobre o Convívio social; o ambiente de Trabalho; as
Relações profissionais e a Experiência Profissional. Para ser mais nítida a diferenciação dos
processos seletivos e a acessibilidade do ambiente de trabalho, foram entrevistados um
Servidor Público e um trabalhador regido pela CLT. Os demais pesquisados foram dois
gestores; um assistente social e uma psicóloga, que realizam o acompanhamento de PcDs,
analisando as contratações, a atuação no dia a dia, a possibilidades de promoção, o
relacionamento interpessoal e a visão do gestor/profissional sobre a contratação de
pessoas com deficiência.
5.1 ENTREVISTA COM AS PcDs
A primeira entrevistada é uma mulher com deficiência visual, com a idade de 34
anos, atualmente cursando o ensino superior no Centro Universitário Uma. Reside com o
cônjuge, também deficiente visual. Quando perguntada sobre seu convívio social, afirmou:
"Gosto de passear, ir a clubes e a igreja."
Quando foi abordado o tema trabalho, informou que já teve outras experiências
profissionais que não foram tão satisfatórias Atualmente trabalha como telefonista,
realizando atendimentos internos, externos e envio e recebimento de e-mails.
Ao tratar sobre essas experiências e a relação que tem em seu trabalho atual, disse:
"Em algumas delas a experiência não foi tão boa, pois as empresas
não fizeram nenhum tipo de adaptação para que eu pudesse exercer
o cargo. Já aconteceu de me contratarem sem ter nenhum cargo
disponível para mim, fui contratada apenas para preencher cota."
O fato narrado não é um caso atípico, ocorrendo também com grande parte das
PcDs. Realmente, na realidade pouquíssimas empresas de fato seguem o previsto na Lei
n° 8.213/91. Fora o enorme descumprimento, há diversas empresas que se preocupam
apenas em cumprir a cota, não se preocupando com o crescimento profissional dos
funcionários e negligenciando a contratação de pessoas com deficiências específicas.
Ademais, diversos são os casos nos quais empresas brasileiras realizam a
contratação de PcDs, que, na verdade, não realizam nenhuma atividade de fato, sendo
chamadas para comparecer ao “trabalho” somente quando há alguma fiscalização. É
inimaginável pensar que isso ocorra com grande frequência.
Mesmo não sendo a regra, lamentavelmente esses exemplos são frequentes. O
ponto que emerge desta discussão é que as organizações não veem a contratação de PcDs
de forma estratégica, como geralmente fazem na hora de admitir pessoas sem deficiência.
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A Lei de Cotas acaba sendo tratada como uma simples "obrigação" a ser cumprida e não
como uma oportunidade de construir um ambiente mais diverso.
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Contudo, segundo a entrevistada existem empresas com mais acessibilidade e
adaptações, conforme demonstrado no trecho a seguir:

“(...)Descobri sobre essa vaga através de uma agência de empregos
onde ofertava vagas para pessoas com deficiência, na qual eu era
cadastrada. No processo seletivo, tive todas as condições adequadas
para realizá-lo, pois foi um processo seletivo apenas com explanação
oral, não houve nenhum teste que exigisse minha visão ou algumas
habilidades. Hoje, gosto muito do meu trabalho, justamente por não
demandar atividades que exijam uma visão normal, com boas
condições de exercer meu trabalho, devido a adaptação que a
empresa realizou ao meu computador suprindo as minhas
necessidades. Tenho uma relação super tranquila com meus chefes e
colegas.(...)”
O segundo entrevistado é um homem também com deficiência visual, com a idade
de 40 anos, pós graduado, servidor público. Reside com a sua cônjuge, também deficiente
visual. Quando perguntado sobre seu convívio social, afirmou:
"Acompanho o noticiário e entrevistas, treino a execução de

instrumentos musicais, faço pesquisas livres, descanso e faço passeios.
Embora eu não considero tempo livre, tenho estudado assuntos
referentes a investimentos, organização financeira, saúde preventiva,
música e atualização jurídica."

Ao abordar a experiência em um dos seus primeiros trabalhos, ele cita momentos
em que, por decorrência de sua deficiência e pela falta de recursos tecnológicos, se via
dependente de seus companheiros de trabalho. Fica evidente a necessidade de meios
adequados e uma acessibilidade maior em ambientes de trabalho para uma melhor
desenvoltura profissional. De fato, de acordo com o entrevistado:

"De abril de 2005 a junho de 2006, trabalhei no setor de fisioterapia
no antigo Hospital Arapiara (massagista). A experiência foi boa, porém
eu sempre dependia de alguém para fazer a leitura das prescrições
médicas para atender os pacientes, lembrando que naquela época a
tecnologia ainda não tinha os mesmos recursos dos dias atuais.(...)"
No entanto, essa condição mudou conforme foi se dedicando e procurando se
desenvolver como profissional e pessoa, como mostra o trecho abaixo:
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“(...)Realizei provas de concurso por meio de computador com
software de voz instalado, contando com o auxílio de uma pessoa no
momento da prova, de modo que, na medida do possível, as
condições têm sido adequadas”. E no final de junho de 2006 até
janeiro de 2011, tomei posse como servidor público do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), trabalhando como atendente no setor
de informações do Juizado Especial das Relações de Consumo. Tive
um crescimento significativo com essa experiência, porém sentia que
eu precisava avançar para conquistar uma satisfação mais concreta,
considerando que eu não tive a oportunidade de mudar de setor para
ampliar minhas experiências. Do final de janeiro de 2011 até setembro
de 2013, fui concursado do Tribunal Regional da 3ª Região (TRT3),
quando tive a desafiante e bela oportunidade de atuar como
secretário de audiência na Secretaria de Execuções e Precatórios. Na
ocasião, fui muito bem acolhido no Tribunal, tanto pela equipe social,
quanto pela chefia do setor em que fui lotado. Lá trabalhei com
diferentes juízes, o que, certamente, acrescentou muito para o meu
crescimento pessoal e profissional.(...)”
E através de sua própria percepção demonstra-nos que o ônus da adaptação e do
eventual sucesso da pessoa com deficiência na vida em si, seja como servidor público ou
um funcionário regido pela CLT, não depende unicamente de um ambiente adaptado, mas
também a necessidade do esforço próprio para mostrar a sua competência e assim alcançar
seus objetivos e sonhos. E conforme também relatado por ele a supra, sentia que precisava
avançar para conquistar uma satisfação mais concreta, que é com a convicção e esforço
que lhe faz conquistar seu espaço, sem se referir a qualquer apoio externo que tenha sido
recebido, ou a oportunidades de mudança de setores para ampliar suas experiências que
iriam favorecer seu sucesso.
Quando aborda a relação com seus chefes, o entrevistado destaca:

"No atual contexto, há uma harmonia muito grande com a chefia
imediata e com os colegas de trabalho mais próximos."
Para ele, as condições da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho no âmbito do serviço público são melhores em vista da legislação que os obrigam
a isso, em suas palavras:

"Esclareço que boa parte da minha experiência profissional se deu no
serviço público que, geralmente, oferecem melhores condições para
as pessoas com deficiência, em razão da legislação a ser cumprida."
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5.2 ENTREVISTA COM GESTORES E PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO DE
PcDs
As duas profissionais pesquisadas que fazem o acompanhamento de PcDs, são
uma Psicóloga e uma Assistente Social, que trabalham atualmente na E.E Dona Argentina
Vianna Castelo Branco, uma escola especializada ao atendimento de crianças, jovens e
adultos com deficiência, localizada no bairro Serra em Belo Horizonte/MG. A primeira
pesquisa tem 52 anos, Psicóloga, pós graduada. Ao comentar sobre a contratação de
funcionários com deficiência, afirmou que já teve diversos acompanhamentos com alunos
da escola especial que passaram por treinamentos, e disse mais:

"(...)Na minha perspectiva profissional penso que falta ainda abrir
espaço para mais vagas, penso que falta informação às pessoas de
como agir com as pessoas com deficiência do ponto de vista de suas
deficiências."
Quando questionada sobre a capacidade e potencial dos PcDs, relatou:

"Considero que eles podem ser eficientes e com Potencial desde que
bem assessorados , acho que a maior dificuldade é o fato do
treinamento não ser adequado nos locais de trabalho. Acho possível
exercerem cargos de gestão se a pessoa tiver a formação adequada
para o cargo. Creio também que ainda haja um pouco de
discriminação por falta de informação e deveria haver mudanças como
maior disseminação de cargos para pessoas com deficiência."
A nossa segunda pesquisada tem 53 anos, é Assistente Social, pós graduação na
área de Déficit Mental e Intelectual. Atuando há mais de 27 anos com o acompanhamento
de pessoas com deficiência em diversas empresas, inclusive na atual escola, onde obteve
experiências enriquecedoras. Em sua percepção construída nesse tempo é de que:

"Durante toda minha trajetória Profissional há 27 anos. Com todas as
pessoas com Deficiência, observei que muitos se dedicavam para
sempre se desenvolverem no trabalho e buscar muito para seu
desempenho no trabalho, o melhor de si para sua inclusão em todas
as áreas da sociedade. As vezes, é preciso mais expansão ao trabalho
para as pessoas com Deficiência pois em certas empresas, ou locais
de contratação ainda há discriminação. Mas está mudando aos
poucos."
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Em seus comentários finais, abordou o convívio profissional e a necessidade de
desenvolvimento capacitatório para uma melhor convivência, além disso, expressou a sua
esperança em dias melhores, onde o PcD terá seus direitos devidamente respeitados:
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"Para uma boa convivência e dedicação com os colegas é necessário
também um desenvolvimento no ambiente de trabalho para melhor
convivência. Pois cada pessoa tem suas dificuldades também. Espero
que todas as Pessoas com Deficiência tenham sempre seus direitos
em tudo que forem direitos a elas, e que tenhamos um mundo melhor
em que as pessoas possam olhar com mais empatia, pois todos nós
temos nossas limitações."
Um dos gestores pesquisados é uma Oficial Judiciária do TJMG, e em relação a
sua percepção do trabalho desenvolvido pelos PcDs presentes em sua gestão, ela afirma:

"A participação desses servidores é extremamente produtiva, Todos
muito eficientes. O servidor deficiente visual possui programas de
acessibilidade aos computadores e realiza suas atividades com alto
grau de produtividade. As deficiências dos demais servidores não
comprometem a realização de qualquer meta, tarefa ou função a eles
designadas. São servidores com possibilidades de promoção sem
sombra de dúvidas.! São profissionais realizando suas atividades com
compromisso. E na relação de trabalho, são enaltecidos pelos
servidores ditos “normais”. São exemplos de superação e
persistência."
Segundo ela, a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho
atual é enriquecedora, tendo em vista, sua competência e trocas de experiências que
engrandece a equipe e aumenta o respeito pela diferença entre pessoas.

"A participação dos deficientes no mercado de trabalho é
enriquecedora. Além de serem profissionais competentes,
possibilitam trocas de experiências e opiniões que oportunizam o
engrandecimento da equipe enquanto seres humanos que acolhem e
respeitam a diferença. (...)
Ao ser perguntada sobre as adaptações e sobre as atitudes dos colegas de
trabalho, a gestora continuou.

"(...) As adaptações físicas nos locais de trabalho e alterações
comportamentais dos colegas são fundamentais para que o deficiente
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possa ser incluído com sucesso e participe efetivamente da
sociedade."
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Outro gestor, que atualmente é Coordenador no TJMG, quando perguntado sobre
a participação da PcD em seu ambiente de trabalho, e no mercado de trabalho em sentido
amplo, apresentou a seguinte visão sobre o assunto:

"Excelência plena no atendimento, ingressaram e já mostraram
interesse de imediato. Aprenderam com facilidade e demonstram
muito interesse em aprender e mostram seu valor diariamente. Sendo
necessárias algumas mudanças, tendo em vista, que muitas vezes há
preconceito e digo: os portadores de deficiência em nosso setor estão
entre os melhores funcionários do mesmo, todos os 4."
Por fim, ele comentou sobre o relacionamento entre os servidores com deficiência
e os demais servidores.

"O relacionamento é normal. O conceito de "todos somos iguais" é
executado com excelência em nosso setor."
6. DEBATE
Diante do que foi proposto neste estudo, quanto à estes empecilhos ao ingresso
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, pode-se afirmar que de fato
empecilhos existem, e baseado nas perguntas aplicadas aos entrevistados identificou-se
principalmente a distinção do servidor público que tem suas necessidades atendidas pelo
uma certa "obrigação" da legislação, e do outro lado uma PcD regida pela CLT, que
enfrenta inúmeras dificuldades pelo simples fato de que a lei não é tão rigorosa em sua
aplicação e fiscalização, dando brechas para o "jeitinho brasileiro" entrar em ação. Além
disso, foi constatada a precariedade da acessibilidade em alguns ambientes profissionais,
seja nos processos seletivos ou até mesmo no local de trabalho, que é um fator de
relevância que precisa de melhorias. Cabe também salientar a falha no sistema de
habilitação e reabilitação para sua integração ao mercado de trabalho.
Pela afirmação de um dos gestores, de que os servidores que possuem deficiência
visual têm acesso a programas de acessibilidade em seus computadores e realizam suas
atividades com alto grau de produtividade.
Nesse contexto, é nítido que o foco das ações inclusivas das empresas sejam elas
públicas ou não, deveriam ser a implementação de mais acessibilidade em seus ambientes
internos e externos, tendo como resultado um ambiente mais confortável ao PcD, gerando
independência, e assim, aumentando a produtividade em seu trabalho.
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Os empecilhos enfrentados pelas pessoas com deficiência ao ingressarem neste
mercado de trabalho que gira em torno da lógica capitalista, é um assunto que se tornou
um tema cada vez mais atual, tendo em vista o enorme desafio de habilitar e reabilitar
essas pessoas no mercado de trabalho, dando a devida importância na construção da sua
identidade. Pode-se perceber que é um trabalho que ainda caminha a passos lentos, uma
vez que muitos empecilhos persistem em existir por parte da sociedade.
Sem dúvidas, ainda há muitos pontos a serem trabalhados, além dos problemas
com o preconceito, temos também, o empecilho da PcD ao tentar ingressar no mercado
profissional brasileiro, que inclinam-se a não admitirem pessoas com deficiência, pensando
que estes não estão totalmente capacitados (independente de sua formação), e outros
motivos de impedimento, ainda que tenham que cumprir a lei de cotas existe uma grande
resistência, pois grande parte das empresas se recusam a implementarem essa
acessibilidade necessária.
Um aspecto também a ser salientado é a falta de conscientização somada aos
diversos obstáculos para contratação, essa falta de conscientização começa muitas vezes
pelos próprios gestores que consequentemente acabam influenciando a equipe a olhar
esses profissionais com os mesmos olhos dos superiores.
O papel da família também pode ser um desafio, que em vários momentos agem
como desmotivadores ao invés de agirem como incentivadores, deixando de lado possíveis
oportunidades, visto que se comportam de maneira preconceituosa numa tentativa de
defesa para não expor o integrante familiar perante sociedade.
Portanto, entende-se que diante de todos os empecilhos, preconceitos, limitações
físicas e urbanísticas, há também o empecilho da necessidade de um programa de inclusão
mais eficaz, onde as empresas se sintam mais motivadas a incluírem esses profissionais no
mercado de trabalho, e não apenas cumprir uma exigência legal, seja por medo de multas,
sanções, ou para alcançar metas de normas impostas pelo governo.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão do Direito Curvo a
partir do poema “A flor e a Náusea” de Carlos Drummond de Andrade. A proposta é discutir
como os ensinamentos da corrente de pensamento do Direito e Literatura podem
contribuir para a movimentação e curvatura do Direito através das metáforas do poeta
brasileiro. Primeiro, fez-se uma retomada do que é o Direito Curvo, posteriormente, uma
análise do poema, e, por fim, como o último pode ser um ponto de reflexão para o primeiro
segundo uma perspectiva do Direito e Literatura. A conclusão é que podem ser feitas várias
aproximações e paralelos com a teoria espanhola e que essas associações representam a
proposta do autor de revolucionar o nosso olhar para o Direito.
Palavras-chave: Direito Curvo. Direito e Literatura. Carlos Drummond de Andrade. Virada
linguística. Hermenêutica jurídica.
ABSTRACT: The present work aims to reflect on Curved Law based on the poem “A flor ea
Nausea” by Carlos Drummond de Andrade. The proposal is to discuss how the teachings
of the current of thought in Law and Literature can contribute to the movement and
curvature of Law through the metaphors of the Brazilian poet. First, there was a resumption
of what Curved Law is, later, an analysis of the poem, and, finally, how the latter can be a
point of reflection for the first according to a perspective of Law and Literature. The
conclusion is that several approaches and parallels can be made with Spanish theory and
that these associations represent the author's proposal to revolutionize our view of Law.
Keywords: Curved Law. Law and Literature. Carlos Drummond de Andrade. Linguistic turn.
Legal hermeneutics.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O Direito Curvo. 3. As curvaturas do poema de Drummond. 4.
Considerações Finais. Referências.
1. INTRODUÇÃO
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Há mais de 300 anos antes de Cristo, surge a famosa obra Ética a Nicômaco de
Aristóteles que marcou o pensamento ocidental sobre as questões morais. No Livro V, o
autor nos apresenta diversos conceitos e reflexões sobre a Justiça e como ela deveria
compor o meio social. Destacamos no início deste trabalho, a relação que Aristóteles
estabelece entre equidade e justiça.
O filósofo enaltece a importância crucial da equidade dizendo ser até mesmo mais
importante que o justo legal, tendo em vista que ela é um corretivo da justiça legal diante
de sua generalidade que não abarca todos os contextos e realidades sociais. É nesse ponto
que Aristóteles utiliza uma metáfora com a régua de Lesbos. Tal régua era conhecida por
ser uma régua de chumbo usada pelos construtores na região de Lesbos, porém, ela não
era uma régua rígida, pelo contrário, ela se adaptava a forma da pedra (V, 1137b – 1138a).
Ou seja, o que Aristóteles quer nos dizer é sobre a flexibilidade e maleabilidade do
Direito frente a uma realidade específica, é o uso de uma sabedoria prática sem que haja
o desrespeito das leis prévias. Bom, esse ajuste a superfícies circulares deixou de ser bem
quisto com a modernidade e o positivismo jurídico. A partir desse tempo histórico que tem
início no século XVI e XVII, o racionalismo e a certeza da lei são postos como solução
indiscutível para os estados autoritários. O que não se percebia é que se estava saindo de
uma prisão e entrando em outra.
Tal concepção racionalista, certa e sem maleabilidade entra em colapso diante da
realidade múltipla e diversa existente, logo, é nesse contexto que recorremos a teorias
alternativas do Direito buscando formas mais justas e adaptáveis de conceber a sociedade.
Um desses movimentos teóricos é o chamado Direito Curvo proposto por González (2013)
e que iremos abordar no próximo capítulo.
O objetivo do presente trabalho é apresentar a teoria do Direito Curvo e estabelecer
paralelos entre tal teoria com o poema “A flor e a náusea” de Carlos Drummond de
Andrade. A justificativa dessa interlocução21 é a de que a teoria do Direito Curvo integra
o movimento do Direito e Literatura que busca modificar o nosso olhar do Direito,
buscando expandir e trazer novas contribuições ao mundo jurídico que traga mais justiça,
tendo em vista os diversos problemas enfrentados pelo Direito positivista ao longo do
século XX. Consideramos, portanto, que a aproximação do Direito com o poema do autor
brasileiro seja uma porta para pensar e desconstruir paradigmas que enjaulam o
pensamento jurídico.
2. O DIREITO CURVO

21 Tal interlocução foi proposta pelo professor Dr. Fernando José Armando Ribeiro na disciplina Direito e
Literatura que integra o Programa de Pós graduação em Direito da PUC Minas.
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Em uma conferência no ano de 2012, o autor espanhol José Calvo González (19562020) preconizou uma teoria chamada Direito Curvo que integra o vasto movimento que
propõe a interlocução entre Direito e Literatura. Para construir a sua teoria do Direito
Curvo, Gonzalez (2013) estabelece antes três tópicos, quais sejam: (a) a influência do
racionalismo cartesiano e da lógica dedutivista na ordem jurídica; b) a teoria pura do direito
em interlocução com o cubismo; e c) as novas ondulações do direito. Após essa construção
histórica de mudanças do Direito, o autor finalmente chega ao que chama de Direito Curvo.
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No primeiro tópico, Gonzalez (2013) afirma que os juristas da era iluminista no
século XVII e XVIII, apreciavam os geômetras, a racionalidade e o conhecimento das
ciências exatas como a física e a matemática e queriam transferir esses métodos para o
campo do Direito. Como grandes expoentes desse pensamento, o autor cita Hobbes, Wolff
e Descartes, grandes autores que moldaram uma era do pensamento filosófico que tinha
como pilar fundamental a lógica e o método. Para que isso fosse possível, há a necessidade
de se estabelecer axiomas – verdades que são estruturais – para, posteriormente, chegar
aos teoremas que são as conclusões lógicas dedutivas.
Na sequência, o autor apresenta o segundo tópico que é a relação da Teoria Pura
do Direito e do cubismo que dão continuidade a tradição de conceber o direito como
geométrico. A Teoria Pura do Direito, cabe frisarmos, é baseada num sistema de validade
e certezas universais, no qual o direito é:
uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de
normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de
dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, que
foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra
norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim
por diante, até abicar finalmente na norma fundamental pressuposta. A norma fundamental - hipotética, nestes termos - é,
portanto, o fundamento de validade último que constitui a unidade
desta interconexão criadora (KELSEN, 1998, p. 247).
Ou seja, todo ordenamento jurídico deve seguir uma hierarquia entre as normas de
forma objetiva em respeito a lógica, caso isso não aconteça, haverá um problema de
validade da norma que faz com que ela não tenha legitimidade. Mas como isso se relaciona
com a geometria? O sistema de escalonamento aqui mencionado e toda a Teoria Pura do
Direito possui uma forte ligação com a geometria cubista, pois em ambas, há um primado
pela forma pura. Se no cubismo há o apreço pelas formas geométricas como podemos
observar nos quadros22 artísticos emblemáticos dessa corrente artística, também
22 Como exemplo, podemos citar quadros de Pablo Picasso, artística que marco u a corrente artística do
cubismo como em A guitarra (1913), Os três músicos (1921), Mulher no espelho (1932) e La Guernica (1937).
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podemos observar um rigor estrutural na teoria kelseniana de respeito ao que é ou não é
uma norma em função da sua forma (GONZALEZ, 2013).
Outra convergência entre a Teoria Pura do Direito e o cubismo é o fator estático e
dinâmico, seja das normas seja das figuras geométricas. Segundo o autor espanhol “o
cubismo introduz dinâmica, da mesma forma como consegue a Pirâmide Normativa ao
proporcionar o caráter não somente estático da ordem jurídica, mas também dinâmico, e
isto a um só tempo e em um mesmo plano” (GONZALEZ, 2013, sp23). Salientando que
cada degrau de uma pirâmide é também formado de cubos.
Se antes, falávamos de um direito com viés jusnaturalista a serviço da racionalidade
iluminista, aqui o positivismo se apresenta no mesmo tempo do cubismo, ou seja, não se
trata de uma mera coincidência e sim um reflexo de um contexto-político específico.
O próximo tópico, em já uma aproximação do Direito Curvo, o autor aborda as
novas ondulações do direito, isto é, novas formas de conceber o direito que fuja do rigor
que vimos anteriormente. Gonzalez (2013) cita, portanto, diversas teorias nesse sentido
como: o Direito flexível (Carbonier, 1969), o Direito dúctil (Zagrebelsky, 1992), o Direito
frágil (Arnaud, 1993) e o Direito solúvel (Jean-Gut Belley, 1996). Para o autor há uma
confluência entre essas teorias que permite vez outras facetas do direito que antes eram
ocultadas pela rigidez do racionalismo e do positivismo.
Fazendo o mesmo movimento de relacionar com o campo artístico, o autor destaca
o cubismo sintético que é o aparecimento de formas que possuem algo de arredondado
como figuras ovais ou telas ovaladas. Para o autor, esse movimento se equipara no mundo
jurídico com essas novas teorias que propõe flexibilidade e maleabilidade do Direito,
porém destaca que isso pode ser um problema para o Direito porque:
a fuga das análises formais as conduz a uma entrega que, por vezes,
chega a ser demasiadamente incondicional para a substância do
objeto (que, no Direito, é um juízo), tornando problemática a linha
configuradora de sua natureza jurídica instituinte. Através da forma –
também quando esta é elástica, adaptável e fluída – um objeto deve,
de todo modo, mostrar-se juridicamente reconhecível. Se a forma
não corresponde a uma propensão de totalidade canônica
identificável, será forma elástica, adaptável ou fluída, porém forma
instável. O grande perigo do Direito ondulado é a sua desintegração
em Direito instável, tornando-se – como de fato sucede com a

23 Foi utilizada a versão kindle do livro “O direito Curvo” de Gonzalez (2013), por isso a sinalização “sp” como
sendo “sem página”.
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proposta extrema de “liquefação jurídica” – uma geometria
metafísica (GONZALEZ, 2013, sp).
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Ou seja, a forma também tem sua importância para o Direito. Eis que chegamos,
finalmente, na teoria do Direito Curvo. Gonzalez (2013) inicia essa seção afirmando sua
discordância com as últimas teorias mencionadas que propõem elasticidade e
adaptabilidade do Direito, fazendo a defesa de um direito que “se empena, se arqueia e se
curva”. Mas como isso é possível? A resposta é a de que o Direito Curvo é um paradoxo,
pois “transcende a oposição entre conceitos antitéticos e auto excludentes, integrando-os
em um mesmo plano, de maneira que, dinamicamente, ambos se compõem e se
descompõem, não sendo mais possível uma compreensão estática e separada”
(GONZALEZ, 2013, sp).
Deste modo, a proposta do autor espanhol é que não haja uma abdicação da forma
pura, mas que também essa forma não seja uma prisão plana sem saídas. A curvatura se
encaixa nesse sentido, porque é uma forma que propõe circularidade e descentralização
dos campos fixos de estabelecimento do Direito, ou seja, um ponto de questionamento da
tradição das próprias fontes do Direito. O autor cita que um novo sistema quem vem sendo
aplicado chamado de feedback, trazendo o exemplo do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos que passou a considerar “vida familiar” a união entre pessoas do mesmo sexo a
partir das mudanças que ocorreram no direito interno dos estados europeus (GONZALEZ,
2013, sp), ou seja, cria um movimento retroalimentar entre direito interno e externo em
que há giro e movimentação dos lugares tradicionais do Direito, e é isso que significa a
curvatura do Direito por ele proposta.
O autor diz que o Direito Curvo é uma geometria variável, pois é uma forma de
recuperação do cubismo por outra perspectiva que envolva movimento vez que analisa
um objeto jurídico através de rotações e curvas de diversos ângulos para que se possa,
justamente, fazer com que haja uma multiplicidade de perspectivas. O autor constata,
portanto, que há “dois elementos definidores do Direito curvo: a circularidade jurídica e a
descentralização dos lugares clássicos (dos topoi24) de imputação jurídico-normativa.”
(GONZALEZ, 2013, sp).
Gonzalez (2013) finaliza sua proposta com o adendo de que sua teoria não é uma
proposta de fechamento teórico, pelo contrário, diz que os juristas devem descobrir
modelos e desenhar novos paradigmas e que o Direito Curvo é apenas a sua proposta, que
pode ser entendida como uma bela metáfora.

24 Topoi é uma expressão que tem origem na Grécia Antiga, usada por autores como Aristóteles, que quer
dizer “lugar comum”, “ideias de bom senso aceitas por todos”. Nesse contexto quer dizer que é uma ideia
central, um consenso dominante ou uma base estruturante do Direito.
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3. AS CURVATURAS DO POEMA DE DRUMOND
O poema “A flor e a náusea” de Carlos Drummond de Andrade lançado no ano de
1945 se localiza na chamada Segunda Geração Modernista que se caracteriza por trazer
temas cotidianos, com humor, ironia, e que combine o elevado e o banal, ou o grave e o
grotesco. Tal movimento artístico também é fortemente marcado pelos questionamentos
do mundo e das coisas, dos problemas e das injustiças sociais. (ALVES, 2007, p. 1). É
importante destacarmos que o contexto histórico-social e político vivido por Drummond é
marcado pela violência da Segunda Guerra Mundial e pela repressão de um governo
autoritário e ditatorial varguista no Brasil, logo, é por essa razão que há diversos poemas
do autor mineiro que tratam sobre a destruição.
Há, portanto, a externalização de um descontentamento com o tempo-presente e a
expressão de um mínimo de esperança para um futuro utópico mais justo. É o que
podemos ver em diversos versos do poema “A flor e a náusea” vez que:
representa a explosão revoltada do indivíduo diante do mundo em
que vive ao mesmo tempo em que mostra a esperança quando do
aparecimento de uma flor que perturba. É através de um passeio pela
rua cinzenta que o sujeito depara-se com a náusea; vê-se enjoado e
tem o desejo de vomitar sobre tudo o que lhe incomoda e perturba.
No entanto, nem tudo está perdido, pois é desse enjoo, revolta,
náusea e ódio que brota uma flor feia, que nem se consegue
classificar, mas que fura o asfalto. Isso acontece ao mesmo tempo em
que parece armar-se uma tempestade, que é símbolo de uma
violenta perturbação na ordem desse tempo de nojos, enjoos e
vômitos (ALVES, 2007, p. 5)
Mas como podemos associar toda essa raiva, asco e revolta anunciada por
Drummond com a teoria crítica e literária do Direito? Podemos considerar que o autor nos
provoca acerca dos olhares de normalidade a tudo que nos gira ao redor. Levando isso
para a interpretação do Direito Curvo podemos pensar um olhar reto, em metáfora, para
dizer daquele olhar sobre o mundo que não se expande e não se internaliza. É um olhar
raso e que não tem movimento. Há uma passividade em que todos aceitam as injustiças,
os governos totalitários e as guerras, vemos, portanto, um mundo estático e conformado:
é o tédio que fala Drummond conforme podemos observar nos seguintes versos:
Em vão me tento explicar, os muros são surdos.
Sob a pele das palavras há cifras e códigos.
O sol consola os doentes e não os renova.
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As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase.
Vomitar esse tédio sobre a cidade.
Quarenta anos e nenhum problema
resolvido, sequer colocado.
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Nenhuma carta escrita nem recebida.
Todos os homens voltam para casa.
Estão menos livres, mas levam jornais
e soletram o mundo, sabendo que o perdem.
(ANDRADE, 2012, p. 26) (grifo nosso)
O que pode romper com esse tédio? O movimento. Seja o movimento do nascer
uma flor (mesmo que feia), ou o movimento do qual expõe González (2013) em o Direito
Curvo. O rompimento do status quo opressor envolve rotação, giro, pois isso faz com que
haja múltiplos olhares frente as realidades. Há a libertação da linearidade utilitarista,
havendo um horizonte com infinitas possibilidades para se pensar a sociedade.
Interessante observarmos que a esperança para tantos problemas não é uma flor
em sua forma idealizada, isto é, bela, integra, perfumada e colorida. Pelo contrário,
observemos os seguintes versos:
Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.
Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
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É feia. Mas é realmente uma flor.
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(ANDRADE, 2012, p. 26-27) (grifo nosso)
Ou seja, Drummond reinventa o significado da flor, fazendo um movimento
linguístico para demonstrar a força que tem essa flor em furar o duro e rígido asfalto, ou
seja, ela é mais revolucionária que uma simples flor tradicional. Ela não possui cor e nem
possui a beleza e é mais revolucionária do que uma simples flor devido ao tempo-histórico
que ela está inserida, mas mesmo sendo feia ela continua sendo uma flor. Ou seja, por mais
que haja tanta desilusão diante da alienação das pessoas e violência do Estado, surge uma
esperança feia, mas que ainda sim é uma esperança.
Consideramos, portanto, sob o enfoque aqui preconizado, que Drummond realiza
dois movimentos curvos25 em seu poema: a) o movimento que vai contra o tédio e a
alienação das pessoas diante da do racionalismo moderno e do capitalismo; e b) o
movimento de uma esperança feia que é a simbologia de nascer uma flor no asfalto, mas
que continua representando uma esperança para um futuro mais justo.
Esses movimentos curvos explicitados é o que podemos relacionar com o Direito
Curvo e que também fazem parte da proposta do Direito e Literatura, uma vez que a
literatura pode configurar um método de abertura de caminhos. Considerando que não há
um certo ou errado, que não há regras e predeterminações, a literatura é uma verdadeira
morada da liberdade, por isso, é um mergulho infinito.
Entendendo que a hermenêutica é fundamental nesse processo de abertura frente
aos textos jurídicos, um autor de suma importância é Heidegger em sua teoria que abrange
a virada linguística. O autor alemão sustenta que dentro da filosofia – ciência estrutural que
guia as demais ciências humanas - trabalhamos com um plano de categorizações guiado
por um plano de relações lógicas e predicativas, deixando de lado uma pergunta
fundamental que é investigar como que surge a linguagem, isto é, como surge a
possibilidade do discurso (HEIDEGGER, 2001).
Ao contrário das ciências exatas que buscam exatidão para explicar um fenômeno,
as ciências humanas são fruto de uma compreensão que envolve historicidade, que se
realiza através do discurso. Logo, o Direito está inserido num tempo-histórico do qual não
se pode fugir, mas para buscar seu entendimento através da hermenêutica deve-se
primeiro reconhecer o mistério do qual estamos inseridos, e depois, em um processo
contínuo e sem fim buscar o desvelar, considerando sempre o dasein com relação ao outro
e consigo mesmo (HEIDEGGER, 2002). Sobre o ser-aí e essa historicidade discursiva que
25 Colocamos aqui “movimentos curvos” a partir da teoria do Direito Curvo como sendo movimentos que
deslocam os olhares tradicionais em busca de mais justiça.
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nos constitui, Drummond nos diz no poema em destaque: “O tempo pobre, o poeta pobre/
fundem-se no mesmo impasse.”, ou seja, não tem como dissociarmos eu e tempo histórico,
estamos presos em nosso tempo, mas isso não nos impede de buscarmos a liberdade que
fura o asfalto ou a justiça em sociedades tão alienadas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando os desafios do Direito no tempo-presente, bem como, em toda
história da humanidade, podemos afirmar que não temos a pretensão de finalizar a
discussão de como enfrentar devemos enfrentar os seus problemas, e nem apontar um
caminho correto para a realização da Justiça. Se assim o fizéssemos estaríamos sendo
contrários a ideia de movimento e abertura propostos pelo Direito e Literatura, pelo Direito
Curvo e por Drummond.
Pode-se perceber que o movimento que traz a curvatura não é algo que foi
proposto somente no século XXI, vimos que já em Aristóteles - com a metáfora da régua
de Lesbos - a importância da maleabilidade do Direito para que haja equidade, e, portanto,
Justiça. Tal valor se perdeu com o tempo e com a certeza do racionalismo iluminista
trazendo prisões formalistas. Posteriormente, em uma tentativa de nos livrar de tanta
rigidez propôs-se uma abertura por completo – a ausência total de forma – que fez com
que ficássemos ainda mais perdidos sobre qual rumo pertence ao mundo jurídico. Eis que
surge um pensamento, que envolve o Direito e Literatura, que busca conjugar liberdade e
forma, o chamado Direito Curvo. Através dos pilares que envolvem a circularidade jurídica
e a descentralização dos lugares clássicos de imputação jurídico-normativa, o Direito Curvo
busca revolucionar a maneira de olhar o Direito, para que se tenha movimento e que haja
também forma, em uma associação artística poderia ser considerado como o Neocubismo
ao colocar a curvatura como sua principal forma.
O Direito é, antes de tudo, uma orientação linguística que envolve,
consequentemente, um processo hermenêutico. Isso fora negligenciado durante anos na
tradição jurídica, e que, com o Direito e Literatura podemos perceber que seja uma
alternativa de construir curvaturas e modelagens para a existência de um Direito que seja
de fato justo.
Como podemos aprender a curvar o Direito? Um método que pode nos salvar é
através da Literatura. A literatura nos permite viver a liberdade e nos colocarmos como
hermeneutas a todo instante através da imaginação, o que provoca a expansão da visão
que antes era única e reta. Esse exercício é um movimento rotacional que abarca a
multiplicidade e diversidade, ou seja, nos faz experimentar sentimentos e vivencias que vão
além daquelas que são propriamente nossas. Ou seja, é um exercício de alteridade em sua
forma mais plena e contra o tédio frente a realidade social conforme diz Drummond. É a
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libertação. A literatura é a flor feia que nasce no asfalto cinza do Direito. O nascer da flor é
o movimento curvo.
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O PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO
MUNICÍPIO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
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RAQUEL SANTOS DE SANTANA: bacharela
em Direito pela UNIT - Universidade
Tiradentes em Sergipe, especialista em Direito
Público pela UNIDERP/LFG, servidora pública
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
Estabelece o artigo 3º do Código Tributário Nacional que: “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”, tendo o referido diploma adotado a teoria
tripartite, em seu artigo 5º, classificando os tributos como impostos, taxas e
contribuições de melhoria.
Porém, a Constituição Federal estabeleceu ainda outras duas espécies
tributárias, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, o que faz
com que a doutrina majoritária se incline para a teoria quinquipartite, segundo a qual os
tributos são classificados em impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições
especiais e os empréstimos compulsórios.
Com base na definição legal de tributo, é possível extrair algumas características
notórias, como a obrigatoriedade do pagamento em pecúnia, que não se confunde com
sanção de ato ilícito, sendo necessária sua previsão em lei em obediência ao princípio da
legalidade, e cuja cobrança está atrelada a uma atividade administrativa vinculada, ou seja,
sem margem de discricionariedade do gestor público quanto à oportunidade e
conveniência da constituição da obrigação tributária, cujos pressupostos devem estar
sempre descritos claramente em lei.
À vista do artigo 77 do Código Tributário Nacional constitui fato gerador da
taxa “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”.
Os serviços públicos podem ser uti universi ou gerais, sendo estes prestados a
usuários indeterminados para atender a integralidade da coletividade, a exemplo de
polícia, calçamento de ruas etc, de modo a não constituir direito subjetivo do administrado
a sua obtenção, daí porque são indivisíveis, ou seja, sua utilização não é mensurável, e são
mantidos por meio de impostos. (MEIRELLES, 2003, p.322)
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E também podem ser uti singuli ou individuais, que são aqueles prestados a
usuários determinados e com utilização mensurável para cada um deles, a exemplo das
taxas cobradas pelos serviços realizados pelo Detran, taxa de fiscalização do IBAMA, tarifas
de água, luz e telefone etc, gerando direito a sua obtenção, quando efetivamente
implantados, para todos os administrados que estejam em sua área de prestação e
atendam às exigências regulamentares, ou seja, sua utilização é sempre individual,
facultativa e mensurável, e são mantidos por taxa ou tarifa. (MEIRELLES, 2003, p.322)
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Ressalte-se que, em relação aos serviços públicos uti singuli ou individuais,
quando o serviço for prestado diretamente pelo Poder Público, a cobrança será feita por
meio de taxa, tributo submetido ao regime jurídico de direito público, enquanto que,
quando o serviço for prestado em regime de concessão pública, o serviço será remunerado
mediante tarifa, submetida ao regime jurídico de direito privado.
Nesse diapasão, considerando que o serviço público judiciário possui natureza
uti singuli por ser facultativo, individual e mensurável, e que sua retribuição pecuniária é
instituída diretamente pelo ente estatal, verifica-se que o preparo possui natureza jurídica
tributária diante do seu enquadramento como contraprestação pecuniária desembolsada
em razão da prestação do serviço público de processamento e julgamento de recursos
diretamente pelo Poder Judiciário do Estado na forma do artigo 145, inciso II, da
Constituição Federal (taxa).
A título de exemplo, de acordo com o artigo 1º, § 2º, da lei estadual de
Sergipe nº 5731/2004: “O preparo dos recursos, além do porte de remessa e o retorno,
estipulado na Tabela anexa, também incluirá as custas finais”, logo, a própria lei estadual
do referido ente estatal já definiu que o preparo integra as custas processuais finais para
fins de ressarcimento pelo vencido ao vencedor do valor pago a título de custas
processuais.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as custas processuais possuem
natureza jurídica tributária de taxa, consoante ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS:
NATUREZA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA: LIMITE. Lei
7.550, de 2001, do Estado de Mato Grosso. I. - As custas e os
emolumentos são espécie tributária, são taxas. Precedentes do
STF. II. - Inconstitucionalidade da Nota 1 (um) ao item 7 (sete) da
Tabela "A" e da Nota 1 (um) ao item 27 (vinte e sete) da Tabela "C",
anexas à Lei 7.550/01, do Estado de Mato Grosso, porque ostentam
base de cálculo própria de imposto, assim ofensivas ao disposto no
art. 145, § 2º, da Constituição Federal. III. - As alíquotas dos
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emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque têm um
limite, não são desproporcionadas ao custo do serviço que
remuneram. IV. - Inocorrência, na hipótese, do fenômeno da
inconstitucionalidade por "arrastamento" ou "atração". V. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em parte. (ADI
2653, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
08/10/2003, DJ 31-10-2003 PP-00014 EMENT VOL-02130-02 PP00229)
O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de entendimento, também
concluiu que as custas processuais têm natureza jurídica tributária de taxa. Confira-se a
ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
ESTADUAIS.
AUTARQUIA
FEDERAL. CUSTAS
JUDICIAIS.ISENÇÃO.PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I Execução fiscal ajuizada no foro federal por autarquia federal. Diante
da expedição de carta precatória a juízo estadual para citação do
executado, não incidem na espécie custas judiciais, pois não houve
ajuizamento de demanda por ente federal perante a justiça estadual
no exercício de competência delegada, como preconiza a hipótese
de incidência das custas judiciais, prevista no § 1º do art. 1º da Lei n.º
9.289/96, mas apenas cumprimento de ato processual perante o juízo
estadual deprecado. II - Não se tratando de "causas ajuizadas
perante a Justiça Estadual", inexiste fato gerador apto a ensejar
a incidência de custas judiciais, que têm natureza de taxa
judiciária, portanto, de tributo. III - Não se cuida de exercício de
jurisdição federal no juízo estadual, mas de propositura de ação na
Justiça Federal e mero cumprimento de diligência na Justiça Estadual,
circunstância que não enseja recolhimento das custas judiciais. IV Precedente desta Corte (REsp nº 720.659/PR. Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJ de 25/05/2006). V - Recurso especial provido. (REsp
1097307/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/03/2009, DJe 18/03/2009).
Dentro desse contexto, é patente a natureza jurídica tributária de taxa do
preparo, seja porque integra as custas processuais, seja de forma autônoma caso a lei
estadual não o inclua expressamente como custas processuais, porque constitui
contraprestação pecuniária desembolsada em razão da prestação do serviço público de
processamento e julgamento de recursos.
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Registre-se, inclusive, que a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto
a destinação legal do produto da sua arrecadação, consoante previsto expressamente no
artigo 4º do Código Tributário Nacional, logo, a natureza jurídica tributária de taxa do
preparo independe de sua inclusão ou não no conceito de custas processuais pela
legislação estadual.
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Em que pese o artigo 4º, inciso I, da lei federal nº 9.289/96 preveja a isenção
de custas processuais para os entes federados, importa salientar que o preceptivo
mencionado somente é aplicado no âmbito dos órgãos jurisdicionais da estrutura da
União – STJ, STF, TRF e Justiça Federal, assim como qualquer outra previsão de isenção
de custas processuais constante de norma federal, tal qual o artigo 1.007, § 1º, do
CPC/2015, que prevê a isenção de preparo, inclusive, para o Município, posto que a União
detém somente a competência tributária para instituir a taxa relativa aos serviços judiciários
prestados no âmbito dos órgãos jurisdicionais da estrutura da União – STJ, STF, TRF e
Justiça Federal, logo, sua isenção limita-se à taxa criada unicamente pela União.
Isso se deve ao fato de que o art. 151, inciso III, da CRFB/88, veda
expressamente a isenção, pela União, de tributos instituídos pelos outros entes federados,
sendo a taxa correspondente aos serviços judiciários prestados no âmbito da Justiça
Estadual instituída por cada Estado da Federação, mediante lei estadual, competindo
somente a eles a isenção do referido tributo.
Confira-se, a propósito, o art. 151, inciso III, da CRFB/88:
Art. 151. É vedado à União:
[…]
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, compete a cada ente estatal a organização da sua estrutura judiciária,
assim como a instituição e cobrança das taxas referentes à atividade desenvolvida no
âmbito de cada competência, sendo que, no caso dos processos de primeiro e segundo
grau que tramitam perante a Justiça Comum do Estado de Sergipe, somente o Estado de
Sergipe poderia legislar nesse sentido, especialmente no que tange às hipóteses de isenção
do tributo, em obediência ao princípio constitucional da vedação da isenção
heterônoma insculpido no art. 151, inciso III, da CRFB/88.
Ocorre que a legislação de alguns estados federados, a exemplo do Estado de
Sergipe, não apresenta hipótese concessiva de isenção do pagamento das custas, inclusive
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do preparo, para o ente municipal, sendo claro o artigo 18 da lei estadual nº 4.485/2001
que a isenção somente seria possível para beneficiar o próprio Estado, consoante a seguir
transcrito:
Art. 18. São isentos de taxa e emolumentos:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

I - os feitos judiciais promovidos pelo Estado de Sergipe;
II - qualquer documento, certidão, informação, traslado e
autenticação, requisitados por autoridade judiciária ou órgão do
Ministério Público, para instrução de procedimento que envolva
interesse público ou coletivo;
III - os atos decorrentes de feito judicial com os benefícios da
Justiça Gratuita;
IV - os atos decorrentes de processos de competência da Justiça da
Infância e da Juventude;
V - os atos de que trata o art. 8º desta Lei.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da 2ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Sergipe:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
ARGUMENTO DE SER O MUNICÍPIO ISENTO DO PAGAMENTO DE
CUSTAS – REJEIÇÃO DA TESE – A ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO
ARTIGO 18, I, DA LEI ESTADUAL Nº 4.485/2001 SOMENTE
APROVEITA AO ESTADO, NÃO SENDO EXTENSIVA AOS MUNICÍPIOS
– PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1 – O artigo 18, da Lei Estadual
nº 4.485/2001, não inclui os Municípios dentre os destinatários
da isenção de taxas e emolumentos na Justiça Estadual. 2 – Não
restam dúvidas que a isenção concedida pela legislação
anteriormente citada, beneficiou apenas o Estado de Sergipe,
nos feitos em que figura como Autor, não sendo estendido aos
Municípios. (Apelação Cível nº 201700800662 nº único000124782.2015.8.25.0013 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe
- Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 01/08/2017)
Assim, sendo vedada a isenção heterônoma de tributos, o município não está
isento do pagamento de custas processuais, inclusive do valor do preparo devido ao Estado
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de Sergipe, razão pela qual deve arcar com o pagamento do valor do preparo dos recursos
de sua titularidade.
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Quanto ao momento processual do pagamento, ou seja, o vencimento
originário da obrigação tributária, de acordo com o artigo 160 do Código Tributário
Nacional, “quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento
do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo
notificado do lançamento”.
Impende registrar que a lei estadual de Sergipe nº 8.345/2017 assim o fez em
seu artigo 1º, § 4º, ao determinar que: “Devem ser recolhidas antecipadamente pela parte
que requereu o ato, sob pena de sua não realização, as despesas discriminadas nos itens
XI a XXIII da Tabela de Custas Processuais, salvo as disposições concernentes à gratuidade
de justiça”, estando o preparo indicado nos itens XXI e XXII da referida tabela anexa à lei,
sujeito, portanto, ao pagamento antecipado.
Ainda de acordo com a referida norma estadual, o artigo 1º, § 6º, da lei
estadual nº 8.345/2017, reproduziu o artigo 91, caput, do CPC/2015, estabelecendo
que “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do
Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”, todavia,
não é despesa de qualquer ato processual que deve seguir essa regra, e sim as custas dos
atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública.
Nesse contexto, a interpretação do preceptivo alhures mencionado deve partir
da análise da classificação dos atos processuais, a fim de se concluir se o preparo está ou
não incluído na regra de postergação do pagamento.
De acordo com o CPC/2015, que adotou a classificação subjetiva dos atos
processuais, posto que leva em consideração quem pratica o ato, os atos processuais
podem ser classificados como: 1) atos da parte (art. 200); 2) atos do juiz (art. 203); 3)
atos do escrivão ou do chefe de secretaria (art. 206), entretanto, tal classificação mostrase incompleta em razão da existência de outras pessoas praticantes de atos processuais
que não foram incluídas na classificação.
De acordo com a classificação objetiva, mais completa e adotada por alguns
doutrinadores pátrios, os atos processuais podem ser classificados como: 1) atos dos
órgãos judiciários (Juiz e serventuários); 2) atos das partes (postulatórios,
instrutórios, dispositivos, e reais), dentre outros. (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO,
2003, p. 333/336)
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Os atos do Juiz consistem em prolação de sentença, despacho e decisão
interlocutória; e os atos dos serventuários da justiça são aqueles que impulsionam e
desenvolvem o processo, e estão voltados à elaboração de documento, movimentação
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processual e execução de diligências, tais como citação, leilão judicial, expedição de carta
precatória etc.
Já os atos das partes são: postulatórios – atos praticados diretamente pelas
partes com o objetivo de obter um provimento jurisdicional, a exemplo da distribuição da
petição inicial, apresentação de contestação, interposição de recursos etc., instrutórios –
atos voltados à produção de prova, que podem ser alegações escritas ou orais ou juntada
de documentos, dispositivos – constituem as declarações unilaterais ou bilaterais de
vontade, tais como renúncia, desistência, transação etc, reais – manifestações físicas de
vontade da parte através de exibição de documento, pagamento de custas, submissão a
exame etc.
À vista da classificação supramencionada, nota-se facilmente que o preparo
recursal não constitui ato processual praticado a requerimento da Fazenda Pública e sim
ato praticado diretamente pela Fazenda Pública com o objetivo de obter um provimento
jurisdicional, sendo, portanto, ato postulatório da parte.
Por outro lado, a legislação estadual que se referir aos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, consoante o artigo 1º, § 6º, da lei estadual
nº 8.345/2017, possui aplicação restrita àqueles atos que importam em impulso
processual, ou seja, atos dos serventuários da justiça, que impulsionam e desenvolvem
o processo, e estão voltados à elaboração de documento, movimentação processual e
execução de diligências, tais como citação, leilão judicial, expedição de carta precatória etc.
Entretanto, o preparo, por constituir um custo referente à interposição de
recurso (apelação cível) no qual se pretende um novo provimento jurisdicional sobre a
matéria, possui natureza de ato postulatório, portanto, praticado pela própria parte, no
caso, a Fazenda Pública, não se confundindo com atos dos serventuários da justiça (atos
de impulso ou desenvolvimento do processo), os quais são praticados por terceiro a
requerimento da Fazenda Pública.
Nesse diapasão, deve o ente municipal, no caso do Estado de Sergipe,
submeter-se à regra geral prevista no artigo 1º, § 4º, da lei estadual de Sergipe nº
8.345/2017, de que o recolhimento do preparo deve ser realizado antecipadamente, ou
seja, no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
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O que pode ocorrer posteriormente é a restituição, ao ente municipal vencedor,
do pagamento feito a título de preparo por força do disposto no artigo 82, § 2º, do
CPC/2015, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou”, pois esse dispositivo abrange as custas de todos os atos
processuais praticados, sejam eles atos de desenvolvimento ou atos postulatórios, incluído
o preparo.
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Dessa forma, inexistindo regra específica na legislação estadual que isente o
ente municipal do pagamento do preparo ou mesmo possibilite a postergação do seu
pagamento para o final do processo, o ente municipal deve efetuar a comprovação do
recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.
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O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO DESVIRTUAMENTO DO
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RESUMO: O presente artigo está aborda estudo acerca do posicionamento jurisprudencial
acerca do desvirtuamento do estágio como fraude à legislação trabalhista brasileira. A
efetiva atividade do estágio tem por finalidade proporcionar a preparação para o trabalho,
por meio da integração do conhecimento teórico com a experiência prática. O estágio deve
servir como aperfeiçoamento e desenvolvimento do estudante para o início do exercício
profissional. A despeito da relevância social do estágio, este elemento curricular vem sendo
objeto de fraude à legislação trabalhista com o fito de obter mão de obra barata ao
camuflar a relação de emprego e sonegar encargos trabalhistas e previdenciários. Diante
da problemática, este artigo traz breve explanação acerca da legislação e da jurisprudência
especialmente no que se refere a possibilidade de reconhecimento do vínculo
empregatício nas relações de estágio em desrespeito aos requisitos formais e materiais da
lei nº 11.788/2008.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Desvirtuamento; Jurisprudência; Fraude.
ABSTRACT: The present article is about a study about the jurisprudential positioning about
the misrepresentation of the internship as a fraud to the Brazilian labor legislation. The
effective activity of the internship aims to provide preparation for work, through the
integration of theoretical knowledge with practical experience. The internship should serve
as the student's improvement and development for the beginning of the professional
practice. Despite the social relevance of the internship, this curricular element has been
subject to fraud in the labor legislation with the aim of obtaining cheap labor by disguising
the employment relationship and evading labor and social security charges. In view of the
problem, this article provides a brief explanation of the legislation and jurisprudence,
especially with regard to the possibility of recognizing the employment relationship in
internship relationships in disregard of the formal and material requirements of Law nº.
11.788/2008.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo teve o intento de abordar o tema “o posicionamento
jurisprudencial acerca do desvirtuamento do estágio como fraude à legislação trabalhista,
no Brasil”, fazendo breve explanação acerca da legislação e da jurisprudência no que se
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refere a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício nas relações de estágio
em desrespeito aos requisitos formais e materiais da lei nº 11.788/2008.
O estágio é o meio previsto na legislação para o aprimoramento, aprendizagem e
qualificação de estudante no caminho para o mercado de trabalho. Esse elemento
curricular possui grande importância para a formação profissional dos discentes,
propiciando o seu amadurecimento no ambiente de trabalho.
Entretanto, tal atividade vem sendo objeto de fraudes, maculando os princípios
inerentes ao estágio que é uma espécie de contrato de trabalho sem vínculo empregatício.
Em linhas gerais, a fraude consiste na admissão de estagiários para, na prática,
desempenhar atividades comuns aos empregados celetistas - regidos pela CLT – o que
torna o estágio uma mão de obra barata e o desvincula das premissas da lei nº
11.788/2008.
Ocorre que, conforme veremos de maneira mais aprofundada no decorrer do artigo,
sendo configurada o desvirtuamento do estágio, a relação pode ser considerada fraude à
legislação trabalhista e vínculo empregatício pode ser reconhecido entre o estudante
estagiário e o concedente tomador de serviço.
A lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, ampliou a proteção para o estudante
estagiário no Brasil. O estatuto inovador do estágio garantiu mais benefícios ao estudante
por estabelecer requisitos de atendimento obrigatório na relação com o objetivo de
cumprir a finalidade do estágio, que tem caráter social, pedagógico e especializado.
O presente artigo tem como objetivo contribuir para a informação da sociedade
sobre o verdadeiro conceito de estágio, que está estritamente ligado a preparação do
estudante para o exercício profissional. Aborda-se as situações em que se configura o
desvirtuamento da relação de estágio, gerando uma nova caracterização da atividade
desempenhada, que deve ser amparada pelo Direito do Trabalho. Buscou-se abordar a
relevância do estágio para toda a sociedade e para a ordem econômica brasileira, haja vista
que o estágio proporciona alicerces de conhecimento prático ao estudante.
107

www.conteudojuridico.com.br

Outrossim, o estudo foi realizado em sua maior abrangência com base em
referências bibliográficas por meio de consulta a selecionada literatura jurídica e, ainda,
julgados dos Tribunais do Trabalho sobre o respectivo tema.
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O artigo é composto por uma análise da jurisprudência brasileira acerca do
desvirtuamento do contrato de estágio como fraude a legislação trabalhista. O trabalho
divide-se em três tópicos, iniciando-se com uma explanação acerca do dos aspectos gerais
do estágio, seguido de uma breve abordagem do desvirtuamento do estágio como fraude
à legislação trabalhista e encerrando com estudo do posicionamento jurisprudencial
brasileiro acerca do tema.
1 ASPECTOS GERAIS DO ESTÁGIO
O estágio é importante componente curricular na formação do estudante para a
vida profissional, é a consolidação do aprendizado da vida acadêmica, partindo da base
teórica adquirida na sala de aula para aplicar, de forma prática, tais conhecimentos em
âmbito profissional.
Em linhas gerias, o objetivo do estágio é o aperfeiçoamento do estudante, por meio
da aplicação efetiva do aprendizado teórico e pedagógico para o melhor desempenho do
estágio.
Consistindo em atuação profissionalizante, o estágio deve ser realmente
desenvolvido no meio laborativo, no qual o estagiário possa vivenciar de maneira eficaz o
funcionamento da prática trabalhista, para Sergio Pinto Martins o estágio é ato educativo
escolar, no qual se desenvolve um processo de integração entre o que o estagiário aprende
na escola e aplica de maneira prática no trabalho, servindo o ambiente de trabalho como
extensão da sala de aula. (MARTINS, 2012 apud GONTIJO, 2018, p. 11).
A experiência proporcionada pelo estágio constitui-se bastante relevante para a
formação integral do aluno, haja vista a crescente exigência de habilidades profissionais
para ingresso no mercado de trabalho. Na sala de aula, o aluno tem à sua disposição vasto
conhecimento teórico, porém para a aplicação prática do aprendizado é fundamental que
o estudante tenha a oportunidade de vivenciar atividades reais no cotidiano profissional.
Nesse ponto, Martinez leciona:
A trajetória do conhecimento prático está indispensavelmente
vinculada ao cumprimento do estágio porque ele proporciona o
aprendizado de competências próprias da atividade profissional, a
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contextualização curricular e o desenvolvimento do educando para a
vida cidadã e para o trabalho. (MARTINEZ, 2020, p. 205).
Diante da importância da realização responsável do estágio nessa trajetória revelase a necessidade de intervenção do Estado de maneira eficaz, para que esse processo não
se distancie do conceito legal de estágio desvirtuando tal atividade.
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verbis:

O conceito de Estágio, está previsto no artigo 1º, § 2º, da lei nº 11.788/2008, in
O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular
em instituições de educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos [...] Objetivando o desenvolvimento do educando para a vida
cidadã e para o trabalho.
Nesse sentido que aduz a lei é que o estágio visa ao aprendizado de competências

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando que o
estagiário seja submetido ao desenvolvimento e ao aprimoramento de seus
conhecimentos. (LEITE, 2020, p. 332)
Todavia, se as regras trazidas na lei de estágio não forem devidamente obedecidas
ocorrerá a desconfiguração do estágio como relação de trabalho, passando a ser tratado
como relação de emprego com aplicação de todas as garantias e direitos previstos da
Consolidação das Leis do Trabalho, pois a violação às diretrizes da nº 11.788/2008 acarreta
na alteração da natureza jurídica da atividade desenvolvida pela estudante.
A lei do estágio objetiva o aperfeiçoamento pedagógico e social do estudante, de
forma maior prática, abrangente e juridicamente protegida para que, de fato o estágio não
venha a se desvincular da sua finalidade e tornar a experiencia inefetiva.
O estágio visa o oportunizar a aplicação experimental das competências adquiridas
na sala de aula, estabelecendo um elo entre o ambiente educacional e o laboral, levando
em conta que o mercado de trabalho anseia por profissionais com habilidades
diversificadas para uma melhor atuação profissional. A experiência obtida no estágio
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proporciona ao estudante a aquisição dessas habilidades, no campo prático, as quais não
são possíveis aprender em sala de aula.
Neste contexto, a Constituição Federal prevê no seu art. 205 a qualificação para o
trabalho como elemento essencial de promoção da educação, in verbis:
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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.
Observa-se que constitucionalmente a educação é fundamental ao
desenvolvimento social. Definitivamente, o estágio é a atividade que propicia a qualificação
para o trabalho, sendo a ponta do processo educacional, haja vista que o estudante
absorve os conhecimentos teóricos da classe e os aplica no ambiente laboral.
Eis o caráter pedagógico conferido legalmente ao estágio, com o objetivo de
formação profissional. Como assegura Maurício Godinho Delgado: “Em agregação a essas
inovações significativas trazidas pela nova Lei do Estágio, cabe se enfatizar que o diploma
jurídico acentuou ainda mais o necessário caráter educativo desse contrato de trabalho
especial não empregatício”. (DELGADO, 2019, p. 378)
2 O DESVIRTUAMENTO DO ESTÁGIO
Como foi abordado no capítulo anterior, a função social do estágio é atuar em busca
da melhoria da educação e do desenvolvimento da sociedade. Para o cumprimento dessa
uníssona finalidade é imprescindível que a realização do estágio alcance o aprimoramento
do estudante, sendo subsídio aos conhecimentos adquiridos durante a formação curricular
para concretizar o desenvolvimento acadêmico, formando um profissional com uma
melhor qualificação.
O novo diploma que regulamenta o estágio - lei nº 11.788/2008 - visa amparar e
proteger mais efetivamente a função social do estágio, posto que a norma implementou
regras, requisitos e princípios que concretamente estabelecem a natureza jurídica e a
finalidade social do estágio, ressaltando o foco na aprendizagem.
Lado outro, o estágio corriqueiramente não tem conseguido alcançar a sua
finalidade, pois ainda vem sendo utilizado como maneira de obter mão de obra barata no
mercado de trabalho e a sua contratação tem sido realizada apenas com o fito de suprir as
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necessidades ordinárias da concedente. Sobre a descaracterização do estágio como veículo
de aprendizagem, Martinez (2020) ensina:
Quando o estágio deixa de ser veículo de aprendizagem prática em
determinada linha teórica e passa a ser apenas um meio de
sustentação do estudante, quando ele se divorcia dos seus
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propósitos, manifesta-se em verdade a figura do “trabalho”. Com isso
não se quer dizer que o pagamento de bolsa de estágio em valor
vultoso encubra necessariamente um mascarado vínculo de trabalho,
mas, apenas, que isso, de fato, produzirá uma presunção indicativa
da existência desse trabalho. (MARTINEZ, 2020, p. 191)
Ausentes os requisitos exigidos na lei do estágio, resta configurado o
desvirtuamento do estágio, devendo, assim, ser reconhecimento o vínculo empregatício.
Nesse sentido, assevera Maurício Godinho Delgado:
Frustradas, entretanto, a causa e a destinação nobres do vínculo
estagiário formado, transmutando-se sua prática real em simples
utilização menos onerosa de força de trabalho, sem qualquer efetivo
ganho educacional para o estudante, esvai-se o tratamento legal
especialíssimo antes conferido, prevalecendo, em todos os seus
termos, o reconhecimento do vínculo empregatício.
O estágio, portanto, tem de ser correto, harmônico ao objetivo
educacional que presidiu sua criação pelo Direito: sendo incorreto,
irregular, trata-se de simples relação empregatícia dissimulada.
(DELGADO, 2019, p. 374)
O legislador, ao redigir a lei nº 11.788/2008, trouxe o entendimento de que o estágio
não se confunde com a relação de emprego. Essa diferenciação da lei objetivou a
ampliação da oferta de vagas de estágio no mercado de trabalho, garantindo,
primordialmente, um melhor aprimoramento do estagiário e valorizando a qualificação
para o trabalho. Todavia, nem sempre isso ocorre na prática.
Nesse ínterim, quando a concedente contrata um estudante como estagiário para
atuar em atividades quem não possuem relação com o curso de formação do estagiário
ou quando a jornada de trabalho ultrapassa a estabelecida no termo de compromisso, por
exemplo, resta configurado a desvirtuação da contratação do estagiário, sendo possível
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reconhecer a não inefetividade do estágio e existência de relação de emprego. Martinez
(2020) destaca:
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O abuso do direito de contratar estagiários tornou-se tema
recorrente. Muitas concedentes de oportunidade de estágio, diante
da evidência dos baixos custos para a contratação desse educando,
extrapolaram os limites de sua responsabilidade social e, de forma
conveniente, substituíram a autêntica força laboral pela atuação do
estagiário. A jurisprudência revela múltiplos casos de abusos, nos
quais os estagiários simplesmente substituíam o pessoal regular e
permanente. O legislador da nova Lei do Estágio preocupou-se com
essa realidade e criou alguns dispositivos para tentar coibir a
anunciada abusividade. (MARTINEZ, 2020, p. 224)
Exemplificando melhor, é possível mencionar a contratação de estudante do curso
de direito para atuar como estagiário no ramo da engenharia civil. É flagrante o
desvirtuamento do contrato de estágio, consistindo a contratação, em verdade, como meio
de prover mão de obra barata.
Pode-se ainda citar como exemplo de incompatibilidade a contratação de um
acadêmico de Administração para estagiar num escritório de Advocacia exercendo
atividades de peticionamento e/ou atendimentos jurídicos. Evidente a fraude no contrato
de estágio, consubstanciado no princípio da primazia da realidade, em face a submissão
do estagiário à atividade desvinculada da área de atuação do seu curso acadêmico.
De tal sorte, caso o estagiário perceba ter sido contratado apenas para integrar o
quadro funcional da empresa, deve imediatamente acionar a Justiça do Trabalho diante do
desvirtuamento estágio, para que as medidas judiciais sejam tomadas para obstar o desvio
de finalidade na relação, isso porque a competência a JT nesses casos é determinação
constitucional, nos seguintes termos:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta e indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O aumento exagerado na contratação de estagiários também pode ser indício de
fraude, já que se apresenta muito mais econômico e benéfico para empresa que teria
custos diminuídos ao compor o quadro da empresa com estagiários, tendo em vista que
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nessas contratações, além da remuneração baixa, não incidiriam contribuições trabalhistas
e previdenciárias.
Acerca da contratação de estagiários como mecanismo de mão de obra barata,
Juscelindo Vieira Santos ( apud MARTINS, 2014) assevera:
A figura do estagiário brasileiro é a antítese entre a salvação e o
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pecado. Para o sistema capitalista globalizado, os direitos trabalhistas
assegurados e elevados a status constitucional, no entendimento da
maioria do empresariado e grande parte da classe política brasileira,
elevaram o chamado "custo Brasil", inviabilizando economicamente
a competição, no mercado internacional, de produtos e serviços
produzidos no país. A contratação de estagiários é uma das tábuas
de salvação em face do baixo custo, pois não há a presença de
encargos, e a lei não impede a jornada de trabalho-estágio, por 8
(oito) horas diárias para estudantes universitários, estágio em dias
não úteis e feriados, não havendo outros custos trabalhistas que
onerem a produção como pagamento de horas extras, adicional de
horário noturno, licença-maternidade, aviso prévio, férias [...].
(SANTOS, 2009 apud MARTINS, 2014, p. 186)
De toda sorte, observa-se que muito embora a lei nº 11.7.88/2008 estabeleça
diversas regras para evitar que ocorra a fraude no contrato de estágio, muitas vezes o
desvirtuamento é a realidade mais frequente nessas contratações. São muitas as formas
burlar o contrato de estágio e macular os princípios a ele inerentes, porém alguns
requisitos tem sido objeto de fraude mais frequentemente, abordaremos adiante as
principais hipóteses em que o estágio pode ser desconfigurado.
Conforme previsto na lei do estágio, o termo de compromisso é o marco inicial para
a contratação do estágio, pois ali são estabelecidas as regras, direitos e deveres acerca do
estágio. Sem a celebração desse contrato, entre estagiário, parte concedente e instituição
de ensino, pode ser configurado o vínculo empregatício, nos termos do artigo 3º, §2º, in
verbis:
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1 o do art. 2o desta Lei quanto
na prevista no § 2 o do mesmo dispositivo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes
requisitos:
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I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação
especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
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profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela
instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte
concedente do estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e
aquelas previstas no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição
de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por
vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7 o desta
Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
O descumprimento dos citados dispositivos, acarreta a caracterização de vínculo
empregatício, e evidencia a fraude no contrato de estágio por parte concedente de estágio.
Assim como, caso sejam formadas outras regras no contrato de estágio, que não estejam
expressas em lei, se descumpridas, a relação de emprego restará configurada.
De igual maneira, o vínculo empregatício será declarado se o contrato de estágio
estabelecer duração superior aos limites impostos pela lei do estágio - dois anos, salvo nos
casos de contratos firmados com estagiários que com necessidades especiais,
O artigo 9º, IV, da lei nº 11.788/2008, prescreve a imprescindibilidade do seguro
contra acidentes pessoais, que deve ser proporcionado ao estagiário pela concedente, sem
o qual o contrato de estágio constitui-se irregular. Veja-se:
Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior
114

www.conteudojuridico.com.br

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as
seguintes obrigações:
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
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Noutra banda, se na realização do estágio não se possibilitar total aproveitamento
por parte do estagiário no que concerne à aprendizagem e ao aprimoramento dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula, conforme estabelecido na lei, poderá se
reconhecer os direitos trabalhistas existentes. É rotineira a contratação de estagiários para
alocação de estagiários em setores incompatíveis com a área de atuação do curso do
estagiário.
Conforme já reportado, o estágio tem como principal objetivo o vínculo pedagógico
de aprendizado e aperfeiçoamento do aluno no mercado de trabalho, todavia inúmeras
concedentes têm se valido da contratação de estagiários para dotar-se de mão de obra
barata e beneficiar-se da supressão dos efeitos financeiros inerentes às relações de
emprego regidas pela CLT.
Essa forma de execução do estagiário, ao submeter o estudante a funções
meramente administrativas, se distancia do que é pactuado no termo de compromisso e
difere do que estabelece a lei do estágio e do que é proposto no plano curricular
pedagógico do curso.
Maurício Godinho Delgado diz que:
Note-se que, aqui, o mais importante não é se saber se o tomador
de serviços está auferindo (ou não) ganhos econômicos com o
estágio — já que tais ganhos sempre existirão em qualquer situação
de prestação laborativa de alguém a outrem (mesmo prestação
laborativa não onerosa, insista-se). Tais ganhos são inevitáveis a
qualquer prestação de trabalho, sendo que esse fato não
descaracteriza a regularidade do estágio. O fundamental, portanto, é

aferir-se se o estágio está, efetivamente, cumprindo seus objetivos
legais de permitir ganhos educacionais e profissionais para o
estudante-obreiro. Ou seja, aferir-se o papel agregador real do
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estágio para a escolaridade e a formação educacional e profissional
do estagiário. (DELGADO, 2019, p. 386)
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Essa prática acarreta graves consequências para a sociedade como um todo. Um
exemplo é o desemprego que desatina em decorrência da substituição empregados
efetivos por estagiários. Esse fenômeno, por óbvio, também contribui para o
empobrecimento da população, haja vista que submete as pessoas a menores
remunerações, bem como desencadeia aumento no déficit da Previdência Social, já que
não há os estagiários não contribuem.
Nesse sentido, Sérgio Pinto Martins diz que:
A contratação de estagiário não deve ter por objetivo apenas o
aproveitamento de mão de obra mais barata, sem pagamento de
qualquer encargo social, mascarando a relação de emprego, exigindo
do trabalhador muitas horas diárias de trabalho. É o que se chama de
escraviário ou de Office boy de luxo. Deve realmente proporcionar o
aprendizado ao estagiário. Estando o estágio em desacordo com as
regras de Lei nº 11.788/08, haverá vínculo de emprego entre as
partes, atraindo a aplicação do artigo 9º da CLT. Nesse ponto, havia
muitos abusos na prática, pois era desvirtuado o estágio, que a Lei nº
11.788 pretende inibir e coibir. (MARTINS, 2014, p.94)
Observe-se a imprescindibilidade de fiscalização do estágio para garantir a
aplicabilidade da lei do estágio. Nesse diapasão, a Consolidação das Leis do Trabalho, no
art. 626, delega a fiscalização ao Ministério do Trabalho por meio das Delegacias do
Trabalho. A lei do estágio ampliou a proteção dos estagiários trazendo punições para a
concedente de estágio e para os agentes de integração que se servirem do estagiário
apenas como captação de mão de obra barata, deixando de atender o que dispõe a aludida
lei.
Destaca-se que, configurada a fraude em contrato de estágio, a concedente será
penalizada com vedação de contratar estagiários por dois anos, conforme imposição
prevista na lei nº 11.788/2008. Caso exista a intermediação de uma agência de integração,
que atua como fiscalizadora na relação de estágio e deve impedir a formação de vínculo
empregatício, esta será responsabilizada civilmente pela desvirtuação do contrato de
estágio, conforme previsto no §3º, artigo 5º, do mesmo diploma.
As instituições públicas também podem contratar estagiários, observando o que é
previsto na lei de licitações e contratos administrativos. Todavia, nos contratos celebrados
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pela administração pública não é possível reconhecer o vínculo empregatício, pois existe
previsão constitucional nesse sentido, entendimento inclusive ratificado na Orientação
Jurisprudencial 366, SDD-I do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse ponto:
O efeito formativo do vínculo de emprego, entretanto, não
acontecerá se a concedente da oportunidade de estágio for um ente
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político, uma entidade pública ou uma empresa estatal. Nesse âmbito
merece destaque a Orientação Jurisprudencial 366 da SDI-1 do TST,
segundo a qual, “ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de
estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é
inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da
Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da
CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto
em relação às parcelas previstas na Súmula n. 363 do TST, se
requeridas”. (MARTINEZ, 2020, p. 208)
Portanto, mesmo maculado de fraude, o contrato de estágio celebrado com a
administração pública não caracteriza o vínculo empregatício, sendo garantido ao
estagiário somente o direito às verbas trabalhistas, pois reconhece-se o desvirtuamento do
estágio e, conforme prescrevem os princípios da relação de emprego, não pode existir
trabalho sem a devida remuneração.
3 O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL
Como foi visto, o estágio não se configura como relação de natureza trabalhista,
mas propriamente educativa, sendo, conforme prescrito na lei que o regula, “ato educativo
escolar supervisionado”. Embora seja desenvolvido no âmbito do ambiente de trabalho,
não se confunde com trabalho, mas somente a preparação para ele.
Por essa evidência, em regra, a relação jurídica proveniente do contrato de estágio
não se submete à jurisdição trabalhista, ressalvados os casos em que de desvirtuamento
do estágio. Somente a descaracterização do estágio transformará a relação em emprego,
acarretando a atração da competência da Justiça do Trabalho (art. 114, I, da CF). Aliás, o
primeiro pedido de quem postula a descaracterização do estágio é justamente o de
reconhecimento da existência de um vínculo de emprego, por força do disposto no § 2º
do art. 3º da lei do estágio. (MARTINEZ, 2020, p. 230)
Muito também foi falado sobre as diversas formas de descumprimento da lei do
estágio, o que pode caracterizar o reconhecimento do vínculo empregatício, no caso
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concreto. Por óbvio, se a competência jurisdicional é determinada em função da causa de
pedir e do pedido, a discussão sobre a ocorrência de fraude no contrato de estágio
também ficará sob a jurisdição trabalhista.
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Diante da inobservância dos requisitos legais do estágio, a jurisprudência pátria
consolidou entendimento de que essas desconformidades caracterizam fraude à legislação
trabalhista, que enseja a declaração de desvirtuamento do estágio e o reconhecimento do
vínculo empregatício. Vejamos julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(Estado de Minas Gerais):
EMENTA: CONTRATO DE ESTÁGIO X CONTRATO DE EMPREGO. De
acordo o artigo 15 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o
contrato de estágio pressupõe a observância de regras de forma
e de fundo, sem as quais fica caracterizado o vínculo
empregatício. Os requisitos formais estão ligados às partes
envolvidas (educando-trabalhador, tomador dos serviços e
instituição de ensino), à documentação pertinente a essa vinculação
especial (termo de estágio, relatórios periódicos etc.), e às demais
obrigações a serem cumpridas pelo tomador dos serviços
(contratação de seguro de acidentes pessoais, entre outras). Os
requisitos materiais, por sua vez, estão ligados ao conteúdo
do estágio e à sua finalidade pedagógica. Nesse segundo aspecto
(requisitos materiais) habitam as questões mais sutis do estágio, e
nele se impõe a necessidade inexorável de preparar o educando
para o trabalho, na estrita área de sua formação. A empresa que
abriga o estagiário em suas dependências deve proporcionar ao
estudante um ambiente educativo, preparando-o para o trabalho
produtivo, sempre com acompanhamento e supervisão, tudo em
consonância com a sua área de aprendizagem. Em contrapartida, o
empregador, partícipe da realização desses objetivos, recebe o
benefício legal do não reconhecimento da figura do estágio como
relação de emprego, embora presentes todos os requisitos (pessoa
física,
pessoalidade,
onerosidade,
subordinação
e
não
eventualidade), ficando isento dos custos típicos de um contrato
celetista. Assim, considerando o intuito maior do estágio, apenas
não será reconhecido o vínculo empregatício acaso se observem
os requisitos formais e materiais desse contrato especialíssimo.
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Caso contrário, o reconhecimento do vínculo de emprego é
mera consequência. TRT da 3.ª Região; Processo: 000068665.2014.5.03.0010 RO; Data de Publicação: 17/07/2015;
Disponibilização: 16/07/2015, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 98; Órgão
Julgador: Primeira Turma; Relator: Luiz Otavio Linhares Renault;
Revisor: Emerson Jose Alves Lage. (grifou-se)
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(Fonte: http://www.trt3.jus.br)
Evidenciada a fraude no contrato de estágio, a realidade da relação, o verdadeiro
modo como a atividade era prestada pelo estudante, deve prevalecer diante dos termos
pactuados, por força da aplicação do princípio da primazia da realidade. Nesse diapasão,
destaca-se o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO DE REVISTA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
DESVIRTUAMENTO
DE
CONTRATO
DE
ESTÁGIO.
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL.
CONTRATO-REALIDADE. Independentemente do título sob o qual o
profissional foi contratado, é a realidade do contrato de trabalho
que define a função do Profissional de Educação Física. É sabido que
o contrato de trabalho é um contratorealidade, e portanto é a
execução cotidiana das funções, objetivamente realizadas, durante
o curso da relação de trabalho que determina qual a função exercida
pelo empregado (e que determina a realidade do contrato),
conforme disposto no já mencionado artigo 3º da CLT. Sendo assim,
em havendo divergência entre o trabalho realizado pelo empregado
e a dos termos firmados no contrato de trabalho (estágio),
prevalece o primado da realidade sobre o pactuado. A regra é
corolário da realidade que permeia o contrato de trabalho em sua
execução, ou seja, do primado da substância sobre a forma. Assim,
não pode o empregador que se utiliza de estagiário como se
profissional e empregado seu fosse, desvirtuando o contratoformal,
se socorrer no óbice legal que visa justamente coibir sua conduta.
Certo é que a lei obstaculiza o exercício das atividades de Educação
Física ao trabalhador não registrado no conselho profissional; no
entanto, tal óbice não veda o cumprimento das obrigações
trabalhistas por aquele que empregou trabalhador em tais funções.
Recurso
de
Revista
conhecido
e
provido
(TST-RR
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94915.2011.5.02.0242 – Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga – 6ª T. –
DEJT 06.12.2013). (grifou-se)
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Observa-se que o TST já adotou o entendimento de que, na relação jurídica
originada pelo contrato de estágio que deve prevalecer o princípio da primazia da
realidade, ou seja, a real vivência do estagiário no ambiente laborativo é que pode
configurar a relação de natureza trabalhista.
Quanto as provas para a desconfiguração do estágio, muito embora impere o
entendimento pela aplicação da distribuição do ônus probatório, comumente o
desvirtuamento do estágio tem sido reconhecido pela ausência de provas do
cumprimento dos requisitos do estágio, bastando que o reclamante faça prova mínima
do desempenho de atividades à revelia dos preceitos do termo de compromisso e da lei
do estágio. Vejamos julgado do TST:
RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI N. 13.467/2017.
NULIDADE DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DESVIRTUAMENTO. O e.
TRT, a partir da valoração da prova documental produzida,
concluiu pela nulidade do contrato decorrente do estágio
desvirtuado, por não terem vindo aos autos avaliações
semestrais, relatórios semestrais das atividades ou
acompanhamento e avaliação do estágio, bem como com base
na prova testemunhal, de que houve desvirtuamento do
contrato de estágio, que visou mascarar verdadeiro vínculo de
emprego. Nesse cenário, com base nas premissas registradas no
acórdão recorrido, não há como se chegar a conclusão contrária,
pois para tanto seria necessário o revolvimento dos fatos e prova,
procedimento vedado nesta esfera extraordinária, ante o óbice da
Súmula n. 126 do TST. Incólumes os arts. 3º da Lei 11.788/08 e 9º da
CLT. Quanto à divergência jurisprudencial, revela-se inespecífica, na
esteira da Súmula 296, I, do TST. Recurso de revista não conhecido.
HORAS EXTRAS. O Tribunal Regional confirmou que os controles de
horários não são válidos como prova da jornada realizada, pelo que
são devidas as horas laboradas além da sexta hora diária. Nesse
cenário, com base na premissa registrada no acórdão recorrido, não
há como se chegar a conclusão contrária, pois para tanto seria
necessário o revolvimento dos fatos e prova, procedimento vedado
nesta esferaextraordinária, ante o óbice da Súmula n. 126 do TST.
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Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA JUSTIÇA DO TRABALHO. Na Justiça do Trabalho, o deferimento
de honorários advocatícios sujeita-se à constatação da ocorrência
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concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça gratuita e a
assistência por sindicato (nova redação da Súmula n. 219, item I, do
TST, que incorporou a Orientação Jurisprudencial n. 305 da SBDI-1).
Logo, não estando satisfeitos esses dois requisitos, não há como
manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula 219, I, do
TST e provido. CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente
conhecido e provido (TST-RR 2224520135040205, Rel. Min.
Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª T., DEJT 31.08.2018). (grifouse)
Nesse sentido, quando se constata que as atividades desempenhadas pelo
estudante estão em desacordo com o pactuado no termo de compromisso, há o
reconhecimento do vínculo de emprego, conforme já decidiram vários tribunais regionais
por todo o país, a exemplo do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Estado do
Mato Grosso do Sul):
VÍNCULO DE EMPREGO
DESVIRTUAMENTO.
Não

- CONTRATO DE ESTÁGIO –
havendo
prova
do
efetivo

acompanhamento das atividades de estágio por parte da
empresa concedente, nem do cumprimento das obrigações
previstas no termo de compromisso como compatibilidade das
atividades desenvolvidas com as previstas no respectivo termo,
cabe reconhecer o vínculo de emprego, conforme o § 2º do artigo
3º da Lei n. 11.788/2008. Recurso provido. (TRT-24 000136450.2013.5.24.0004-RO.1 Relator: Juiz TOMÁS BAWDEN DE CASTRO
SILVA, 1ª. TURMA, Data da decisão: 10 de março de 2015,
Disponibilizado: 10 de março de 2015. Tribunal Regional do Trabalho
da 24º Região. Processo: 0001364-50.2013.5.24.0004-RO. Data da
decisão: 10 de março de 2015. Disponibilizado: 10 de março de 2015.
(grifou-se)
(Fonte: http://www.trt24.jus.br)
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Portanto, pacífico que o descumprimento dos requisitos elencados na lei do estágio
possibilita a configuração do vínculo empregatício, pois a violação dos requisitos do
estágio - formais e/ou materiais – permite que a função social do estágio - formação e a
qualificação - seja desvinculada da relação.
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Por vezes, as concedentes se valem da contratação de estagiários, apenas para suprir
as necessidades do empreendimento em relação ao seu quadro de funcionários,
utilizando-os como mão de obra barata, tendo em vista que a contrapartida remuneratória
é menos onerosa e dispensa o pagamento de encargos funcionais.
Noutra banda, quando constatado o desvirtuamento do estágio, a concedente ficará
obrigada a realizar o pagamento dos encargos trabalhistas. Eis a decisão da 1ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Estado de Tocantins):
01064-2013-012-10-00-6 RO Data de Publicação: 19/06/2015 Data
de Julgamento: 10/06/2015 Órgão Julgador: 1ª Turma Juiz(a) da
Sentença: Eliana Pedroso Vitelli Relator: Desembargadora Elaine
Machado Vasconcelos Revisor: Juiz João Luis Rocha Sampaio.
Ementa: 1. CONTRATO DE ESTÁGIO. DESVIRTUAMENTO. VÍNCULO
DE EMPREGO. A caracterização do contrato de estágio está
condicionada à satisfação dos requisitos previstos em lei, cujo
descumprimento macula a relação jurídica existente entre as partes,
justificando o reconhecimento do vínculo empregatício quando
evidenciado o nítido intuito de fraude aos preceitos que
regulamentam a relação de emprego. 2. JORNADA LABORAL.
ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. Comprovado que o objetivo
social da empresa ré se coaduna com conceito de instituição
financeira estampado no art. 17 da Lei nº 4.595/64, deve a reclamante
ser tratada como bancária, para efeito da jornada, nos termos da
Súmula nº 55 do col. TST. 3. INTERVALO INTRAJORNADA.
NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. O pagamento pela não
fruição do intervalo regular visa remunerar e não indenizar o
intervalo não concedido, haja vista que o propósito da lei foi
compensar financeiramente o desgaste orgânico e mental
experimentado pelo trabalhador quando não se lhe assegura o
descanso e um tempo para refeição. Aliás, a matéria atualmente
não comporta maiores debates na esfera dos tribunais
trabalhistas ante o claro teor da Súmula 437/III/TST. 4.
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REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS NO RSR. Constatado o
trabalho excedente sem a devida contraprestação, e deferido o
labor extraordinário, são devidos os reflexos das horas no
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repouso semanal remunerado (Súmula n.º 172, do TST). 5.
APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. As
Convenções Coletivas de Trabalho jungidas aos autos pela
reclamante e àquelas apresentadas pela reclamada se referem ao
mesmo ente sindical (FENACREFI – Federação Interestadual das
Instituições de Crédito). Assim, confirmada a representatividade
e reconhecido o vínculo de emprego, há que se dar provimento
ao pleito obreiro para deferir-lhes as parcelas de auxílio refeição,
cesta alimentação e PLR. 6. DIVISOR APLICÁVEL. Por força de
disposição coletiva, aplica-se à espécie o divisor 180 (Súmula
124, item II, “a”), ante a falta de ajuste individual expresso ou
coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de descanso
remunerado. 7. AVISO PRÉVIO. PROJEÇÃO. A exigência legal é
que o pedido seja expresso, certo e determinado (art. 286/CPC),
sendo irrelevante a sua posição topográfica na exordial.
Constatados, pois, os requisitos mínimos legais do art. 840, § 1º,
da CLT e comprovado o desvirtuamento do contrato de estágio
e reconhecido o vínculo, há que se deferir o aviso prévio à autora
(art. 515, §3º, do CPC). Recursos conhecidos. (grifou-se)
(Fonte: http://www.trt10.jus.br)
Nessa esteira, é seguro apontar que as decisões desses diversos Tribunais do
Trabalho, ao se fundarem na relevância da função social do estágio, visam coibir a admissão
de estagiários como forma de fraudar a legislação trabalhista, fazendo preponderar a
finalidade legal do estágio, tendo em vista que o íntegro desenvolvimento do estudante
para o trabalho beneficia toda a sociedade.
O caminho jurisdicional é de permanente enfrentamento ao infortúnio
desvirtuamento do estágio, buscando solucionar os abusos cometidos conta o estagiário
por meio do reconhecimento do vínculo empregatício e de todos os consectários legais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A Lei do Estágio – lei nº 11.788/2008 trouxe várias inovações acerca da proteção do
estágio, já que ao longo dos anos até a publicação da lei vigente não havia a efetiva
fiscalização e amparo eficaz ao estagiário.
O estágio visa proporcionar ao estudante a preparação para o exercício da sua
futura profissão, sendo o pilar de uma proveitosa jornada estudantil, haja vista possibilitar
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o corolário da teoria estudada em sala de aula e a vivência no ambiente de trabalho.
Apesar de constituir rica experiência para o ingresso do estudante no mercado de
trabalho, tendente a beneficiar toda a sociedade, o estágio vem sendo utilizado como
manobra para fraudar a legislação trabalhista por parte de muitos tomadores de serviço –
concedentes - o que macula a verdadeiro finalidade do estágio, por submeter o estagiário
a um mero trabalho sem aprouver qualquer aperfeiçoamento para o exercício profissional.
Perspicaz afirmar que o objetivo das concedentes ao fraudar a relação de estágio é
obter força de trabalho sob baixa remuneração e sem a obrigação de pagar encargos
trabalhistas e previdenciários, vez que ao se admitir estagiários ao invés de contratar
empregados com carteira assinada, não se tem os custos sociais inerentes à relação de
emprego. Sem dúvidas, essa manobra possibilita que o empresário obtenha lucros maiores.
É importante que estudante ao perceber qualquer desrespeito aos requisitos do
estágio, como extrapolação da jornada, desincompatibilidade das atividades, ausência de
avaliações periódicas etc., procure a instituição de ensino ou as delegacias regionais do
trabalho para denunciar a desvirtuação do estágio e possibilitar a responsabilização do
tomador de serviços e da agência de integração, sendo o caso, conforme determina a lei.
Verificadas irregularidades na relação de estágio por parte da concedente, quer seja
a desvinculação ao termo de compromisso, quer seja o desrespeito à lei do estágio, o
estagiário poderá pleitear, na Justiça do Trabalho, o reconhecimento do vínculo
empregatício e todos os direitos consectários, conforme amparo da lei nº 11.788/2008 e
do disposto nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
A proteção conferida pela legislação ao estagiário e amplamente garantida pelo
judiciário demonstra a importância do estágio na formação de novos profissionais. A
relação de estágio, para alcançar sua finalidade, deve atender ao caráter pedagógico da
atuação prática do estudante, na qual deve prevalecer o aprendizado e o aperfeiçoamento.
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Estado, pelos mais variados motivos. Por essa razão, se faz necessária a implementação de
novas alternativas até então poucos exploradas pelo setor público. As inovações judiciais
já percorrem mais de 5 anos sendo utilizadas pelo setor privado, e demonstram ser um
excelente auxílio na resolução rápida e segura dos conflitos. A presente pesquisa será
direcionada para o ramo do Direito Público, especificamente na maneira como se
procedimentaliza o instituto da Arbitragem para sua utilização pela Administração Pública.
Dentre as inúmeras vantagens já conhecidas deste instituto, está a possibilidade de uma
solução consideravelmente mais célere para os conflitos, proporcionando uma efetiva
economia financeira as partes, bem como uma redução nos números de processos
tramitando diariamente. Assim, a pesquisa pretende analisar qual procedimento é o mais
adequado quando se trata do primeiro passo para utilização do instituto da Arbitragem.
Os dados obtidos na presente pesquisa serão coletados a partir de códigos e leis, também
será utilizado livros e artigos específicos sobre o tema em análise. Para a coleta dos dados
foi realizada pesquisa por meio de palavras chaves, como Direito Administrativo, Câmara
Arbitral, Administração Pública, Inexigibilidade de Licitação, Credenciamento.
Sumário: Introdução; 1 – Administração Pública; 1.1 – Administração Pública Direta; 1.2 –
Administração Pública Indireta; 2 – O Instituto da Arbitragem; 2.1 – Alteração Legislativa
(Lei nº 13.129/2015); 2.2 – Câmara Arbitral; 3 – Inexigibilidade de Licitação (Lei nº 8.666/93);
3.1 – Inexigibilidade de Licitação para Contratação da Câmara Arbitral; 3.2 – O
Credenciamento das Câmaras Arbitrais; 4- A Adequação de Princípios da Arbitragem
Aplicáveis a Conflitos Envolvendo a Administração Pública; Considerações Finais;
Referências.
Introdução
A presente pesquisa visa analisar a forma mais adequada para se estabelecer uma
procedimentalização para a escolha da Câmara Arbitral pela Administração Pública, com o
objetivo de aplicar o instituto da arbitragem no âmbito do sistema público com o intuito
de desafogar o judiciário, visto a maior parte dos processos em tramitação no âmbito do
direito civil possuir como parte o Estado, assim a utilização da arbitragem ser ia uma
maneira economicamente vantajosa para ambos os envolvidos no conflito. Nesse sentido,
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o principal questionamento seria: Qual o procedimento mais adequado, tendo em vista a
preservação dos princípios norteadores da arbitragem e do direito público, para a
contratação da Câmara Arbitral?
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Para se solucionar esse problema é necessário entender alguns conceitos
envolvidos no debate, dentre eles, o da inexigibilidade de licitação presente no cotidiano
do direito público, e o chamado credenciamento, método previsto por alguns estudiosos
como solução para o Estado no momento da contratação de uma Câmara Arbitral.
Estruturalmente a pesquisa dividir-se-á em quatro capítulos. O primeiro voltado a
explicar o que exatamente é a Administração Pública e as suas duas grandes ramificações,
ou seja a Administração Pública direta, em síntese, seria o próprio ente federativo que
representa o Estado, e a Administração Pública indireta que se origina a partir de um
processo de descentralização. O segundo capítulo é composto pelo estudo do instituto da
Arbitragem, bem como do conceito de Câmara Arbitral, responsável pela organização e
gerenciamento do processo de arbitragem, e também pela alteração legislativa do ano de
2015, que atendeu ao princípio da legalidade presente no direito público que estabelece
que o Estado só poderá fazer aquilo que esteja expressamente previsto em lei, isto é, a
partir da Lei nº 13.129/2015 (Lei de Arbitragem) foi possível assegurar a utilização deste
instituto pela Administração Pública. O terceiro capítulo aborda um método possível para
se contratar uma Câmara Arbitral quando o conflito submetido a Arbitragem envolver um
Ente Público, sendo ele, o instituto da inexigibilidade de licitação presente no artigo 25,
inciso II da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), que elenca alguns casos, quando preenchidos
determinados requisitos presentes na lei, que não é possível que ocorra a licitação, meio
que figura como regra para que o Estado realize contratações e estabeleça relações com
terceiros, pois não é viável uma competição entre os interessados, versa, também, sobre
outro método possível de contratação de uma Câmara Arbitral, o chamado
credenciamento, que é uma possibilidade de restringir a discricionariedade do Ente Público
na contratação direta, e efetiva a participação do terceiro envolvido no conflito a partir da
fixação de uma lista composta pelas Câmaras Arbitrais que o Estado entenda que possuem
os requisitos mínimos necessários para a sua utilização, e através desta lista, o particular
envolvido escolheria a que melhor lhe coubesse ao caso. Por fim, o quarto capítulo
abordará, especificamente, dois dos princípios basilares da Administração Pública, isto é,
trabalhará a maneira como deve ser adaptado o instituto da Arbitragem aos princípios da
Administração Pública, quais sejam, o da publicidade, presente no artigo 37, caput da
Constituição Federal de 1988 e o da indisponibilidade do interesse público, ou seja, de
modo geral, é a proteção dos interesses coletivos devendo esses prevalecerem em relação
aos interesses do “administrador”.
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O presente trabalho irá se utilizar de vasta pesquisa bibliográfica, legislativa e
leitura de artigos já publicados para compreender o instituto da Arbitragem e a sua
aplicação quando utilizado pela Administração Pública, especialmente, no que se refere a
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procedimentalização da escolha da Câmara Arbitral, visando a autonomia de vontade das
partes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir do entendimento
doutrinário sobre o assunto debatido, comparando diversos artigos publicados com o
intuito de verificar a forma mais coerente e coesa aos princípios norteadores da Arbitragem
e da Administração Pública para se contratar uma Câmara Arbitral no âmbito do sistema
público.
Registra-se que a pesquisa visa obter uma possível solução que se adeque a
realidade do sistema público atual e preserve as características vitais do instituto da
Arbitragem, possibilitando que este instituto seja aplicado de maneira mais eficiente no
âmbito público, com o objetivo de preservar o princípio da continuidade dos serviços
públicos, e estabelecer uma forma economicamente mais vantajosa de resolução de
conflitos para os envolvidos na controvérsia, para isso é necessário que se estude a fundo
as possibilidades de contratação de uma Câmara Arbitral responsável por todo o
procedimento, visando a preservação da autonomia das partes e a participação de ambos
os envolvidos, não podendo a contração ser proveniente apenas de um ato discricionário
e exclusivo do Ente Público, mas sim que seja estabelecido um procedimento onde o
Estado e o particular em consenso possam escolher a Câmara Arbitral que melhor apazigue
a relação e possua os meios adequados e necessários para que ao final do procedimento
seja estabelecida uma solução apropriada ao caso.
1. Administração Pública
A expressão Estado que está diretamente ligada a Administração Pública não é
algo novo, pois é possível enxergá-la, por exemplo, na obra O Príncipe, de Maquiavel, como
as comunidades formadas pelas cidades-estados. Porém, o significado imprimido para esta
expressão nos dias atuais abrange tanto a representação exterior, ou seja, aquela em que
o Estado se apresenta nas relações internacionais, como no âmbito interno das relações
estatais, por intermédio das pessoas jurídicas de direito público, as quais contraem
obrigações e adquirem direitos dentro de sua área interna de atuação, denominando-se
Administração Pública.
A Administração Pública denota um sentido amplo por ser possível exprimir mais
de um significado para a citada expressão, pois o termo abrange as mais variadas tarefas
exercidas pelo Estado no âmbito interno, desempenhando as chamadas funções
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administrativas, bem como, abrange todas as pessoas (agentes públicos) e os órgãos que
formam o que conhecemos como Administração Pública.
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A palavra Administração Pública pode se dividir em dois sentidos: Sentido
subjetivo, ou seja, todos aqueles que exercem a função administrativa, e sentido objetivo
que representa aquilo que a administração faz, as chamadas funções administrativas, isto
é, o ato de gestão praticado pelo Estado, conforme bem exposto pelo autor José dos
Santos Carvalho Filho. (FILHO, 2019, p. 12)
Trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo
Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua
organização interna, ou ainda pela intervenção no campo privado,
algumas vezes até de forma restritiva (poder de polícia).
A Administração Pública, é tudo aquilo que funciona para satisfazer as
necessidades da sociedade, é todos aqueles que trabalham em prol do bem comum, não
podendo esses agentes públicos usarem de sua posição para satisfazer interesses pessoais,
interesses individuais. (BAPTISTA, 2013, p. 57)
Compete inferir que a atividade administrativa, adequada ao modelo
de Estado Democrático de Direito, é a pautada pela busca da
satisfação dos interesses públicos conforme a vontade da coletividade
e alcançada mediante práticas democráticas e de acordo com os fins
do Estado constitucionalmente definidos, em especial os que
asseguram direitos e garantias fundamentais.
Conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, a
Administração Pública deve basear-se em determinados princípios para atender seu fim
primordial, quais sejam; legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
pois assim é possível assegurar que todas as funções administrativas serão exercidas em
prol de todos, não existindo a possibilidade de benefício individual.
Visando uma melhor aplicação dos princípios constitucionais e da execução das
funções administrativas, tornou-se necessário conceder-se algumas funções, até então,
privativas do Estado para que fossem executados por outras pessoas, consequentemente
dividiu-se a Administração Pública em duas áreas, chamadas de administração direta e
administração indireta.
1.1 Administração Pública Direta
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A Administração Pública Direta é o próprio ente federativo representado pela
União, estados, Distrito Federal e os municípios, são aqueles que representam diretamente
a sociedade e que detém, em princípio, todas as funções administrativas que deverão ser
exercidas pelo Estado.
Essa administração pode ocorrer através dos órgãos públicos por meio do
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processo de desconcentração que é o ato de repartição das funções administrativas para
esses órgãos mantendo-se a vinculação hierárquica com uma única pessoa jurídica, por
exemplo: A União (pessoa jurídica) cria diversos Ministérios (órgãos públicos) com o
objetivo de distribuir suas funções para que sejam desempenhadas por outras diversas
pessoas, porém continua sendo ela, a União, quem “administra” todos esses Ministérios,
mantendo sua vinculação e sua posição hierárquica superior em relação a esses órgãos.
A desconcentração pode ocorrer de diversas maneiras, dentre elas: a territorial que
visa delimitar as regiões de atuação dos órgãos; a material que objetiva distribuir funções
conforme assuntos específicos; e a funcional que tem por finalidade dividir as
competências de acordo com a subordinação existente entre os órgãos.
1.2 Administração Pública Indireta
A Administração Pública Indireta é o resultado do processo de descentralização
que por meio de uma lei, na maioria das vezes, faz surgir uma nova pessoa jurídica,
podendo ser ela de direito público ou de direito privado dependendo para que fim
específico foi criada.
Essa modalidade de administração indireta apresenta-se de quatro maneiras
diferentes, conforme delimitado no artigo 4º, inciso II, alíneas “a, b, c, d” do Decreto Federal
nº 200/67, sendo elas: Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas.
O processo de descentralização que dá vida a Administração Pública Indireta pode
ocorrer de duas formas: descentralização política, quando o ente criado exercerá funções
próprias; e da forma administrativa, isto é quando o ente descentralizado executará as
competências já definidas atribuídas a ele.
2. O Instituto da Arbitragem
A Arbitragem é um método alternativo de resoluções de determinados conflitos
que tem por finalidade transferir o ato de resolver essas controvérsias para fora do âmbito
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do Poder Judiciário, a um terceiro que é chamado de árbitro, o qual pode ser uma ou mais
pessoas qualificadas para analisar a matéria debatida. (ACCIOLY, 2017, p. 2)
A arbitragem, como se sabe, consiste em mecanismo extra-estatal de
heterocomposição de conflitos de interesses, informado pela
celeridade,
expertise,
consensualidade,
confidencialidade
e
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informalidade procedimental.
O processo de admissão das arbitragens, no Brasil, percorreu árduo e
acidentado caminho. Houve quem questionasse a constitucionalidade
até dos procedimentos arbitrais realizados exclusivamente entre
agentes
privados,
a
respeito
de
direitos
patrimoniais
incontroversamente disponíveis, mesmo após a edição de diploma
autorizador – a Lei nº 9.307/1996.
O instituto, foi normatizado no Brasil apenas no ano de 1996, por intermédio da
Lei nº 9.307/1996, e teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
apenas no ano de 2001, quando o Plenário do STF julgou um recurso interposto em
processo referente a homologação de sentença estrangeira (SE 5206). (CAVALCANTI, 2015,
p. 117)
Dentre os instrumentos alternativos, inseridos no modelo brasileiro e
reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
surgiram, pois, as figuras da arbitragem e da mediação, embora com
restrições iniciais à utilização dessas figuras nas relações envolvendo a
Administração Pública.
Inicialmente, a Arbitragem era muito utilizada no âmbito empresarial, por ser uma
modalidade extrajudicial de resolução de conflitos mais célere, eficiente, técnica, sigilosa e
transpassar uma sensação maior de confiança no procedimento em si, visto ser as próprias
partes que escolhem os árbitros por meio das qualificações que estes detém, podendo
selecioná-los de acordo com a matéria debatida em questão.
Conforme artigo 1º da Lei nº 9.307/1996, para que o instituto possa ser utilizado é
necessário que estejam preenchidos dois requisitos, o qual prevê: “As pessoas capazes de
contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.”
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Ou seja, ambas as partes envolvidas em um conflito submetido a Arbitragem
devem ser consideradas pessoas capazes de contratar, isto é, devem ser pessoas dotadas
de suas capacidades para todos os atos da vida civil, ou, se não tiver esta capacidade plena,
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deverão estar devidamente representadas para que possa ser preenchido o chamado
requisito subjetivo da arbitrabilidade. Ademais, para ser preenchido o segundo requisito
de arbitrabilidade, requisito objetivo é necessário que o direito debatido seja considerado
um direito patrimonial disponível, ou seja, são aqueles direitos que exprimem quantificação
econômica, aquilo que pode ser vendido, comprado, doado, isto é, todos os bem referentes
a esfera patrimonial e que podem ser transferidos para um terceiro. (JUNQUEIRA, 2017)
Nesse sentido, o art. 1º da Lei Federal 9.307/96 (Lei de Arbitragem)
delimita as matérias que podem se sujeitar à arbitragem. São os
direitos patrimoniais disponíveis. Nos casos em que um conflito pode
se submeter à arbitragem, sob a perspectiva do direito material
envolvido, podemos afirmar que existe arbitrabilidade objetiva. De
outra banda, a arbitrabilidade subjetiva reflete a capacidade da parte
em se submeter à arbitragem. Nesse quesito, o mesmo art. 1º afirma
que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem.
O instituto da Arbitragem só poderá ser utilizado quando ambos os envolvidos o
escolherem para tal fim, configurando a autonomia de vontade das partes, para isso é
necessário que esteja presente em uma das cláusulas do contrato a denominada
convenção de Arbitragem que é a autorização para a aplicação do instituto, podendo
aparecer de duas maneiras: cláusula compromissória ou compromisso arbitral.
A convenção de Arbitragem, de modo geral, determinará como o procedimento
arbitral ocorrerá, mais uma vez caracterizando a autonomia das partes, pois são elas que
estipularão o que conterá nessa convenção, podendo já conter a definição da Câmara
Arbitral que será escolhida, a lei material que poderá ser aplicada em caso de conflito, bem
como, é possível conter na convenção as regras processuais que deverão ser seguidas.
Preenchidos os requisitos de arbitrabilidade e contendo a presença da convenção
de Arbitragem é possível a autorização da instauração do instituto.
Instaurado o instituto, o procedimento arbitral será respaldado em determinados
princípios gerados com o intuito de manter a integridade e a eficiência da Arbitragem,
sendo eles: autonomia de vontade entre as partes; devido processo legal, ou seja, deverão
respeitar o contraditório, ampla defesa e imparcialidade dos árbitros; e a chamada
“competência competência”, contida no artigo 8º, parágrafo único da Lei nº 9.307/96, o
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qual diz ser competência dos árbitros a análise da validade da convenção de Arbitragem;
tratamento igualitário aos envolvidos, entre outros.
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A Arbitragem contem inúmeras vantagens para a sua aplicação, não apenas no
âmbito empresarial, mas em todas as disputas que envolvam direitos disponíveis, por isso
atualmente sua utilização vêm crescendo em todo o mundo, assim como no Brasil,
começando a ser aplicada inclusive no âmbito do direito público, principalmente após a
alteração legislativa de 2015 (Lei nº 13.129/15).
2.1 Alteração Legislativa (Lei nº 13.129/15)
Com o crescimento da utilização do instituto da Arbitragem pelo mundo e
principalmente no Brasil, cresceu também o interesse e consequentemente os debates
sobre a possibilidade de aplicar tal instituto no âmbito das relações-públicas.
(SCHWARSTMANN, 2015)
A arbitragem público-privada no Brasil ingressa o ano de 2015 com
ares de amadurecimento. Passados quase dois séculos desde os
primeiros registros de sua utilização, em concessões públicas de
infraestrutura e navegação, o instituto alcança o seu momento de
maior prestígio, angariando suporte das diferentes esferas estatais.
Em que pese a ainda presente interpretação restritiva por parte dos
Tribunais de Contas quanto à utilização da arbitragem pela
Administração Pública, que vinculam a arbitragem a uma ideia
negativa da privatização, desestatização e do maior peso ao elemento
econômico em desequilíbrio com o interesse público, vive-se hoje um
período de promoção oficial da arbitragem público-privada no país.
Esses debates, no Brasil, configuraram-se principalmente pela falta de uma norma
que expressamente autorizasse o uso da Arbitragem pela Administração Pública e que
conseguisse conciliar os princípios seguidos no âmbito público com os princípios
norteadores da Arbitragem, como por exemplo, o respeito ao princípio da legalidade que
determina que o Ente Público só está autorizado a fazer aquilo que a lei ordenar. (LOCKS,
2018, p. 3)
O princípio da legalidade, como a própria designação já menciona,
consiste no fato de a Administração Pública estar rigorosamente
subordinada à Constituição e à lei. Assim, para o administrador
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público, o princípio da legalidade significa que ele só pode fazer aquilo
que a lei determina, ao contrário do administrador privado, para quem
aquilo que não é proibido é permitido fazer.
Diante dessa primordial necessidade normativa e das mais variadas vantagens que
a instituição da Arbitragem proporciona, foi promulgada no ano de 2015 a Lei nº 13.129
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que alterou a Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) incluindo diversos dispositivos legais, que
tratam sobre questões de consumo submetidas a Arbitragem, casos trabalhistas, direito de
recesso do sócio, regulam a escolha dos árbitros, preveem a interrupção da prescrição pelo
uso do instituto arbitral, e principalmente autorizam expressamente a utilização deste
instituto pela Administração Pública com a inclusão dos parágrafos 1º e 2º no artigo 1º da
Lei nº 9.307/96. (TIBURCIO, 2017)
A edição da Lei 13.129/2015 atendeu aos anseios da comunidade
jurídica, do próprio setor público e dos particulares em parceria com o
Estado, que reclamavam uma definição sobre o tema. A decisão
legislativa, em verdade, foi bem clara: admite-se que a Administração
Pública submeta à arbitragem os litígios em que é parte. Nada
obstante, o caráter sintético da lei ainda deixou margem para algumas
dúvidas e discussões, que convém examinar mais detidamente.
Com relação a alteração legislativa quanto autorização para o Ente Público, a Lei
nº 13.129/15 teve o cuidado de atentar-se para outros pontos severamente discutidos para
a aplicação plena da Arbitragem nesse meio, dentre esses pontos está o princípio da
publicidade, pois conforme o artigo 37, caput da Constituição Federal os atos praticados
pela Administração Pública deverão ser públicos para que todos tenham acesso as
informações daí decorrentes, assim estipulou-se no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de
Arbitragem que deverá ser respeitado o princípio da publicidade. (PINHO, 2019, p. 260)
Ainda segundo o doutrinador, o procedimento deve seguir as regras
previstas na convenção, mas não poderá ser confidencial, diante do
interesse público envolvido. A sentença, o regime da coisa julgada, a
liquidação e o cumprimento deverão observar as mesmas regras do
microssistema da tutela coletiva.
A utilização desse instituto no âmbito da Administração Pública deverá, também,
pautar-se pela aplicação do direito apenas, conservando assim o princípio constitucional,
da legalidade. (QUINTÃO, 2018)
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Ainda assim, a arbitragem comercial envolvendo entes da
Administração Pública brasileira é amplamente similar à arbitragem
comercial entre particulares. Contudo, deve-se considerar que
todos
os
entes da Administração Pública estão
constitucionalmente obrigados a observar, no exercício de seus atos,
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, assim como outras regras estabelecidas pelo artigo 37 da
Constituição Federal.
Desse modo, por vezes, o procedimento “padrão” estabelecido por
regras institucionais pode exigir adaptações à luz do dever da
Administração Pública de observar os (seus norteadores) princípios
constitucionais. Em outras palavras, deve haver compatibilidade entre
os princípios constitucionais de direito administrativo brasileiro e a
arbitragem quando esta envolver entes da Administração pública.
A Lei nº 13.129/15 pôs fim a vários debates vinculados ao uso da Arbitragem pela
Administração Pública em determinados pontos, porém ainda deixou tantos outros pontos
relacionados a este assunto em aberto, como por exemplo, qual seria a forma de
contratação da Câmara Arbitral mais eficiente quando se trata de uma das partes
envolvidas ser um Ente Público, visto ser regra no âmbito público a aplicação do processo
licitatório, e ser de conhecimento de todos que este processo utilizado demanda um
excessivo tempo para ser finalizado o que prejudicaria uma das bases norteadoras da
Arbitragem, qual seja, a celeridade.
2.2 Câmara Arbitral
As Câmaras de Arbitragem desenvolvem um trabalho primordial para que o ato de
resolução de conflitos em si possa ocorrer, visto ser as câmaras que organizam e
estruturam o ato de realização da Arbitragem. (GUERRERO, 2019, p. 231)
Partindo desses pressupostos, as Câmaras de Arbitragem têm a função
precípua de organizar toda a estrutura necessária para a realização da
arbitragem, obtendo locais para a realização de audiências ou
disponibilizando-os, realizando a preparação de documentos e
promovendo a notificação das partes, mas não têm jurisdição, não
julgam, embora possam ter alguma competência para medidas de
urgência ou indicação de árbitros em caso de recusa de uma das
partes, por exemplo. É como se fosse uma Companhia de Teatro.
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As funções principais das Câmaras Arbitrais são: obter locais que estejam
disponíveis e sejam adequados para a realização das audiências; preparar documentos,
obter assinaturas, fazer cópias, distribuir os documentos para as partes envolvidas no
conflito; promover notificações; dentre outras atividades que podem ser realizadas pela
Câmara Arbitral conforme disposto em seu Regimento Interno.
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Ocorre que devido a todas essas funções realizadas pelas câmaras, é possível
confundi-las com uma estrutura integrante do Poder Judiciário, porém, apesar de
desempenhar um papel parecido com os das câmaras de tribunais, a Câmara Arbitral não
tem relação alguma com o ato de julgar, não possui nenhum tipo de jurisdição, mesmo
que possa ter competência, inclusive, para indicar nomes que possivelmente atuaram como
árbitros em determinados conflitos.
O ato de Arbitragem quando relacionado a escolha de árbitros poderá ocorrer de
duas maneiras, conhecidas como: Arbitragem institucional e Arbitragem “ad hoc”, a qual
consiste na escolha por parte das partes envolvidas de uma pessoa física para figurar como
árbitro onde com ele será acordado todo o procedimento arbitral que o conflito será
submetido.
A Arbitragem institucional está diretamente relacionada as chamadas “Câmaras
Arbitrais”, pois é nesta modalidade de Arbitragem que as partes, a partir de sua autonomia
de vontade, elegem uma pessoa jurídica de direito privado para se responsabilizar por
todas as questões estruturais do procedimento, inclusive indicando os árbitros dentre
inúmeros que compõe a câmara escolhida e submetendo o procedimento arbitral ao
regulamento próprio daquela câmara, sempre preservando os pilares da Arbitragem, isto
é, o sigilo ou a publicidade quando se tratar de Arbitragem envolvendo a Administração
Pública, a celeridade, o contraditório, a ampla defesa e a autonomia das partes.
As Câmaras Arbitrais podem atuar em diversos níveis, internacional, nacional e até
regional dependendo do seu porte, dos árbitros que compõe a câmara, do seu prestígio,
da sua organização, dentre outros fatores. É possível citar alguns exemplos, em nível de
conhecimento, de câmaras que desempenham um papel primordial para manter íntegro o
instituto da Arbitragem: CAMARB (Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial-Brasil),
CAM-CCBC (Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá),
CAM (Centro de Arbitragem e Mediação-OAB/RS), dentre outras.
O serviço prestado por todas essas câmaras não é um serviço jurisdicional, e sim
um serviço procedimental com o intuito de facilitar e deixar mais transparente todo o
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procedimento arbitral para ambos os envolvidos, sendo por isso um serviço considerado
por muitos de natureza única e específica.
3. Inexigibilidade de Licitação (Lei nº 8.666/93)
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Para auxiliar a Administração Pública em suas relações com particulares, mais
precisamente para regular as relações que darão origem a compra e venda de materiais,
objetos, bens, para obter prestação de determinados serviços em prol da sociedade, para
a realização de obras e para preservar os principais constitucionais que regem a
Administração Pública, principalmente o da impessoalidade que assegura que o indivíduo
não se beneficiará da sua posição dentro do âmbito público e nem beneficiará terceiros
em detrimento do interesse comum, foi necessário a promulgação da chamada lei de
licitações em 1993 (Lei nº 8.666/93).
A Lei nº 8.666/93 sofreu diversas modificações ao longo dos anos com o intuito de
se adequar a realidade da sociedade e abranger a maior parte possível de fatos que
poderão decorrer das relações público particular, para que todas essas relações fiquem
reguladas e cada um dos fatos daí decorrentes tenham sua própria procedimentalização
para instituição já estipulados.
Dentre tantos dispositivos presentes na Lei de licitações, temos o disposto no
artigo 25 que regula a chamada inexigibilidade de licitação, o qual prevê: “É inexigível a
licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.”.
Há também disposto nos próprios incisos do artigo 25 as possibilidades de aplicação
deste instituto.
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II-para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade
e divulgação;
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III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Importa destacar o inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 que dispõe não ser
necessário o processo licitatório para aqueles serviços considerados técnicos, de natureza
singular que estão enumerados no artigo 13 da mesma lei.
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Art.13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I-estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; IIpareceres, perícias e avaliações em geral;
IIIassessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias (Redação dada pela Lei nº 8.883 de 1994).
IVfiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V-patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI-

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII-

restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Como é possível concluir da leitura dos dispositivos legais citados, a inexigibilidade
de licitação é uma exceção em virtude da impossibilidade de competição, que é o que
motiva a existência do processo licitatório. Sendo assim para que reste caracterizada essa
impossibilidade deverá o serviço prestado ser único, ou seja, não pode haver outros
prestadores de serviço que ofereçam o mesmo objeto, e a unicidade dessa prestação de
serviço deverá ser devidamente comprovada, conforme orientação do Tribunal de Contas
da União em prestação de serviço de advocacia no ano de 2012: (TCU, 2012)
A contratação direta de serviço de advocacia, por inexigibilidade de
licitação, com suporte no permissivo contido no inciso II do art. 25 da
Lei nº 8.666/1993, demanda não só a demonstração da notória
especialização do profissional ou escritório escolhido, mas também a
comprovação da singularidade do objeto da avença caracterizada pela
natureza “excepcional, incomum à praxe jurídica” do respectivo
serviço.
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Importante destacar que as hipóteses de inexigibilidade de licitação, seja para a
contratação de prestação de serviço, seja para a aquisição de bens não são hipóteses
exaustivas, devendo ser a possibilidade analisada e comprovada no caso concreto.
3.1 Inexigibilidade de licitação para a contratação da Câmara Arbitral
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A inexigibilidade de licitação apenas é autorizada a ocorrer quando se caracterizar
inviável a competição podendo ser no âmbito de aquisição de produtos, contratação de
profissionais do meio artístico ou para a contratação de serviços, essa modalidade presente
na lei de licitações se mostra ser uma exceção frente a todas as regras estabelecidas para
disciplinar as relações entre o Ente Público e um particular.
A Câmara Arbitral em suma, é uma pessoa jurídica de direito privado que
estabelecerá relação com a Administração Pública por meio de um contrato de prestação
de serviço, pois é ela a responsável por toda a organização da estrutura do processo
arbitral, bem como pela lista de árbitros responsáveis e qualificados para a resolução de
cada conflito e é ela que dispõe de um Regimento Interno próprio para respaldar todos os
atos que ocorrerão durante todo o procedimento arbitral, caracterizando uma prestação
de serviço de notória especialização configurando a hipótese de inexigibilidade prevista no
artigo 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como, restando cristalina a caracterização da
hipótese primordial da inexigibilidade, qual seja, a impossibilidade de competição devendo
ser aplicado ao caso concreto o artigo 25, caput, do mesmo diploma legal já citado.
(YAMAMOTO, 2018, p. 74)
Haja vista o silêncio da lei, uma questão que se coloca é sobre a
eventual necessidade ou não da realização de um procedimento
licitatório sob os ditames da Lei nº 8.666/93 para a escolha e
contratação dos serviços a serem prestados por uma câmara arbitral
ou diretamente pelos árbitros em caso de arbitragem ad hoc.
A inexigibilidade de licitação para a contratação da Câmara Arbitral também se
mostra um método mais eficiente, pois cada procedimento arbitral envolve inúmeras
variáveis que só poderão ser enfrentadas quando sobrevir a necessidade de aquele conflito
ser submetido a Arbitragem, assim, seria prejudicial apenas nesse momento ocorrer a
escolha da câmara por meio de licitação, visto ser um processo excessivamente burocrático
e demorado, podendo descaracterizar a celeridade presente no procedimento arbitral.
(GARCIA, 2016)
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Avançando na compreensão do tema, não se identifica que a licitação
seja o mecanismo apropriado para a contratação das Câmaras.
Arbitragem pressupõe celeridade. A partida, paralisar o processo
arbitral para promover o processo de licitação formal, parece
contrariar a dinâmica da própria arbitragem.
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Inviável, também, fixar critérios objetivos necessários para iniciar-se um processo
licitatório, visto a análise do serviço prestado por uma Câmara Arbitral ser extremamente
subjetiva e variável de acordo com a exposição ao caso concreto, impossível fixar critérios
gerais para um serviço que deverá ser prestado, modificado, adaptado de acordo com as
variáveis existentes em cada procedimento arbitral, como por exemplo, realizar o processo
licitatório e um dos requisitos objetivos ser que a câmara possua árbitros qualificados em
direito ambiental, não vai servir para um caso referente a direito empresarial submetido a
Arbitragem, demandaria mais investimento na realização de novo processo licitatório,
demandaria mais tempo para a realização da licitação e não satisfaria as partes envolvidas
na Arbitragem. (GARCIA, 2016)
(…) Licitar pressupõe uma ideia central de fixar critérios que permitam
estabelecer parâmetros de competição que sejam objetivamente
auferíveis.
Não se identifica que isto seja possível na escolha das Câmaras
Arbitrais, sendo necessário reconhecer a existência de margens de
discrição administrativa que deverão ser conferidas aos gestores no
processo de escolha. Recomendável que os parâmetros estejam
previamente definidos nos atos normativos dos entes públicos e
devidamente motivados em cada caso concreto.
Conforme Gustavo Justino de Oliveira bem lembrou em seu artigo Especificidades
do processo arbitral envolvendo a Administração Pública, deverá ser em cada caso
comprovado os requisitos que tornam aquela Câmara Arbitral única em sua prestação de
serviço para se autorizar a aplicação de uma contratação direta por parte da Administração
Pública. (OLIVEIRA, 2017)
(…) Em síntese, a Administração Pública, em processo administrativo,
deverá comprovar
considerada como
alguns documentos
administrativo de

que aquela câmara de arbitragem pode ser
de notória especialização, o que significa que
comprobatórios devem ser anexados ao processo
contratação (lista de árbitros, equipe técnica
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capacitada, certificações de qualidade, comprovações de capacidade
estrutural, experiências anteriores, regulamento compatível com
arbitragens público-privadas, dentre outros).
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Entende-se, assim, que a especialidade e a singularidade do serviço
prestado pela Câmara selecionada, bem como a notoriedade da
instituição arbitral, a sua reputação ilibada e o conhecimento jurídico
de seus integrantes, sobrepõem-se ao aspecto meramente financeiro.
Ou seja, a câmara de arbitragem não será selecionada da mesma forma
que bens ou serviços comuns, pelo menor preço, pois não há
parâmetros objetivos que permitam a comparação direta entre
diferentes câmaras. Inviável a competição, inexigível a licitação.
Importante frisar, que tanto a lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) quanto a alteração
legislativa do ano de 2015 (Lei nº 13.129/15) não estipularam o meio pelo qual deveria ser
contratada uma Câmara Arbitral para atuar em procedimentos que envolvam a
Administração Pública, deixando margem para que cada Ente Público legisla-se de forma
regional sobre o assunto, como por exemplo, o que foi feito pelo Estado de Minas Gerais
que criou uma lei própria que disciplina sobre o instituto da Arbitragem no âmbito de sua
Administração Pública (Lei n 19.477/11), a qual dispõe inclusive como se dará a contratação
da Câmara Arbitral, optando o estado pela contratação direta através de um prévio
credenciamento de todas as câmaras interessadas em trabalhar com o Ente Público.
(MASTROBUONO, 2016)
A despeito dos diversos arranjos possíveis para justificar o momento
de seleção da Câmara, deve-se ter em conta que, no cenário atual, o
trabalho desempenhado por tais entidades é bastante semelhante. Em
geral, os regulamentos e listas de árbitros pouco se diferenciam e
dificultam uma escolha prévia pelo
instrumentalizada na minuta contratual.

gestor

público,

a

ser

Essa característica pode ter motivado o legislador mineiro, ao prever
na Lei Estadual 19.477, de 12.01.2011, que o árbitro apto para julgar
conflitos que envolvam o Estado de Minas Gerais deverá ser membro
de Câmara Arbitral inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado, caracterizado como um banco de fornecedores de bens e
serviços comuns, os quais seriam escolhidos, em regra, pelo menor
preço.
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A inexigibilidade de licitação para a contratação da Câmara Arbitral, se mostra nos
dias atuais, a opção mais coerente e compatível com as características inerentes ao
procedimento arbitral, visto não existir nenhum dispositivo legal, atualmente, que imponha
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uma forma nacional de contratação dessas câmaras, ademais seria uma maneira de
preservar os princípios constitucionais como o da legalidade, da publicidade, da eficiência
e também resguardar os princípios vinculados a própria Arbitragem como por exemplo,
um procedimento célere e de autonomia das partes. Porém, para tornar essa modalidade
totalmente alinhada com os princípios decorrentes de ambas as instituições é necessário
que se tenha em mente a necessidade de realização de alguns ajustes, não podendo a
discricionariedade e a motivação da qual a Administração Pública utilizará para selecionar
por meio de contratação direta uma Câmara Arbitral ser apenas decorrente da vontade do
Ente Público, devendo proporcionar espaço para a participação do particular nessa escolha,
em prol da autonomia das partes e da preservação do princípio constitucional da
impessoalidade.
3.2 O credenciamento das Câmaras Arbitrais
O credenciamento é o ato de registro em uma lista de todas as câmaras que
preencham os requisitos mínimos, como, por exemplo, apresentem os documentos
necessários para a habilitação, bem como aceitem a remuneração prefixada, estabelecidos
em lei própria e que estejam interessadas em firmar contrato de prestação de serviço com
a Administração Pública. (LOPES, 2016, p. 28-29)
Para um bom funcionamento do credenciamento nesse caso, a
Administração deverá fixar critérios claros em dois momentos: o
primeiro para a realização do cadastro e o segundo para a efetiva
escolha do credenciado. Dessa forma, deverão existir critérios
genéricos para o credenciamento de modo a não engessar e restringir
excessivamente as opções, mas, tendo sempre em mente um corte de
qualidade.
O credenciamento não é uma hipótese presente no artigo 25 da Lei nº 8.666/93,
mas pode aliar-se a possibilidade de inexigibilidade de licitação com o intuito de tornar
mais transparente e impessoal o ato de escolha da Câmara Arbitral, visto ser uma
possibilidade de restringir a discricionariedade que detém o Ente Público em uma
contratação direta quando envolver a Arbitragem e efetivar a participação do particular
nesse escolha.
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Para que o credenciamento exerça um papel democrático na escolha da Câmara
Arbitral a melhor forma de aplicação deste instituto seria a Administração Pública fixar os
critérios básicos para possibilitar o credenciamento e diante do caso concreto e
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consequentemente da apresentação da lista de Câmaras Arbitrais cadastradas caberia ao
particular a escolha definitiva da câmara que seria responsável pela organização estrutural
do procedimento arbitral. (OLIVEIRA, 2017)
É possível, por fim, a utilização do credenciamento por parte da
Administração Pública. Após o cumprimento dos requisitos básicos e
proporcionais, fixados pela Administração, todas as instituições
arbitrais poderiam realizar o credenciamento perante o Poder Público.
Nesse caso, a escolha da instituição arbitral credenciada seria
realizada, em cada caso, pelo particular interessado na resolução da
disputa.
No mesmo sentido é o pensamento de Gustavo Justino de Oliveira em seu artigo
Especificidades do processo arbitral envolvendo a Administração Pública. (OLIVEIRA, 2017).
O credenciamento prévio juntamente à Administração Pública das
instituições arbitrais interessadas, no formato disposto pela Lei Federal
13.019/2014, possibilita a realização de parcerias com diversas
câmaras de arbitragem concomitantemente. Assim, caso inexista
previsão específica relativa à câmara de arbitragem no contrato objeto
da controvérsia, o particular terá a discricionariedade para escolher
dentre as instituições arbitrais credenciadas, materializando – com a
sua escolha – o termo de colaboração da câmara com a Administração
Pública. Este sistema plenamente aplicável ao sistema de parcerias,
caso aplicado de maneira transparente e objetiva, tem a capacidade
de agregar maior paridade e consensualidade às arbitragens públicoprivadas.
Para proporcionar a participação de ambas as partes envolvidas no procedimento
arbitral e tornar mais democrática a escolha das Câmaras Arbitrais é viável a utilização do
instituto do credenciamento, mediante a formulação de requisitos de habilitação básicos
pela Administração Pública, e a escolha final, após a divulgação da lista contendo todas as
câmaras interessadas, ser de competência do particular. (WEBER, 2016, p. 447)
O mecanismo de escolha das câmaras de arbitragem, caso a
Administração Pública não opte pela arbitragem ad hoc,166 deverá
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seguir critérios previamente estipulados pelo poder público, definidos
em ato normativo específico do ente federativo interessado, e deve, a
nosso sentir, obedecer ao sistema de credenciamento, tendo em vista
a existência de uma pluralidade de câmaras de arbitragem igualmente
qualificadas e com a devida expertise para administrar procedimentos
arbitrais dos quais seja parte a Administração Pública.
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Assim mostra-se mais assertivo e mais coerente em relação aos pilares que
sustentam a Arbitragem e a preservação dos princípios constitucionais a contratação direta
mediante a aliança entre a inexigibilidade de licitação e o credenciamento das Câmaras
Arbitrais.
4 Adequação de princípios da Arbitragem aplicáveis a conflitos envolvendo a
Administração Pública
O instituto da Arbitragem, assim como todos os institutos presentes no direito
brasileiro, é baseado em princípios e regras, dentre essas regras está o objeto da
Arbitragem, isto é, a utilização deste instituto apenas para os conflitos que envolvam direito
patrimonial, aqueles suscetíveis de alienação, renúncia, oneração etc. (CAMPILONGO, 2017,
p. 14)
O principal ponto de discussão sobre a arbitrabilidade objetiva é a
ideia de disponibilidade. São arbitráveis os direitos patrimoniais
disponíveis. Em um primeiro sentido, a disponibilidade diz respeito à
liberdade da parte para dispor do direito, ou seja, para alienar,
renunciar, onerar, transferir o referido direito. A maior parte da
doutrina e jurisprudência veem a disponibilidade prevista no art. 1o da
Lei 9.307 sob esse ângulo.
Partindo desse ponto, surge uma imensa discussão entre os estudiosos quando
trata-se da utilização da Arbitragem pela Administração Pública, visto os Entes Públicos
também possuírem princípios e regras que necessariamente devem seguir e preservar,
dentre eles, está o da indisponibilidade do interesse público. (PEREIRA, 2017, p. 4)
É entendimento assente na doutrina que a supremacia e a
indisponibilidade do interesse público são elementos do regime
jurídico de direito público. Por essa razão, "o direito não faculta ao
agente público o poder para escolher entre cumprir e não cumprir o
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interesse público. O agente é um servo do interesse público - nessa
acepção, o interesse público é indisponível".
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O interesse público é aquilo para o qual todos os atos administrativos realizados
seja pela Administração Pública direta ou indireta convergem para atingir, é o interesse de
todos os indivíduos que formam uma sociedade. (PEREIRA, 2017, p. 4-5)
O interesse público consubstancia-se, portanto, no interesse de todos os
indivíduos que compõem uma sociedade, seja ele atinente a interesses de maiorias ou
minorias, razão pela qual não haveria um único interesse público, homogêneo e singular,
mas vários interesses públicos, alguns conflituantes, inclusive, entre si. (…) O interesse é
reconhecido como público porque é indisponível, e não indisponível porque é público. Será
público o interesse porque não pode ser colocado em risco, porque sua natureza exige
que seja realizado.
Devido a grande importância concedida ao interesse público, ele possui expressão
de supremacia e consequentemente é indisponível, o que quer dizer, que não está exposto
a livre disposição de quem quer que seja, devendo sempre ser pautado e respeitado
visando a própria coletividade. (PEREIRA, 2017, p. 7)
Diretamente

ligado

ao

princípio

da

supremacia

está

a

indisponibilidade do interesse público, que são os "interesses
qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público
-, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis". Assim, por se tratarem de interesses pertencentes à
coletividade, cabe ao órgão administrativo apenas geri-los, em estrita
conformidade com o disposto em lei, deles não podendo dispor
livremente.
A utilização do instituto da Arbitragem pela Administração Pública não pode, até
porque não tem base para isso, ser vista como uma renúncia ao direito dos administrados,
pois ela caracteriza-se apenas por ser uma opção das partes por uma via alternativa de
resolução de conflitos, visando a defesa dos interesses públicos de maneira mais célere e
eficiente. (PEREIRA, 2017, p. 10-11)
Ademais, os defensores da arbitragem na Administração Pública
entendem que aquele que recorre à arbitragem não renuncia a direito
algum, apenas opta por outra via, diversa do Poder Judiciário, para
defender os interesses que acredita possuir. Assim, a noção de
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arbitrabilidade como renúncia deve ser afastada, pois engendra
concepções ideológicas que não mais se coadunam com a atual ordem
econômica, política e social, o que consolida o entendimento de que
o julgamento de litígios pelo Estado não é superior ao julgamento
realizado pelos árbitros.
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Ademais, fica claro que é vedado ao Estado dispor livremente do patrimônio
público, podendo, sim, o administrador gerenciar os interesses públicos, isto é, através da
razoabilidade e da proporcionalidade optar pelo meio mais certeiro para defender, obter
e preservar os interesses da coletividade. Não é razoável entender que esperar quatro,
cinco ou até dez anos para uma solução litigioso seja preservar o interesse público, optar
por uma via de solução de conflitos aparte do Poder Judiciário não é renunciar aos direitos,
é tentar obtê- los de uma maneira mais célere e talvez mais eficiente. (PEREIRA, 2017. p.
12)
Consoante exposto, é obrigação da Administração Pública o estrito
cumprimento dos princípios que a norteiam. Isso significa que,
independentemente de encontrar-se em litígio judicial, juízo arbitral
ou qualquer outro método de resolução de conflitos, deverá cumprir
citados princípios. A derrota da Administração Pública na seara arbitral
não significa afronta ao interesse público. Apenas significa que o
interesse público em favor da Administração não estará presente.
Portanto, é plenamente possível que a Administração Pública submete seus
conflitos à Arbitragem desde que o faça visando e preservando os princípios
constitucionais norteadores deste instituto. A utilização da Arbitragem pelo Ente Público
não deixará de lado os interesses da coletividade, apenas será uma forma de os obter,
aplicar e preservar de uma maneira mais célere, sem que esses mesmos interesses sejam
prejudicados pelo decurso do tempo, ou pela falta de expertise dos juízes em
determinados ramos aparte do direito, caso o conflito fosse submetido ao poder Judiciário.
Partindo dessa discussão, podemos perceber outro ponto no instituto da
Arbitragem que pode causar tensão nos estudiosos quando uma das partes envolvidas no
conflito for a Administração Pública, qual seja, o princípio do sigilo que vai de encontro ao
princípio constitucional dos Entes Públicos, a publicidade, que dispõe sobre a necessidade
de todos os atos da administração serem de conhecimento geral, e de fácil acesso para
todos os interessados com o intuito de proporcionar um maior controle e fiscalização social
com relação aos atos administrativos.
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Daí surge a necessidade de uma maior regulamentação e, porque não dizer, um
esclarecimento sobre como poderia ser relativizado o princípio arbitral do sigilo para sua
utilização pela Administração Pública, ou o princípio da publicidade para sua aplicação
dentro da Arbitragem (SCHMIDT, 2016, p. 49)
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Trata-se de uma prática anterior à edição da Lei nº 13.129/2015.
Tenho, contudo, que a reforma da Lei de Arbitragem promoveu
alteração significativa nesse cenário. Fosse tão somente para exigir que
a Administração Pública respeite o princípio da publicidade, nenhuma
necessidade haveria de inclusão, no art. 2º da Lei nº 9.307/1996, de um
§ 3º, voltado para enunciar isso. É de se intuir, portanto, que a intenção
do legislador foi a de criar um regime jurídico especial para a
publicidade no campo das arbitragens com o Estado.
Partindo da própria alteração legislativa de 2015, é possível concluir que o que
deverá ser público é o processamento da Arbitragem e não os segredos, patentes, ou
documentos sigilosos, necessitando de uma relativização do princípio constitucional.
A própria Lei de acesso a informações (Lei nº 12.527/2011) traz em seu corpo uma
relativização ao princípio da publicidade, que deverá ser aplicada quando utilizado o
procedimento arbitral pela Administração Pública, ou seja, aqueles segredos ou
informações que podem proporcionar riscos a segurança da sociedade não devem ser
publicizados, devendo permanecerem com acesso restrito até o risco esvair-se. (SCHMIDT,
2016, p. 53)
Isso não quer dizer, no entanto, que as partes estejam obrigadas a
publicizar seus segredos comerciais, desenhos industriais, patentes e
outros documentos e informações sigilosas. A publicidade não é um
princípio absoluto, podendo ser relativizada, quando em antinomia
com outras normas constitucionais, de igual hierarquia. (…) As
informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade
ou do Estado, por sua vez, só poderão permanecer em segredo de
justiça se classificadas como ultrassecretas, secretas ou reservadas, nos
termos e na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011.
Resta evidente, a necessidade de relativizar ambos os princípios, seja o do sigilo
presente na Arbitragem, seja o da publicidade presente na própria Constituição Federal de
1988. A partir disso é necessário, esclarecer-se que o ato de relativização da publicidade,
não irá ser competência apenas dos árbitros, visto existir uma legislação própria que
148

www.conteudojuridico.com.br

regulamenta isso (Lei nº 12.527/2011), é necessário que ambos os envolvidos, ou seja, o
poder executivo e da mesma forma a Câmara Arbitral contratada regulamentem os limites
de alcance do princípio da publicidade nos procedimentos arbitrais, inclusive dando ênfase
as formas de acesso que a população ou qualquer terceiro interessado possuirão para
tomarem ciência de todos os atos realizados. (SCHMIDT, 2016, p. 55)
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Aliás, é recomendável que o Poder Executivo e, igualmente, as câmaras
institucionais regulamentem a publicidade nos respectivos
procedimentos arbitrais, indicando, inclusive, as hipóteses e a forma
pela qual o sigilo será decretado. Isso muito facilitará o trabalho dos
árbitros e evitará que fiquem receosos de decretá-lo. É de suma
importância, ainda, que existam regras disciplinando a forma de
acesso ao procedimento e de divulgação dos atos processuais.
É evidente os benefícios do instituto arbitral e as inúmeras vantagens que
proporciona aos envolvidos, então é necessário que o mais breve possível regulamentem
a utilização da publicidade na Arbitragem, evitando-se legislações burocráticas e
proporcionando eficiência, celeridade e preservação de ambos os princípios presentes nos
institutos envolvidos.
Considerações Finais
Destarte que a utilização do instituto da Arbitragem no âmbito do sistema público
é vital para auxiliar na resolução mais célere dos conflitos, possibilitando uma continuidade
do serviço público e beneficiando de forma direta todos de que dele dependam.
Incontroverso, que a contratação da Câmara Arbitral, responsável por estruturar todo o
processo de Arbitragem, não pode ser refém de toda a burocracia, algumas vezes
excessiva, que circunda as relações e as ações do Estado, visando a preservação de uma
das características fundamentais do instituto da Arbitragem, qual seja, a celeridade.
Evidente, também, que se faz necessário para resguardar os princípios
constitucionais e arbitrais, como por exemplo: impessoalidade e de autonomia das partes,
respectivamente, que se estabeleça um procedimento de contratação da Câmara Arbitral
que estimule e possibilite a participação tanto do Estado como do particular ou terceiro
envolvido na controvérsia.
Devido a isso, é possível afirmar que a união do instituto da inexigibilidade de
licitação e do chamado credenciamento, no atual cenário, demonstra-se apto a suprir as
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necessidades decorrentes do processo de contratação, bem como preserva, quase que
totalmente, os princípios decorrentes da Constituição Federal de 1988 e da Arbitragem.
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Por óbvio, que essa possibilidade, de união de dois institutos distintos, porém
complementares, não encerra por total a discussão referente ao procedimento mais
coerente e coeso de contratação da Câmara Arbitral pela Administração Pública, mas
procura nortear e expandir a discussão referente ao assunto, possibilitando o surgimento
de novas ideias que consigam respeitar e preservar todas as características dos institutos
envolvidos, uma vez que é notório que o Estado precisa se adaptar e modernizar-se com
o intuito de aproximar-se o máximo possível do ideal de eficiência.
Devido a isso, entendemos que a inexigibilidade de licitação seria o meio pelo qual
o Estado demonstraria sua autonomia de escolha e preservaria o princípio constitucional
da impessoalidade, isto é, estipularia critérios que atendessem aos requisitos da
inexigibilidade para a formação da lista de Câmaras Arbitrais aptas a atender suas
necessidades, e o instituto do credenciamento que originaria a lista de câmaras, concederia
a oportunidade do particular ou terceiro interessado exercer sua autonomia, a partir da
escolha dentre uma dessas Câmaras Arbitrais habilitadas.
Desta forma, considerando a preservação da essência tanto da Administração
Pública quanto da Arbitragem, é possível uma contratação rápida e eficiente da Câmara
Arbitral possibilitando uma solução célere para os conflitos, bem como uma economia
financeira para as partes, e processual no âmbito do Poder Judiciário.
Ademais, é claro que adaptações precisam e devem ser feitas com o principal
objetivo de manter a essência de ambos os institutos, proporcionando uma real união
desses ramos, é necessário que o sigilo presente na Arbitragem seja relativizado quando o
procedimento contar com a participação do Estado, bem como é necessário que o Estado
preserve e faça cumprir o princípio da indisponibilidade do interesse público, visto a
utilização da Arbitragem ser justamente uma alternativa para se fazer valer a função
essencial dos Entes Públicos, qual seja, preservar os interesses dos seus administrados, da
população.
A Arbitragem deve ser utilizada pelo Estado, e há, sem dúvidas, mecanismos para
isso, é necessário uma união de institutos, é necessário que se utilize a inexigibilidade de
licitação para dar-se início ao procedimento arbitral, por meio da contratação da Câmara
Arbitral, bem como, prosseguir dando os próximos passos para esse efetiva contratação
por meio do credenciamento, que proporcionará a preservação de dois princípios, o da
impessoalidade, partindo da parte privada a escolha final e o da autonomia das partes,
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sendo proporcionada pelo Estado uma lista prévia com as câmaras minimamente eficientes
para desempenhar o papel.
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RESUMO: O artigo aborda a legislação, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à ação por
improbidade administrativa, com relação à celebração de acordos, transações e
conciliações, antes e após da alteração na Lei nº 8.429/1992 promovida pela Lei nº
13.964/2019, para verificar a compatibilidade da autocomposição nas ações de
improbidade com o ordenamento jurídico. O primeiro capítulo trata de características da
ação de improbidade administrativa: objeto, legitimidade, sanções, condutas,
procedimento e interações com o microssistema da tutela coletiva. O segundo capítulo
analisa o acordo de não persecução cível na ação de improbidade, notadamente o seu
cabimento, legitimidade, requisitos, efeitos e momento processual para realização. Ao final
conclui-se pela compatibilidade do acordo de não persecução cível com os princípios da
razoável duração do processo, da celeridade processual e da cooperação entre as partes
processuais.
Palavras-chave: Improbidade administrativa. Acordo de não persecução cível.
Autocomposição. Razoável duração do processo. Celeridade processual. Cooperação entre
as partes processuais.
ABSTRACT: The paper deals with the legislation, doctrine and jurisprudence applicable to
the lawsuit for administrative improbity, in relation to the conclusion of agreements,
transactions and reconciliations, before and after the amendment in Law nº 8,429/1992
promoted by Law nº 13,964/2019, to verify the compatibility of self-composition in lawsuits
for administrative improbity with the legal order. The first chapter deals with characteristics
of the lawsuit for administrative improbity: object, legitimacy, sanctions, conducts,
procedure and interactions with the collective protection legal system. The second chapter
analyzes the civil non-persecution agreement in the lawsuit for improbity, notably its
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appropriateness, legitimacy, requirements, effects and procedural moment for realization.
In the end, it is concluded that the agreement of non-civil prosecution is compatible with
the principles of reasonable duration of the lawsuit, lawsuit speed and cooperation
between the procedural parties.
Words key: Administrative improbity. Civil non-persecution agreement. Self-composition.
Reasonable duration of the lawsuit. Lawsuit speed. Cooperation between the procedural
parties.
SUMÁRIO: Introdução. 1. A ação de improbidade administrativa. 2. O acordo de não
persecução cível. Considerações Finais. Referências
INTRODUÇÃO
Na lição de José Afonso da Silva (2007, p. 92), os princípios jurídicos são “ordenações
que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são [como observam Gomes Canotilho
e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e bens
constitucionais”.
Já para a corrente substancialista das normas-princípio, defendida por Robert Alexy
(2007, pp. 67-68), os princípios são “mandados de otimização”, na medida em que
correspondem a “normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível,
dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes”.
Miguel Reale (2000, pp. 306-307), por sua vez, define os princípios gerais do direito
como “enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a
compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para
a elaboração de novas normas”, abarcando as áreas da pesquisa e da prática do Direito.
Ao discorrer sobre o tema, Odete Medauar (2003, p. 134) enfatiza a posição de
destaque conferida aos princípios pela Constituição de 1988 e pela Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro:
[...] A Constituição de 1988, no § 2.º do art. 5.º, faz decorrer direitos
dos princípios por ela adotados, nos seguintes termos: “Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte”. A atual Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-lei 4.657/42),
no art. 4º, assegura aos princípios gerais de direito a “condição de
autêntica forma de expressão do direito normativo”, como ensina
Limogi França (Princípios gerais de direito, 1971, p. 13-14).
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Nesse contexto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, pp. 76; 80) observa que a
Administração Pública, compreendida em seu sentido subjetivo como o “conjunto de
órgão e pessoas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado”,
sofre grande influência dos princípios jurídicos, sejam os considerados monovalentes
(aplicáveis também a outros ramos do direito, como os princípios gerais do direito) ou os
setoriais (ligados apenas à atuação administrativa).
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Destarte, é possível concluir que os princípios constitucionais, dentre eles o princípio
da razoável duração do processo – positivado na lei Maior através da Emenda
Constitucional nº 45/200426 – ostenta relevância determinante em todo o ordenamento
jurídico.
A propósito, cabe citar a Exposição de Motivos do Anteprojeto do Novo Código de
Processo Civil, que frisou a importância do princípio da razoável duração do processo, por
entender que “a ausência de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça” (2010, p.
24).
Assim, o Código de Processo Civil de 2015 almeja transformar o processo em um
instrumento voltado a produzir efeitos no contexto social, valorizando “a possibilidade de
as partes porem fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação”, tendo em vista
que “a satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por
elas criada e não imposta pelo juiz” (Ibidem, pp. 29-30).
Não por acaso, o CPC prevê regras voltadas a garantir que os sujeitos do processo
cooperem para a obtenção, em prazo razoável, de uma solução integral do mérito, justa e
efetiva, incluída a atividade satisfativa (arts. 4º e 6º). Para tanto, caberá ao Estado promover,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º), devendo juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público estimularem a
conciliação e a mediação, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º), cumprindo
ao juiz, na direção do processo, velar pela sua razoável duração (art. 139, II).
Ao discorrer sobre os princípios da razoável duração do processo e da economia
processual, Humberto Theodoro Júnior (2017, pp. 82-83) observa que a demora da
prestação jurisdicional tem o efeito prejudicial de desacreditar o Poder Judiciário perante
a sociedade, comprometendo a efetivação da paz social:
O princípio da economia processual vincula-se diretamente
com a garantia do devido processo legal, porquanto o desvio
da atividade processual para os atos onerosos, inúteis e
26Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 5º [...] 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.
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desnecessários gera embaraço à rápida solução do litígio,
tornando demorada a prestação jurisdicional. Justiça tardia é,
segundo a consciência geral, justiça denegada. Não é justa,
portanto, uma causa que se arrasta penosamente pelo foro,
desanimando a parte e desacreditando o aparelho judiciário
perante a sociedade.
Diante da evidência do mal causado pela morosidade dos
processos, a Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004,
incluiu mais um inciso no elenco dos direitos fundamentais (CF,
art. 5º): o de nº LXXVIII, segundo o qual, “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”.
É evidente que sem efetividade, no concernente ao resultado
processual cotejado com o direito material ofendido, não se
pode pensar em processo justo.
Não sendo rápida a resposta do juízo para a pacificação do
litígio, a tutela não se revela efetiva. Ainda que afinal se
reconheça e proteja o direito violado, o longo tempo em que o
titular, no aguardo do provimento judicial, permaneceu privado
de seu bem jurídico, sem razão plausível, somente pode ser
visto como uma grande injustiça. Daí por que, sem necessidade
de maiores explicações, se compreende que o Estado não pode
deixar de combater a morosidade judicial e que, realmente, é
um dever primário e fundamental assegurar a todos quantos
dependam da tutela da Justiça uma duração razoável para o
processo e um empenho efetivo para garantir a celeridade da
respectiva tramitação.
Nesse contexto de busca pela paz social através da efetiva tutela jurisdicional, o
Congresso Nacional editou a Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), que, dentre outras
providência, alterou a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), passando a
permitir a celebração de acordo de não persecução cível nas ações por improbidade.
Assim, o presente artigo se propõe a realizar uma abordagem da legislação, da
doutrina e da jurisprudência aplicáveis às ações de improbidade administrativa,
especificamente no que concerne à celebração de acordos, transações e conciliações, antes
e após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019, para verificar a
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compatibilidade da autocomposição nas referidas ações com os princípios e regras
aplicáveis ao direito processual e material.
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Em seu primeiro capítulo, o artigo tratará das características centrais da ação de
improbidade administrativa, tais como o objeto, a legitimidade, as sanções, as condutas,
os detalhes procedimentais e as interações com o microssistema da tutela coletiva,
analisando os dispositivos constitucionais e legais pertinentes, além do posicionamento
doutrinário e jurisprudencial aplicável ao tema.
No segundo capítulo, serão analisadas as principais características do acordo de
não persecução cível na ação de improbidade, ou seja, o cabimento, a legitimidade, os
requisitos, os efeitos e o momento processual adequado, para que seja possível concluir
acerca da sua compatibilidade com o ordenamento jurídico.
1. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A Constituição de 1988 conferiu tratamento específico à improbidade administrativa
– que pode ser definida como uma “imoralidade administrativa qualificada pelo dano ao
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem” (SILVA, 2007, p. 669) –, uma
vez que a sua prática acarreta as seguintes consequências previstas na Lei Maior: a)
inelegibilidade para qualquer cargo público (art. 14, § 9º); b) suspensão dos direitos
políticos (art. 15, V); c) perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento
ao erário (art. 37, § 4º); d) configuração de crime de responsabilidade, quando o ato for
praticado pelo Presidente da República (art. 85, V).
Na seara infraconstitucional, foi editada a Lei nº 8.429/1992, que, ao dispor sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 12), tipifica certas
condutas, em rol exemplificativo, como atos de improbidade administrativa que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), que causam prejuízo ao erário, ainda que culposamente (art.
10), que decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
(art. 10-A) e que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
A depender da conduta praticada, poderão ser aplicadas ao agente ímprobo, isolada
ou cumulativamente (e independentemente de outras sanções penais, civis e
administrativas), as sanções de: a) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio; b) ressarcimento integral do dano, quando houver; c) perda da função pública;
d) suspensão dos direitos políticos; e) pagamento de multa civil; f) proibição de contratar
com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente.
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Ao examinar as sanções por atos de improbidade, Matheus Carvalho (2017, p. 981)
esclarece que estas possuem finalidade preventiva e repressiva e incidem sobre bens,
comportamentos negociais e direitos políticos do agente:
[...] a matéria deve ser analisada sob a ótica do bem jurídico que se
visa proteger por meio da ação de improbidade administrativa, qual
seja, a integridade do patrimônio público, material e imaterial e a
garantia do interesse da coletividade, mediante a aplicação de
sanções aos agentes que põem em risco essas prerrogativas.
Ocorre que, diferentemente do ilícito penal, no qual a sanção
geralmente incide sobre a liberdade pessoal, nas condenações por
improbidade ela incide sobre bens (indisponibilidade e sequestro),
comportamentos negociais (contratar com o poder público ou
receber incentivos ou benefícios fiscais e creditícios) e direitos
políticos (candidatar-se a cargos públicos, ou a cargos eletivos, ou de
usufruir do direito-dever de voto). Não obstante estas diferenças, as
sanções à improbidade administrativa têm finalidade preventiva e
repressiva.
Vale ressaltar que, segundo o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), inserido pela Lei nº 13.655/2018, o “agente público responderá
pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”.
Assim, mostra-se adequada a interpretação no sentido de que, para a responsabilização
do agente público pelos atos de improbidade que causam dano ao erário (Lei nº
8.429/1992, art. 10), faz-se necessária a comprovação de culpa grave no caso concreto, de
modo a configurar a referida previsão legal de “erro grosseiro”.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Edição nº 38 da sua
Jurisprudência em Teses, fixou o seguinte entendimento sobre o tema27:
1) É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n.
8.429/1992, exigindo- se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e
11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios
administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos
do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.
Ademais, no que concerne à configuração dos atos de improbidade que atentam
contra os princípios da Administração Pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11), exige-se que o
27STJ, REsp 1237583/SP, Rel. Min, Benedito Gonçalves. Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe
02/09/2014.
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sujeito ativo tenha agido com má-fé, conforme decidiu a Primeira Turma do STJ, no
julgamento do Recurso Especial nº 480.387/SP28:
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É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo.
Consectariamente, a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má-fé do administrador. A
improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir,
necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não
restou comprovado nos autos [...].
Nesse contexto, para a caracterização dos atos de improbidade previstos no artigo
11 da Lei nº 8.429/1992, deverão ser consideradas as disposições constantes da LINDB
(inseridas pela Lei nº 13.655/2018), no sentido de considerar: a) “os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo
dos direitos dos administrados” (art. 22, caput); b) “as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente” (art. 22, § 1º); c) “a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração
pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente” (art. 22,
§ 2º).
Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a legitimidade ativa para a propositura da ação de
improbidade administrativa é concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica
interessada (art. 17, caput).
Possui legitimidade passiva, por sua vez, qualquer pessoa física que exerça, “ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função” na Administração Pública ou em entidade que receba recursos públicos (art.
2º), além da pessoa física “que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para
a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”
(art. 3º).
Cumpre ressalvar que os agentes políticos estão sujeitos a um duplo regime
sancionatório, que compreende a responsabilização político-administrativa por crimes de
responsabilidade e a responsabilização civil pela prática de atos de improbidade

28STJ, REsp 480.387/SP, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/03/2004, DJ 24/05/2004 p. 163.
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administrativa, à exceção do Presidente da República, que não se submete a esta última
modalidade29.
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Especificamente quanto aos Prefeitos Municipais, além dos atos de improbidade
previstos na Lei nº 8.429/1992, há a tipificação como atos de improbidade administrativa
das condutas descritas no artigo 52 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a lei de improbidade administrativa
compõe um microssistema interdisciplinar de tutela dos interesses transindividuais, com
regras processuais específicas próprias ao direito coletivo, sendo a ação de improbidade
uma espécie de ação civil pública (STJ, Recurso Especial nº 510.150/MA30, Recurso Especial
nº 1.015.498/SC31, Recurso Especial nº 1.098.669/GO32).
Dentre os diplomas legais que compõem o mencionado microssistema, podem ser
citados os seguintes: Lei nº 4.717/1965 (ação popular); Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional
do Meio Ambiente); Lei nº 7.347/1985 (ação civil pública); Lei nº 7.853/1989 (tutela coletiva
da pessoa com deficiência); Lei nº 7.913/1989 (ação civil pública por danos aos investidores
no mercado de valores mobiliários); Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente); Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei nº 8.429/1992
(improbidade administrativa); Lei nº 9.507/1997 ( habeas data); Lei nº 10.257/2001 (Estatuto
da Cidade); Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor); Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso); Lei nº 12.016/2009 (mandado de segurança); Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);
Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude); Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência); Lei nº 13.300/2016 (mandado de injunção).
Nesse diapasão, para atribuir organicidade ao microssistema da tutela coletiva, as
regras previstas na Lei nº 4.717/1965 (ação popular) e na Lei nº 7.347/1985 (ação civil
pública) – que possuem destaque nos processos coletivos – aplicam-se às ações coletivas
em geral, dentre as quais se situa a ação por improbidade administrativa, devendo ser
observadas as características próprias inerentes a cada tipo de ação, com relação ao seu
objeto, à legitimidade e ao respectivo procedimento.
Podem ser destacados dois exemplos de importantes interações do microssistema
de tutela coletiva aplicáveis à ação por improbidade administrativa:

29STF, Pet 3240 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado
em 10/05/2018, publicado em 22/08/2018.
30STJ, REsp 510150/MA, Rel. Min, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004.
31STJ, REsp 1015498/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe 30/04/2008.
32STJ, REsp 1098669/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 04/11/2010, DJe
12/11/2010.
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a) A inversão da legitimidade ativa, quando a pessoa jurídica que figurava
inicialmente no polo passivo da demanda passar a integrar o polo ativo da relação
processual, caso demonstre interesse processual e tal providência seja útil ao interesse
público, (Lei nº 4.717/1965, art. 6º, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 3º);
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b) O reexame necessário da sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação de improbidade administrativa, o que condiciona a produção dos
efeitos decorrentes do julgamento e a formação da coisa julgada à confirmação da
sentença pelo respectivo tribunal, observado o esgotamento dos recursos voluntários pelas
partes (Lei nº 4.717/1965, art. 19, caput; STJ, Recurso Especial nº 1.220.667/MG33).
Por fim, deve ser registrado que, em qualquer caso, a utilização subsidiária de
normas constantes do microssistema de tutela coletiva deverá respeitar as peculiaridades
procedimentais da Lei nº 8.429/1992, tais como: a) o sequestro dos bens do agente ou do
terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público,
quando houver fundados indícios de responsabilidade; b) a notificação do requerido para
oferecimento de manifestação por escrito (defesa prévia) antes da rejeição ou do
recebimento da petição inicial, sem prejuízo da posterior citação para apresentação de
contestação (art. 17, §§ 7º e 9º); c) a interposição de agravo de instrumento como recurso
cabível para impugnar a decisão que receber a petição inicial (art. 17, § 10); d) a condenação
para o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica
prejudicada pelo ilícito, em caso de procedência da ação (art. 18).
2. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE IMPROBIDADE
Em sua redação original, o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992 vedava a
transação, o acordo ou a conciliação nas ações por improbidade administrativa. Contudo,
a despeito da referida vedação legal, parcela da doutrina defendia a possibilidade da
aplicação de métodos de autocomposição nas ações por improbidade, com base em
razões de interesse público, considerando o microssistema de tutela coletiva, e sobretudo
através da aplicação, por analogia, de compromissos de ajustamento de conduta (Lei nº
7.347/1985), de acordos de leniência (Lei nº 12.846/2013) e de colaborações premiadas
(Lei nº 12.850/2013).
Nesse sentido, Acácia Regina Soares de Sá (2021) defende a compatibilidade dos
métodos de solução consensual de conflitos com as ações de improbidade administrativa,
pois, conforme esclarece a autora, à época da promulgação da Lei nº 8.429/1992 não existia
regulamentação para as modalidades de autocomposição de conflitos:

33STJ, EREsp 1220667/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe
30/06/2017.
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[...] pode-se concluir que a vedação de celebração de transação no
âmbito da ação de improbidade administrativa decorreu do
momento histórico e legal na qual foi criada, no qual não existiam
exceções ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública,
uma vez que a Lei nº 9.099/95 só veio a ser promulgada três anos
após, bem como o fato de ainda não existir, à época, uma
regulamentação consistente acerca das modalidades de soluções
alternativas de conflitos, que também veio ocorrer alguns anos após,
tendo sua maior expressão com a promulgação da Lei nº 13.140/15
e o atual Código de Processo Civil, o qual possui como um dos seus
princípios basilares a conciliação.
Após a edição da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração
Pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção), o posicionamento doutrinário a favor
da celebração de acordo nas ações por improbidade administrativa foi fortalecido, em
razão da previsão, por essa lei, de acordo de leniência a ser celebrado pela pessoa jurídica
responsável pela prática de atos lesivos à Administração Pública, possibilitando a isenção
de determinadas sanções e a redução do valor da multa aplicável no caso concreto (art. 16,
§ 2º).
Logo, considerando que, em certa medida, a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº
8.429/1992 tutelam os mesmos bens jurídicos, não se mostrava compatível com o
ordenamento jurídico a regra que proibia a celebração de acordos, transações ou
conciliações no âmbito das ações de improbidade administrativa.
Cabe registrar que, em 2016, a Primeira Turma do STJ decidiu pela extinção de ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão da celebração de termo de
ajustamento de conduta entre as partes do processo. Conduto, deve ser ressalvado que à
época do referido julgamento estava em vigor a Medida Provisória nº 703/2015, que havia
revogado o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992, possibilitando assim a
celebração de acordo nas ações de improbidade.
Nas razões do seu voto34, o Relator do processo, Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, enfatizou que a transação corresponde a um eficiente método democrático para a
solução dos conflitos e a pacificação social:
[...] não se desconhece – é conveniente para logo dizer – que o art.
17, § 1º da Lei 8.429/92 vedava a transação, o acordo ou a conciliação
34STJ. AgRg no AREsp 780833/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julhado em
03/05/2016, DJe 24/05/2016.
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com o texto constitucional, ostenta vigor imediato.
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[...] Sobre este nobre tema da transação, conforme é do tradicional
conhecimento da Filosofia Jurídica, o direito e a Justiça se
corporificam com a pacificação social e o equilíbrio das relações, tal
como escreveu o salmista DAVI ao dizer que, sob os olhos da
proteção salvífica divina, o amor e a fidelidade se encontrarão; a
justiça e a paz se abraçarão (Salmo 85).
[...] é unânime entre os operadores do Direito, seja qual for a sua
esfera de atuação, que os meios democráticos de solução dos
conflitos são muito mais eficientes do que um pronunciamento
jurisdicional puro e simples. Não é sem motivo que, com o advento
do novo CPC, as oportunidades para que haja transação entre as
partes estão sobremaneira amplificadas. [...]
Em reforço a esse posicionamento, o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), através da Resolução nº 179/2017, que disciplina o compromisso de ajustamento
de conduta (previsto na Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º), previu o cabimento da celebração
de tal negócio jurídico “nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem
prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções
previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado” (art. 1º, § 2º), em razão da
utilidade de tal instrumento para reduzir a litigiosidade e evitar a judicialização mediante a
autocomposição de conflitos.
Já no que se refere à aplicação da colaboração premiada, pode ser citado o
posicionamento doutrinário de Matheus Carvalho (2017, p. 982), segundo o qual o referido
instituto, previsto na Lei nº 12.850/2013, pode ser analogicamente aplicado às ações de
improbidade como meio de obtenção de prova, com vistas a auxiliar no combate a
condutas que violam a moralidade pública, haja vista que a ação de improbidade, embora
regida pelas regras processuais civis, se liga à processualística penal em certos aspectos,
tais como nos critérios para a fixação e a individualização da sanção a ser aplicada (Lei nº
8.429/1992, art. 12). Desse modo, o autor sustenta que:
[...] a Lei de Improbidade Administrativa, criada como instrumento
para combate à corrupção, apresenta dificuldades no que tange às
investigações, mormente nos casos que envolvem grandes
associações criminosas e esquemas de corrupção com agentes de
alto escalão.
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Assim, a delação premiada seria uma forma de auxiliar o poder
público no combate a condutas violadoras da moralidade pública,
permitindo a punição dos responsáveis por grandes esquemas de
corrupção, permitindo ao Ministério Público atingir o topo da
pirâmide, alcançando todos os responsáveis pelos atos danosos.
Saliente-se, ainda, que não se vislumbra empecilho legal à aplicação
analógica do instituto da colaboração premiada, uma vez que a Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.
4.657/42) estabelece, no seu artigo 4º, que “quando a lei for omissa,
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito”.
Contudo, após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 703/2015, a
jurisprudência voltou a não admitir a celebração de acordos em ações de improbidade
administrativa35, em razão da proibição constante da Lei nº 8.429/1992 para a realização
de acordo, transação ou conciliação.
Sob o mesmo fundamento, a jurisprudência também entendia pela não aplicação,
nas ações de improbidade, de leis que previssem acordos de leniência ou colaborações
premiadas36.
No entanto, com a edição da Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), restou alterada a
Lei nº 8.429/1992, que passou a admitir expressamente, nas ações por improbidade
administrativa, a celebração de acordo de não persecução cível, ao passo que, na hipótese
de possível solução consensual, “poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo
para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias” (art. 17, §§ 1º e 10-A).
O texto da Lei nº 13.964/2019 aprovado pelo Congresso Nacional havia incluído na
Lei nº 8.492/1992 o artigo 17-A, para disciplinar o acordo de não persecução cível.
Entretanto, o referido dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, que entendeu
como um retrocesso a legitimidade exclusiva do Ministério Público para celebrar o referido
acordo, porquanto a pessoa jurídica lesada também possui legitimidade ativa na ação de
improbidade, nos termos das razões de veto abaixo transcritas:
A propositura legislativa, ao determinar que caberá ao Ministério
Público a celebração de acordo de não persecução cível nas ações de
improbidade administrativa, contraria o interesse público e gera
35STJ. REsp 1217554/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013.
36STJ. REsp 1464287/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020, DJe
26/06/2020.
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insegurança jurídica ao ser incongruente com o art. 17 da própria Lei
de Improbidade Administrativa, que se mantém inalterado, o qual
dispõe que a ação judicial pela prática de ato de improbidade
administrativa pode ser proposta pelo Ministério Público e/ou pessoa
jurídica interessada leia-se, aqui, pessoa jurídica de direito público
vítima do ato de improbidade. Assim, excluir o ente público lesado
da possibilidade de celebração do acordo de não persecução cível
representa retrocesso da matéria, haja vista se tratar de real
interessado na finalização da demanda, além de não se apresentar
harmônico com o sistema jurídico vigente.
Assim, conclui-se que é possível a celebração de acordo de não persecução cível
nas ações por improbidade administrativa, por expressa previsão legal (Lei nº 8.492/1992,
art. 17, § 1º), cabendo tanto ao Ministério Público quanto à pessoa jurídica lesada a
iniciativa para propor a autocomposição.
A despeito da ausência de regramento legal específico, a doutrina condiciona a
celebração de transação ao cumprimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos:
a) confissão do cometimento do ato de improbidade; b) acordo para reparar integralmente
o dano ao erário, se houver; c) acordo para transferir gratuitamente à pessoa jurídica lesada
a propriedade dos bens, direitos ou valores eventualmente acrescidos ao patrimônio do
infrator em decorrência da prática do ato de improbidade; d) aplicação, isolada ou
cumulativa, de uma ou mais sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 (LIMA, 2020, pp. 288289).
Portanto, desde a edição da Lei nº 13.964/2019, não há mais divergência acerca da
possibilidade da realização de acordos, transações ou conciliações em ações de
improbidade, cumprindo acrescentar que, diante da inexistência de limitação legal, a
autocomposição poderá ser promovida na fase extrajudicial (antes do ajuizamento da ação
de improbidade) ou em qualquer fase processual (antes do trânsito em julgado), desde
que o acordo seja submetido a homologação judicial para extinguir o respectivo processo
com resolução de mérito, nos moldes do Código de Processo Civil (arts. 139, V; 487, III, “b”;
515, II):
Nesse sentido, vem a calhar a lição de Renato Brasileiro de Lima (2020, p. 289):
Como se pode notar, no âmbito da Lei de Improbidade
Administrativa, o acordo de não persecução cível pode ser celebrado
inclusive com o processo judicial em curso, hipótese em que sua
eficácia ficará condicionada à homologação judicial, tal qual previsto
no art. 515, inciso II, do CPC. Nesse caso, como o Projeto Anticrime
não delimitou um limite para a celebração da avença, conclui-se que
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a medida pode ser levada a efeito a qualquer tempo, nos termos do
art. 139, inciso V, do CPC, desde que antes do trânsito em julgado de
eventual sentença condenatória.
A tendência é que a jurisprudência venha a se formar com esse mesmo
entendimento, considerando que, no ano de 2021, em sede de Agravo em Recurso Especial
nº 131.4581/SP37, a Primeira Turma do STJ homologou acordo celebrado na fase recursal
de ação de improbidade administrativa, ensejando a extinção do processo com resolução
do mérito:
[...] A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou o § 1º
do art. 17 da Lei n. 8.429/1992, o qual passou a prever a possibilidade
de acordo de não persecução cível no âmbito da ação de
improbidade administrativa.
[...] o Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente à
homologação judicial do acordo em apreço asseverando que:
“Realmente, resta consignado no ajuste que apesar de ter causado
danos ao erário, o ato de improbidade em questão foi praticado na
modalidade culposa, tendo o Agravante se comprometido a reparar
integralmente o Município no valor atualizado de R$ 91.079.91
(noventa e um mil setenta e nove reais e noventa e um centavos),
além de concordar com a aplicação da pena de proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos [...]
Dessa forma, tendo em vista a homologação do acordo pelo
Conselho Superior do MPSP, a conduta culposa praticada pelo ora
recorrente, bem como a reparação do dano ao Município de
Votuporanga, além da manifestação favorável do Ministério Público
Federal à homologação judicial do acordo, tem-se que a transação
deve ser homologada, ensejando, por conseguinte, a extinção do
feito, com resolução de mérito, com supedâneo no art. 487, III, "b",
do CPC/2015.

37STJ. AREsp 1314581/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021.

168

www.conteudojuridico.com.br

[...] Homologo o acordo e julgo prejudicado o agravo em recurso
especial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No decorrer do presente trabalho, foi realizada uma abordagem da legislação, da
doutrina e da jurisprudência aplicáveis à ação por improbidade administrativa, com relação
à possibilidade de celebração de acordos, transações e conciliações, antes e após a
alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019, verificando-se a compatibilidade
dos métodos de autocomposição nas ações de improbidade com o ordenamento jurídico
pátrio.
É digno de nota que o acordo de não persecução cível nas ações por improbidade
administrativa pode representar um relevante instrumento voltado para a solução de
litígios, auxiliando a efetivação da justiça, o alcance da paz social e a garantia da segurança
jurídica, por prestigiar o dever de cooperação entre os sujeitos do processo.
Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior (2017, p. 460), o princípio da
cooperação “transforma o processo numa ‘comunidade de trabalho’, potencializando o
diálogo entre todos os sujeitos processuais, de forma a se alcançar a melhor solução para
o caso concreto”.
Ademais, é inegável que a autocomposição auxilia na redução do número de
demandas judiciais envolvendo o Poder Público, o que se mostra como uma tendência
atual a ser enfrentada pelo Direito Administrativo, isto é, a necessária resolução de litígios
pela Administração Pública, tratada nos seguintes termos por Fernando Ferreira Baltar Neto
e Ronny Charles Lopes de Torres (2020, p. 47):
A resolução de litígios pela Administração, mesmo no ambiente
extrajudicial, é uma ação legítima e necessária, na atual realidade.
Embora seja questionada a falta de regulamentação legal sobre tais
medidas (notadamente no ambiente extrajudicial), impõe-se refletir
que exigir a judicialização de todas as demandas postas ao Poder
Público é algo totalmente contrário ao desenvolvimento das relações
jurídicas existentes entre a Administração Pública e os administrados.
[...]
A complexidade e o volumoso número de demandas provenientes
das relações jurídicas administrativas, quando depositadas
exclusivamente sobre a tutela do judiciário, apenas entulham os
cartórios de varas, prejudicando sua atuação eficiente e desprezando
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operosos instrumentos de resolução de litígios, como o diálogo para
a construção de consensos.
Assim, a título de conclusão, pode-se afirmar que é juridicamente possível a
realização de acordos, transações ou conciliações em ações de improbidade, a serem
materializados através de acordo de não persecução cível, expressamente previsto na Lei
nº 8.429/1992, podendo a autocomposição ser promovida por iniciativa do Ministério
Público ou da pessoa jurídica interessada, seja na fase extrajudicial (antes do ajuizamento
da ação de improbidade) ou em qualquer fase processual (antes do trânsito em julgado),
devendo o acordo ser submetido à homologação judicial para extinguir o respectivo
processo com resolução de mérito, com base no Código de Processo Civil (arts. 139, V; 487,
III, “b”; 515, II).
A previsão legal de acordo de não persecução cível para a ação de improbidade,
trazida pela Lei nº 13.964/2019, veio ao encontro da garantia constitucional que assegura
a todos, no âmbito judicial e administrativo, “a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação” (CR, art. 5º, LXXVIII), bem como ao princípio
da celeridade processual e ao princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos do
processo têm o dever de “cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva” (CPC, art. 6º), tendo em vista o alcance da efetivação da
justiça, da pacificação social e da segurança jurídica.
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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar possibilidades de reformas para a melhoria
da performance do Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição ímpar para uma
república pujante, e também do modelo de freios e contrapesos nacional. Nesse estudo,
busca-se ir até as raízes da jurisdição constitucional no Brasil, ainda no período imperial e,
após, fazer uma análise crítica do modelo institucional para a guarda da Lei Maior na
Constituição Federal de 1988, demonstrando como o modelo em uso é nocivo para a
harmonia entre os poderes de Estado e a própria ideia de democracia. Busca-se também,
em modelos de cortes constitucionais no exterior, exemplos de como manter o Supremo
Tribunal Federal o mais fiel possível aos ditames constitucionais, evitando a tentação de,
por meio do ativismo judicial, extrapolar ou modificar a Carta Magna fora dos meios
estabelecidos na mesma. Para tal empreitada intelectual utiliza-se pesquisa bibliográfica e
o método dedutivo, além da comparação de instituições destinadas à jurisdição
constitucional em culturas políticas diversas, mas semelhantes em seu caráter democrático.
Cortes

1. INTRODU ÇÃO
Uma constituição é o documento fundamental de qualquer Estado moderno e
democrático, seus principais atributos são limitar o poder do Estado frente aos seus
cidadãos e organizar a máquina pública, conforme o democraticamente estabelecido, para
que ela seja funcional e sustentável. Um dos principais objetivos desse arranjo é o alcance
da previsibilidade dos atos de governo de um determinado Estado, isto é, o alcance da
segurança jurídica.
Por ser um documento, é comum que a interpretação da constituição gere atritos
entre os poderes estabelecidos. Ademais, é impossível esgotar todos os aspectos
pertinentes ao funcionamento estatal e, por isso, toda carta magna se encontra sempre
defasada. Sendo assim, é preciso garantir que os atritos entre os poderes e novos desafios
que surjam frente ao Poder Público não acabe por solapar a ordem constitucional. Ou seja,
é preciso garantir a supremacia constitucional frente a todos os atos do Poder Público.
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É nesse contexto que surge a jurisdição constitucional. No Brasil, o papel de último
interprete e guardião da Constituição Federal de 1988 cabe ao Supremo Tribunal Federal,
essa instituição também atua como órgão de cúpula do Poder Judiciário, o que significa
que além de seu papel constitucional o Supremo Tribunal Federal também atua em litígios
concretos que chegam ao Judiciário em diversas áreas do Direito, como por exemplo, o
Direito Penal (SANTOS, 2018, p.11).
É evidente a importância do Supremo Tribunal Federal para a democracia brasileira
e para a saúde das instituições de Estado. Com o passar dos anos o STF vem tendo um
papel protagonista na sociedade brasileira, entrando em choque com o Congresso
Nacional e com o Executivo da União. Como quando, por exemplo, determinou o
afastamento e prisão do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.38
Ademais, multiplicam-se as acusações de que o Supremo Tribunal Federal extrapola seus
poderes praticando o ativismo judicial, tendo como consequências a desarmonia e o
desbalanceamento na relação dos 3 poderes que constituem o Estado, além do desrespeito
ao princípio democrático, já que por meio do ativismo judicial o STF pode sobrepor a
vontade de seus membros não eleitos à vontade dos políticos eleitos para governar em
nome do povo.
Todo esse contexto é o que torna indispensável a pesquisa acerca do papel
constitucional do Supremo Tribunal Federal como está disposto atualmente na
Constituição Federal de 1988 e uma possível necessidade de mudança nesse status quo. É
preciso, e esse é o objetivo desse trabalho, verificar se o atual papel constitucional do STF
é salutar ou não para a democracia nacional, verificar se mudanças são necessárias e, em
caso afirmativo, quais mudanças deveriam ser feitas e o motivo delas.
Para tal intento, vamos conceituar o que se entende por jurisdição constitucional,
nos debruçar sobre a história da jurisdição constitucional do Brasil desde sua
independência e analisar os aspetos sociopolíticos disso. Ademais, vamos comparar o
papel e estrutura do Supremo Tribunal Federal do Brasil com cortes constitucionais e
supremas cortes de outros países, para tentar extrair lições que possam nos servir.
2. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
Segundo o jurista Bruno Cláudio Penna, a jurisdição constitucional “surge com a
finalidade de defender a efetivação da Constituição, concebida, após a eclosão das
revoluções burguesas” (PEREIRA, 2012, p. 87). Isto é, com a passagem da Monarquia
absolutista para a Monarquia Constitucional ou para o modelo republicano, por meio das
revoluções encabeçadas pela burguesia que exigiam do Poder certas garantias visando a
38 Ver mais: Plenário confirma afastamento de Eduardo Cunha do mandato na Câmara in: <
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=316009>
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estabilidade necessária para uma exitosa atividade econômica, a legitimidade dos atos
jurídico-políticos de um país passou a decorrer não dá vontade real, cuja legitimidade se
tomava emprestada da religião estabelecida por meio da ideia de Direito Divino dos Reis,
mas sim de um corpo principal de leis que deveriam limitar o poder de ação do Poder
Público. A jurisdição constitucional, então, veio para zelar pelo cumprimento dessa lei
fundamental por parte das instituições de Estado.
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Segundo Jouvenel (2010), a ideia de uma lei fundamental que submete a todos,
incluindo o Rei, embora para fins de propaganda significou para muitos uma supremacia
do povo, na realidade ela significou uma supremacia do parlamento. Nota-se, pela história,
que o princípio democrático se desenvolveu lentamente mundo a fora, na Inglaterra, por
exemplo, teve-se um parlamento extremamente aristocrático de início, e tal realidade não
era diferente nos demais países. Foi esse fato que fez com que o jurista Ferdinand Lassalle
chegasse à conclusão de que a Constituição do Império Alemão e de qualquer das
potências europeias ou demais países do mundo não passasse da manifestação
institucional do arranjo de poderes que regiam à sociedade, ou seja, um papel que não
poderia mudar a essência das coisas, apenas refleti-la, o que colocava em xeque a visão de
um parlamento como casa do povo (LASSALLE, 2016).
Fato é que, de início, constituição foi uma arma usada numa guerra travada entre
um monarca e a elite econômica e política de seu povo. Jouvenel (2010) afirma que na
Inglaterra, ainda nos tempos de absolutismo, havia momentos críticos em que o Rei se via
obrigado a convocar uma assembleia para lhe servir de auxilio em atitudes que o monarca
sabia que jamais poderia patrocinar sozinho. A assembleia em questão tinha uma natureza
essencialmente aristocrática, eram os grandes senhores de terra, os grandes líderes
religiosos e algumas localidades que conquistaram uma significativa autonomia frente o
poder central. Entretanto, deve ser percebido que uma vez instituídas o comum era que
essas assembleias frustrassem os intentos monárquicos, chegando, algumas vezes, a impor
ao Rei consideráveis barreiras.
Por ocasião das revoluções burguesas, na Inglaterra, logo se pensou nessas
assembleias como uma forma permanente de pôr fim ao absolutismo, nascia aí a ideia de
um parlamento.
Na França, esse processo transcorreu um pouco diferente, lá o órgão chamado ao
auxílio real eram os Estados Gerais e, nas revoluções que recaíram naquele país, mais que
um parlamento que limita, os revolucionários pensaram numa assembleia que governa.
Com o tempo, verifica-se a influência do modelo francês sobre o inglês, já que com o
passar dos anos o parlamento assumiu a missão de sustentar um governo advindo de si,
enquanto ao monarca restou apenas questões cerimoniais.
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Como resultado direto da Revolução Francesa, surgiu na Europa um modelo de
controle de constitucionalidade centrado na soberania do parlamento, o que fez com que
se criassem organismos políticos para guardar as constituições, com exceção da Áustria
sob a influência de Kelsen (BARROSO, 2016).
Com a evolução do constitucionalismo moderno, surgiu na Europa pós 1ª Guerra
Mundial uma discussão intensa a respeito da jurisdição constitucional entre dois notáveis
juristas, a saber, Carl Schmitt e Hans Kelsen. Segundo Pereira (2012), Hans Kelsen defendia
um modelo inspirado na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no qual uma
instituição jurídica teria a incumbência de agir como legislador negativo, isso é, julgando a
conformidade das leis infraconstitucionais com a constituição e, em caso negativo,
declarando a lei inconstitucional e, portanto, inválida para produzir efeitos. Já Carl Schmitt
repudiava as concepções de Kelsen, para ele uma corte constitucional atuando como
legislador negativo, tiraria dessa corte qualquer caráter de instituição jurídica, já que ao
legislar, mesmo negativamente, a corte estaria tomando para si uma função
intrinsecamente política e, como se não bastasse, estaria arruinando a ideia de separação
e harmonia entre os poderes do Estado.
A saída apresentada por Schmitt foi dar ao Chefe de Estado à missão de guardião
e último interprete da constituição. Para tal, o jurista alemão tomou uma ideia antiga, que
ficou conhecida no Brasil como Poder Moderador, tal ideia consistia na defesa de que o
Rei, enquanto Chefe de Estado, estava acima da política e representava a unidade nacional
e por isso seria o único capaz de moderar os atritos entre os poderes estabelecidos e
guardar a constituição. Schmitt aplicou essa doutrina à figura do Presidente da República.
Entretanto, a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ao poder
acabou por minar a credibilidade da proposta de Carl Schmitt e contribuiu para que o
modelo proposto por Kelsen, inspirado no modelo americano, servisse de parâmetro para
a criação de cortes constitucionais nas principais democracias contemporâneas:
Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo americano prevaleceu na
maior parte do mundo democrático. Embora a fórmula dos tribunais
constitucionais, adotada na Europa a partir da Alemanha (houve o
precedente da Áustria, ainda antes da Guerra, mas sem repercussão
para além de suas fronteiras), tenha estrutura e procedimentos
diferentes do americano, o conceito subjacente é o mesmo: a
Constituição é dotada de supremacia e os atos dos outros Poderes
que sejam incompatíveis com ela podem ser invalidados por um
tribunal. (BARROSO, 2016)
No Brasil existe o controle constitucional na sua forma difusa e concentrada. Isso
significa que qualquer tribunal, ao verificar uma lei inconstitucional, pode deixar de aplicar
essa lei ao caso concreto, mas essa lei não se torna nula. Entretanto, o Supremo Tribunal
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Federal tem o poder constitucional para realizar o controle concentrado de
constitucionalidade, ou seja, julgar fora de um caso concreto a lei em si, e se verificada sua
inconstitucionalidade, então tal lei se torna nula e deixa de produzir efeitos. No primeiro
caso têm-se o controle de constitucionalidade difuso, no segundo caso o controle de
constitucionalidade concentrado. (PEREIRA, 2012)
ASPECTOS
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3. DO IMPERADOR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
SOCIOPOLITICOS DA GUARDA CONSTITUCIONAL NO BRASIL

Em seu estudo sistemático acerca da história do paternalismo e patrimonialismo
brasileiro, Raymundo Faoro (2012) chegou à conclusão que essa cultura política foi herdada
de Portugal. O sociólogo afirma que Portugal, primeiro Estado-nação da Europa não
passou pelo período feudal como ocorreu no restante do continente, isso foi devido,
principalmente, à tomada da Península Ibérica pelos islâmicos. Essa situação forçou o povo
a se juntar em torno de líderes fortes, capazes de liderar, não pela quantidade de terras
que possuíam, mas pela habilidade em batalha.
No processo de retomada do controle territorial o grande chefe de batalha acabou
por se tornar o maior proprietário de terras no país, ao se tornar rei, não havia qualquer
espaço para o feudalismo. No feudalismo, salienta o sociólogo e economista HansHermann Hoppe:
Os senhores feudais e os reis só podiam “taxar” com o consentimento
dos taxados e, em sua própria terra, todo homem livre era
equivalente a um soberano, ou seja, o tomador máximo de decisões,
assim como o senhor feudal era em suas terras. Sem consentimento,
a cobrança de impostos era considerada sequestro, ou seja,
exploração ilegal. O rei estava abaixo da lei e era subordinado a ela.
O rei podia ser nobre, até o mais nobre de todos, mas havia outros
nobres e outros não tão nobres, e todos os nobres e todos os homens
livres eram igualmente subordinados às mesmas leis e deviam
proteger e sustentar a lei. Essa lei era considerada antiga e eterna.
“Novas” leis eram constantemente rejeitadas. A única função do rei
medieval era a aplicação e a proteção da “boa e velha lei”. A ideia do
reinado por nascimento não existia no início da era medieval. Para se
tornar rei, era preciso o consentimento dos que faziam a escolha, e
todos os membros e todas as divisões da comunidade de eleitores
eram livres para resistir ao rei se considerassem seus atos ilegais.
Neste caso, as pessoas eram livres para abandonar o rei e procurar
um novo soberano. (HOPPE, 2018, p. 124)
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No feudalismo havia uma relação pessoal e de confiança, no qual quem estava
num estamento precisava negociar com quem ocupava o estamento imediatamente
superior e daí em diante. Sendo assim, o rei não exercia o poder de forma direta sobre
todos os seus súditos e seus meios de ação se encontravam limitados pela nobreza de seus
domínios, estes nobres que dispunham dos bens e soldados só os cediam ao poder central
caso julgassem correto diante dos costumes locais. Mas em Portugal, desde seus
primórdios o rei não precisava negociar e dividir seu poder com uma nobreza forte o
suficiente para lhe tirar seus meios de ação e, como o monarca era o maior dono de terras
num período em que era a quantidade de terras que determinavam a riqueza e status, isso
significava que a monarquia nascente era a grande força econômica e social do reino.
Conforme explica Faoro (2012, p. 18), já naquela época os registros indicam que
“Ao príncipe, afirma-o prematuramente um documento de 1098, incumbe reinar ( regnare),
ao tempo que os senhores, sem a auréola feudal, apenas exercem o dominare,
assenhorando a terra sem governa-la”. No feudalismo, o rei precisa da nobreza para
exercer seu governo, na falta de uma nobreza poderosa o bastante, o rei, para governar,
precisa do auxílio de funcionários públicos.
Se o rei é todo poderoso, essa condição também se estende aos que agem em seu
nome. Por isso, a contratação de funcionários públicos para fazer valer a autoridade real
em todo o território dá início a um verdadeiro estamento burocrático, a partir daí já se
pode perceber a índole paternalista e patrimonialista do funcionalismo nascente. O
estabelecimento da dinastia Avis fixou o precedente, uma monarquia que se via como o
motor da nação, com a missão de organizar e apontar o caminho, e contra a qual qualquer
forma de resistência é vista como ilegal, como crime de traição. (FAORO, 2012)
A chegada dos portugueses no território que hoje é o Brasil, nada mais foi que um
negócio do rei. A terra, era a terra do rei, os que aqui chegaram eram funcionários do rei,
na missão real de alargar os domínios da coroa. Entretanto, o rei e sua corte, além de toda
a estrutura institucional, estavam muito longe para exercer qualquer autoridade direta, os
que chegaram para explorar e povoar o território tinham de agir como se fossem o rei, o
que ocasionou uma simbiose entre o público e privado, os portugueses eram agentes
públicos em nome do rei, mas como o rei estava muito longe eles tinham a obrigação de
cuidar da terra como se fossem sua própria propriedade, daí vem as raízes do
patrimonialismo nacional.
A transformação do Brasil em reino unido com Portugal aprofundou a mentalidade
dirigista da coroa. Portanto, pode-se afirmar que a mentalidade de um Estado dirigista
sempre esteve presente em nossa estrutura política, uma vez que a monarquia já agia como
se fosse sócia majoritária de todos os negócios. A conclusão de Raymundo Faoro pode ser
sintetizada assim: Estamento burocrático é o corpo do alto funcionalismo de Estado, que
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se confunde com a elite financeira, e que trata a coisa pública como se fosse sua e devesse
funcionar no seu interesse. (FAORO, 2012)
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Ocorre que no Brasil Império, o estamento tinha um grande chefe, o imperador.
Por ocasião da Independência do Brasil frente a Portugal e da necessidade de se criar uma
constituição para o Estado nascente, nos mostra Neto e Tasinafo (2006), que o alto
funcionalismo público já preferia uma autonomia frente ao imperador já que, de forma
majoritária, apoiavam o plano do Partido Liberal para uma constituição que restringisse o
poder político do imperador, o subordinando ao governo parlamentar e a autonomia das
elites locais.
Com o imperador Dom Pedro I frustrando os planos da Assembleia e outorgando
a Carta de 1824, criou-se no Brasil o Poder Moderador, meio jurídico pelo qual o monarca
garantiu-se à frente do estamento burocrático e, mais que isso, reservando-se o papel de
guardião e último interprete da Constituição de 1824, esse foi o primeiro exemplo de
jurisdição constitucional concentrada no Brasil. É preciso salientar que esse sistema está
muito distante do que conhecemos hoje como jurisdição constitucional, via de regra, o
parlamento era soberano, mas acima do parlamento estava o Poder Real que podia nomear
e demitir o presidente do governo e seu gabinete, bem como anular qualquer lei que
julgasse inconstitucional.
Com o fim da monarquia, segundo Repolês (2008), a criação de um Supremo
Tribunal Federal, órgão técnico-jurídico que arbitraria qualquer lide entre os poderes, bem
como entre os entes federativos foi patrocinado pela figura liberal de Ruy Barbosa. Desde
seus primórdios, o STF já era acusado de se engajar politicamente em suas decisões,
deixando de lado a interpretação fria para interferir nos atos dos demais poderes.
Pode-se afirmar que, historicamente, a jurisdição constitucional no Brasil sempre
esteve em xeque. No Brasil Império, o arbítrio real subordinava, no fim das contas, a própria
Constituição ao monarca. A despeito do período de estabilidade alcançado por Dom Pedro
II, a situação denotava um perigoso autoritarismo no qual a Constituição era o que o rei
dizia que ela era.
Com o início da República e a criação de um Supremo Tribunal Federal o problema
não findou, uma vez que já havia a percepção de viés político numa corte técnica, e se uma
corte técnico-jurídica usa de seu papel de último intérprete da constituição para afirmar
que a Lei Maior diz o oposto do que está escrito, ou para afirmar que está na Lei Maior
algo que não está, então a constituição deixa de ser um documento escrito em
determinado período do tempo por uma assembleia constituinte democraticamente
estabelecida para se tornar a vontade política da maioria dos membros da corte
constitucional não eleita.
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Conclui-se então que, a guarda constitucional sempre foi problemática no Brasil,
quando o monarca se indispunha com o intento legislativo de um grupo político sempre
era acusado de autoritário, enquanto o grupo contrário o aplaudia, mas quando os atores
trocavam de papeis as acusações se invertiam. Ou seja, os grupos políticos não se união
contra o arbítrio real na forma de guardião constitucional, mas o faziam casuisticamente
quando eram as vítimas. Já na República, até os dias atuais, essa característica persiste,
quando o Supremo Tribunal Federal, por meio do ativismo judicial, prejudica um grupo
político, o mesmo protesta, enquanto seus rivais aplaudem o STF, mas quando os papéis
se invertem os que antes aplaudiam agora protestam e os que outrora protestavam agora
aplaudem.
4. O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS
Montesquieu (1996) foi o grande expoente da defesa da divisão dos poderes de
Estado para que não ocorresse de todos os poderes se concentrarem numa única pessoa
e função. Sua proposta de bipartição, executivo e legislativo – já que para o autor o
judiciário não seria um poder, mas apenas uma função – logo se transformou em
tripartição, com o judiciário sendo levado ao posto de Poder autônomo frente os demais.
Observa-se que os grandes objetivos desse arranjo são a garantia da democracia,
impessoalidade governamental e equilíbrio harmonioso no qual um poder limita e modera
o outro.
Historicamente, os Estados Unidos da América são o grande exemplo de
estabilidade advinda de um bem trabalhado sistema de freios e contrapesos, na qual a
tripartição de poderes funciona harmoniosamente para garantir a estabilidade
democrática.
Tocqueville (1998), em sua famosa obra A Democracia na América observa, no
entanto, que para além da organização estatal a nível da União, existe toda uma cultura de
descentralização política que aproximava, na altura de sua obra, o poder do cidadão. Em
suma, trata-se do federalismo norte-americano e da autonomia local dos condados.
Fato é que, em países com uma cultura política centralizadora, como é o caso do
Brasil, um sistema eficiente de freios e contrapesos precisa ser muito bem pensado afim
de corrigir vícios estruturais, advindos de aspectos culturais, que possam desequilibrar a
balança dos poderes.
Vale observar que, historicamente, o poder executivo sempre se viu poderoso
demais na história nacional, seja por ocasião de um Imperador munido do Poder
Moderador, seja nos primeiros anos da República com forte presença da elite militar no
governo, o que favoreceu à postura ditatorial da “República da Espada”, seja pelos
vergonhosos anos da “República do café com leite” ou pelos traumas iniciados pelo golpe
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chefiado por Getúlio Vargas e pelo seu posterior governo de orientação fascista que
segmentou de vez o Executivo como Poder sempre à frente dos demais.
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Terminada a Ditadura Civil/Militar, por intermédio da Constituição da República
Federativa do Brasil promulgada em 1988, o Brasil teve a oportunidade de criar um sistema
de freios e contrapesos eficiente contra um Executivo da União poderoso demais. Porém,
a Assembleia se perdeu ao redigir uma Carta Política que olhava demais para o passado e
demais para o Executivo Federal, o resultado disso foi que lhe faltou o equilíbrio necessário
e em sua ânsia para tentar afastar um intento golpista na Presidência da República a
Assembleia acabou por fortalecer demais o Poder Judiciário, por meio do Supremo
Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário e corte constitucional brasileira.
Segundo Carvalho (2017), a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 estava
majoritariamente preenchida por membros do Centro Democrático, o segundo maior
grupo era a Direita e, por fim, a Centro Esquerda era o grupo minoritário. Ocorre que o
então membro do PMDB, Fernando Henrique Cardoso, ficou com o cargo mais importante
em termos de impacto direto no texto final, relator do Regimento Interno da Constituinte,
nessa condição ele tinha o poder de nomear vários cargos e, para um desses, nomeou o
então deputado do também PMDB, Mário Covas, para o cargo que apontava os relatores
das Comissões.
Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas eram dois dos principais expoentes da
Social Democracia no Brasil, vertente socialista que contrastava com a maioria
conservadora da Assembleia. Covas apontou para as relatorias nomes ligados à esquerda,
e no final do processo instaurou-se uma polêmica, uma vez que o documento estava
ficando com um aspecto Social Democrata e Progressista, à revelia da ideologia dominante
na Assembleia e, por tabela, do eleitorado que havia eleito os constituintes, uma visão mais
conservadora de Brasil.
Quando se instaurou a discórdia, a maneira que o presidente da Constituinte,
Ulisses Guimarães, e os grandes líderes do PMDB e PFL decidiram evitar a paralisia do
processo foi a tentativa de harmonizar desejos díspares com o objetivo de agradar todas
as vertentes representadas, daí exemplos como o inciso IV do artigo 1º da Constituição de
1988 (BRASIL, 1988), que trata ideias antagônicas como se fossem complementares. Outro
efeito indesejado desse fato, foi a confecção de vários dispositivos constitucionais dúbios
em seu sentido e, quando uma Carta Magna tem no seu texto muitos dispositivos que
abrem margem para diferentes interpretações, dá-se muito poder ao intérprete dessa
Carta. que no caso é o Supremo Tribunal Federal, aqui trata-se de um poder ativo, criador,
legislativo.
Outra questão importante para a organização do sistema de freios e contrapesos
nacional é o artigo 102, inciso I, alínea b da CF/88 que determina o STF como foro
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apropriado para julgar as ações penais contra os congressistas e contra o Procurador Geral
da República, além, é claro, de possíveis crimes nos quais o acusado é membro da própria
instituição. Ocorre que, de acordo com o artigo 54, inciso II da Constituição (BRASIL, 1988)
cabe ao Senado processar e julgar os membros do STF por crimes de responsabilidade.
Sendo assim, fica claro a intenção do Constituinte em usar o Senado Federal, enquanto
câmara alta do parlamento brasileiro, como freio e contrapeso ao poder do Supremo
Tribunal Federal. Entretanto, o mesmo constituinte determina que o STF julgue os
membros do Senado enquanto detentores de foro privilegiado.
O até aqui descrito, cria uma situação que compromete o papel do Senado Federal
na moderação do Supremo Tribunal Federal, já que os Senadores que votarem pelo
impeachment de um determinado ministro do STF corre o risco de se indispor com a corte
e teme represálias caso, em determinada circunstancia, precise ser julgado pela referida
instituição. Ademais, o Senado Federal participa do processo de escolha e nomeação dos
ministros do Supremo Tribunal, o que pode comprometer e lisura do relacionamento
institucional entre as duas casas. O mesmo ocorre com a figura do Procurador Geral da
República, estando certo pela Lei 1079 de 10 de abril de 1950 que qualquer cidadão pode
apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do STF, este cidadão
dificilmente será o Procurador Geral da República, uma denúncia apresentada pelo mesmo
certamente teria um peso diferenciado na aceitação da mesa, mas ao fazer isso, o
Procurador também pode se indispor com a corte na qual ele eventualmente poderá ser
julgado.
Outra questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal no sistema de freios e
contrapesos da República Federativa do Brasil é a questão levantada por Hans Kelsen,
“ninguém pode ser juiz da própria causa” (KELSEN, 2003, p. 240). Por essa razão, o famoso
constitucionalista defendeu que a instituição sobre a qual repousasse a jurisdição
constitucional não fizesse parte de um dos poderes de Estado – Executivo, legislativo e
Judiciário – e o Supremo Tribunal Federal não é uma corte exclusivamente constitucional,
já que além de julgar crimes comuns do Presidente da República e seu vice, dos
congressistas, do Procurador Geral da República e de seus próprios ministros, trata em
grau de recurso o habeas data, habeas corpus, o mandado de segurança, e o mandado de
injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão,
e, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição.
Pelo até aqui exposto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal além de seu papel
de controle concentrado de constitucionalidade também é o órgão de cúpula do Poder
Judiciário. Em outras palavras, o Poder Judiciário controla a constitucionalidade de seus
próprios atos e dos outros Poderes, o que além de comprometer a performance da corte
em razão da quantidade de processos que lhes é confiado, deixa o Supremo Tribunal e o
182

www.conteudojuridico.com.br

judiciário como um todo superpoderoso na República, vale destacar que os tribunais no
Brasil têm o poder de realizar o controle difuso de constitucionalidade. A tripartição dos
poderes de Estado visa evitar a concentração de poderes nas mãos de poucos agentes, um
bom sistema de freios e contrapesos garante que a ideia central na tripartição será
funcional e não acabará por comprometer o funcionamento harmonioso do Estado,
quando um dos poderes se torna poderoso demais frente aos outros, a democracia e a
ordem constitucional já se encontram comprometidas.
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5. CORTES CONSTITUCIONAIS E SUPREMAS CORTES AO REDOR DO MUNDO
Tribunal Constitucional do Chile: a Constituição do Chile determina que seu
Tribunal Constitucional é um órgão distinto de qualquer Poder, incluindo o judiciário cujo
órgão de Cúpula é o Supremo Tribunal do Chile. Assim sendo, o país segue o raciocínio de
Hans Kelsen de que a jurisdição constitucional precisa feita por uma instituição dedicada
exclusivamente a isso e que a mesma não componha nenhum dos Poderes de Estado. A
nomeação dos membros do Tribunal Constitucional chileno ocorre de maneira
descentralizada, trata-se de 10 membros dos quais 3 indicados pelo Presidente da
República, 4 eleitos pelo Congresso Nacional e 3 são eleitos pelo Supremo Tribunal, todos
possuem um mandato não renovável de 9 anos que precisa ser confirmado a cada 3 anos.
Ademais, existe uma idade limite para ser membro do referido tribunal, a idade de 75 anos.
(FRANÇA, 2017, p. 73-86)
Tribunal Constitucional de Portugal: não faz parte do Poder Judiciário, sendo um
órgão com autonomia administrativa e orçamentária. Entretanto, além da função de
promover a jurisdição constitucional a corte também é responsável por questões de
natureza eleitoral. É composta por 13 ministros dos quais 10 são eleitos pelo Congresso,
estes 10 organizam-se e elegem os 3 membros restantes. O mandato para ministro da
corte é de 9 anos, sem possibilidade de recondução. Ademais, a Constituição de Portugal
não é exaustiva nas funções e admite a possibilidade de Lei Ordinária atribuir à corte outras
funções, o que no momento não se verifica. (PIRES, 2017, p. 752-758)
Tribunal Supremo de Israel: não se trata de uma corte exclusivamente
constitucional, assim como no Brasil o referido tribunal também é o órgão de cúpula do
Poder Judiciário e a maior parte dos seus julgados tem natureza cível, criminal ou
administrativa. É composto por 15 membros, todos eleitos pelo Comitê de Eleição dos
Juízes – este comitê é composto pelo presidente do Tribunal Supremo e dois outros juízes
deste, pelo Ministro da Justiça e outro ministro designado pelo governo, por dois membros
do parlamento e dois advogados eleitos pela ordem dos advogados de Israel – uma vez
empossados, os juízes continuam exercendo suas funções até a renúncia, destituição ou
aposentadoria compulsória por idade, não havendo mandato. Os ministros do Tribunal
Supremo Israelense não estão sujeitos a autoridade do Parlamento e só podem ser
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destituídos pelo Comitê de Eleição dos Juízes ou pelo Tribunal Disciplinar dos Juízes.
(FILHO, 2017, p. 389-400)
Corte Constitucional da Hungria: é um tribunal dedicado exclusivamente ao
controle de constitucionalidade e defesa de direitos individuais. Composto por 15
membros que possuem um mandato de 12 anos não renováveis, seus membros são eleitos
no parlamento por um quórum de 2/3. Um fato interessante é que essa corte, ao contrário
das demais aqui citadas, não tem autonomia para eleger seu próprio presidente, sendo
este também eleito no parlamento. A nomeação de um juiz da referida corte constitucional
se dá por meio de uma comissão parlamentar na qual cada partido é representado de
acordo com seu tamanho na casa. (NUNES, 2017, p. 699-718)
Suprema Corte dos Estados Unidos: composta por 11 membros escolhidos pelo
Presidente da República e confirmados pelo Senado é também o órgão de cúpula do
judiciário a nível federal. Sendo assim, além da jurisdição constitucional a corte recebe
apelações e recursos, mas o Congresso deu ao tribunal autonomia para receber ou negar
casos que lhes sejam apresentados. Por essa razão, a Suprema Corte Americana não se vê
legalmente obrigada a aceitar julgar nenhuma lide em especial, mas existe um
procedimento para garantir a tutela legal dos casos de maior repercussão e inegável
desrespeito aos direitos do cidadão. (FREIRE, 2017, p. 306-328)
Por fim, observa-se que embora feita para ser um tribunal técnico-jurídico a
Suprema Corte dos Estados Unidos, em decorrência do caráter bipartidário do sistema
eleitoral americano no qual o Partido Republicano encarna o conservadorismo e o Partido
Democrata encarna o progressismo, tornou-se comum a identificação dos membros da
referida corte por intermédio de seu posicionamento ideológico. Tem-se “justices”
progressistas e conservadores e, na cultura política dos E.U.A, isso não se traduz em
desrespeito e deslegitimarão por parte da sociedade americana, ao contrário, lá se encara
a escolha presidencial favorecer juristas ideologicamente próximos como parte do jogo
democrático. Disso depreende-se que o compromisso do ministro é com a ideologia e não
com o partido ou o governo, por exemplo, entende-se que o ministro conservador vai votar
tendo pressupostos conservadores, mas que isso não significará que o mesmo assumirá
uma postura subserviente ao partido ou governo de orientação conservadora.
6. POSSIBILIDADES DE REFORMA NO PAPEL E ORGANIZA ÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
Para falar sobre possibilidades de reforma nessa importante instituição
democrática que é o Supremo Tribunal Federal, seja no seu papel ou estrutura, deve-se
primeiramente demonstrar o que o STF é, em segundo lugar deve-se estabelecer as
consequências do que o Supremo Tribunal é hoje. Por fim, com base nas consequências
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do que a suprema corte brasileira é hoje, deve-se estabelecer possibilidades que preservem
o que o status quo tem de positivo e corrija seus aspetos negativos.
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O Supremo Tribunal Federal é a corte constitucional e órgão de cúpula do Poder
Judiciário nacional, seus membros são indicados pelo Presidente da República e carecem
de aprovação do Senado Federal para poderem assumir seus cargos. Não há mandato para
o cargo de ministro do STF, contudo, ao chegarem na idade de 75 anos os membros do
Supremo são sumariamente aposentados. Seus membros tem o poder de proferir decisões
monocráticas e, por meio do pedido de vistas, prolongar a indecisão a respeito de
determinado caso em prazo, praticamente, indeterminado.
Por ser o órgão de cúpula do Poder Judiciário e corte constitucional ao mesmo
tempo, há um flagrante desrespeito ao princípio de separação dos Poderes do Estado com
o Judiciário tendo além de sua função típica a autoridade para interferir demasiadamente
nos demais Poderes, tudo isso somado ao fato de que os membros dos Executivo e
Legislativo são eleitos e os membros do judiciário não.
Por concentrar o poder de indicação à ministro do STF nas mãos do Presidente da
República, há, primeiramente, a possibilidade de determinadas correntes políticas obterem
uma influência periclitante sobre a corte – basta que um partido eleja o chefe do Executivo
nacional por 6 eleições seguidas que é praticamente garantido que este partido proceda à
indicação da maioria de membros do STF, após a redemocratização já ocorreu de partidos
vencerem 4 pleitos seguidos – o que é um convite a um projeto de poder totalitário.
Ademais, a necessidade de aprovação pelo Senado dos nomes indicados pelo
Chefe de Estado cria um ambiente politiqueiro e pouco republicano, haja vista o intento
constitucional de o STF constituir uma instituição técnico-jurídico. Não se pode esquecer
que caso um senador cometa um crime conexo ao mandato será julgado no Supremo e,
caso um ministro do Supremo transgrida suas funções, seu impeachment será julgado no
Senado.
A falta de um mandato não combina com o princípio democrático, a alternância
de poder é um pilar republicano. Ademais, a fixação de mandato é um remédio contra uma
característica da cultura política brasileira, o patrimonialismo.
Por fim, o Supremo é um colegiado. Por ser um órgão colegiado é preciso evitar o
excessivo poder individual dos seus membros, a abrangência dos poderes monocráticos e
o pedido de vistas são uma arma poderosa para que ministros sobreponham a sua vontade
ao colegiado, quando o colegiado sempre deveria prevalecer.
Concluindo, as possibilidades de reforma em relação ao Supremo Tribunal Federal
devem atacar seus pontos mais controversos. Ou seja, fazer parte do Poder Judiciário, ter
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seus membros escolhidos de forma tão centralizada, o caráter vitalício do cargo de ministro
do STF, os poderes de decisão monocrática e sua problemática relação de freios e
contrapesos com o Senado Federal.
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7. CONCLUSÃO
No presente artigo procedeu-se o estudo sistemático do que é a jurisdição
constitucional e o que é uma corte constitucional, a história e organização do Supremo
Tribunal Federal e seu relacionamento com os demais Poderes de Estado, bem como
conheceu-se os exemplos de outros países democráticos estáveis e, em certa medida,
semelhantes ao Brasil.
Conclui-se que a atual organização institucional e papel constitucional do Supremo
Tribunal Federal cria sérios problemas para a harmonia e separação dos Poderes do Estado,
bem como oferece riscos à saúde democrática da República.
Há caminhos de reformas abertos diante do Brasil. Em primeiro lugar, conclui-se
que a melhor saída é retirar o STF do Poder Judiciário, tornando-o uma corte
exclusivamente constitucional.
No que tange ao foro privilegiado, duas opções seriam, ou, o fim desse
instrumento no ordenamento jurídico pátrio, ou a transferência de sua competência para
o Superior Tribunal de Justiça – ou a outra corte criada para ser cúpula do Poder Judiciário.
A fixação de um mandato para a função de ministro do Supremo mostra-se a
decisão mais acertada, vedada a recondução. Ademais, tem-se salutares exemplos nos
países democráticos de uma forma mais descentralizada de escolha de membros de uma
corte constitucional, tais como Portugal e Chile.
Poder-se-ia, por exemplo, o Presidente da República nomear diretamente, sem
necessidade de confirmação de outro órgão, 3 ministros, cada casa do parlamento nomear
1 ministro por maioria simples e o Congresso Nacional reunido nomear mais 1 ministro,
totalizando 3 nomeações a cargo do Legislativo da União.
3 ministros nomeados pelos
Tribunais Superiores e 2 advindos do Ministério Público Federal.
Por fim, que qualquer opção de reforma do Supremo Tribunal Federal tenha
sempre o objetivo de fortalecer, e não solapar, o Estado de Direito e a Democracia.
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RESUMO: A preocupação social com as questões ambientais, intensificada em meados do
século XX, impulsionou a realização de diversas conferências internacionais – idealizadas,
em especial, pelas Nações Unidas – com o fim de rever o modelo desenvolvimentista que
desconsiderava o fato de os recursos naturais serem limitados. Destas reuniões nasceu o
conceito de desenvolvimento sustentável, que tem influenciado de maneira decisiva as
legislações constitucionais e infraconstitucionais de diversos países na elaboração de
normas de proteção do meio ambiente, através da criação de instrumentos que buscam
compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental. No Brasil,
a Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Federal de 1988 trazem o estudo
de impacto ambiental como um dos principais instrumentos de análise e controle prévios
à implantação de projetos, sendo este um dos mecanismos de tutela ambiental preventiva
que mais incorpora o ideal de sustentabilidade em sua execução – seja pelas suas
características e requisitos, seja pela sua própria finalidade. Desta forma, tendo em vista a
sua importância para a gestão pública ambiental do país, o presente trabalho se propõe a
demonstrar como o referido estudo pode contribuir na efetivação desse novo modelo de
desenvolvimento que é o desenvolvimento sustentável.
Palavras-chaves: Estudo de impacto ambiental. Desenvolvimento sustentável. Política
Nacional do Meio Ambiente. Prevenção.
ABSTRACT: The social preoccupation with environmental issues, intensified in the middle
of the 20th century, led to the holding of several international conferences - idealized, in
particular, by the United Nations - in order to review the development model that ignored
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the fact that natural resources were limited. From these meetings the concept of
sustainable development was born, which has decisively influenced the constitutional and
infraconstitutional legislations of several countries in the elaboration of norms of
protection of the environment, through the creation of instruments that seek to reconcile
the socioeconomic development with the environmental preservation. In Brazil, the
National Environmental Policy and the Federal Constitution of 1988 bring the study of
environmental impact as one of the main instruments of analysis and control prior to the
implementation of projects, being this one of the preventive environmental protection
mechanisms that most incorporates the ideal of sustainability in its execution - either by its
characteristics and requirements, or by its own purpose. Thus, in view of its importance for
the public environmental management of the country, the present work aims to
demonstrate how this study can contribute to the effectiveness of this new model of
development that is sustainable development.
Keywords: Environmental impact study. Sustainable development. National Environment
Policy. Prevention.
INTRODUÇÃO
A partir de meados do século XX, a percepção de que os recursos naturais são finitos
e que o cuidado com o meio ambiente é imprescindível ao próprio crescimento e à busca
por uma melhor qualidade de vida, acabou por desencadear uma série de discussões de
âmbito global a respeito da necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento
adotado até então.
Neste contexto, ocorreram várias conferências internacionais, organizadas pelas
Nações Unidas, com o objetivo de apontar soluções para a exploração desenfreada da
natureza.
Como resultado destas reuniões, tem-se, além da inclusão das questões ambientais
no cenário internacional de discussão, a formulação de um novo modelo de
desenvolvimento pautado pela harmonização do progresso socioeconômico com a
preservação ambiental. Trata-se do, hoje, tão conhecido desenvolvimento sustentável, que
visa estimular o consumo consciente dos recursos naturais, a fim de possibilitar a satisfação
das necessidades das gerações presentes, resguardando a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades.
Interessante observar que o conceito de desenvolvimento sustentável traz consigo
a inovadora noção de multidisciplinariedade, isto é, a noção de que apenas através de uma
análise conjunta dos fatores econômicos, sociais e ambientais, é possível se alcançar um
modelo de desenvolvimento capaz de conciliar os interesses das atuais e das próximas
gerações.
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Tornar efetivo este ideal, entretanto, não é tarefa das mais fáceis. Para a sua
concretização é imprescindível à criação, a efetivação e a defesa, pelos Estados, de
mecanismos que possibilitem um maior controle sobre as ações antrópicas negativas ao
meio ambiente.
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 fez do meio ambiente ecologicamente
equilibrado um direito fundamental, consagrando o desenvolvimento sustentável como
uma finalidade a ser verdadeiramente perseguida. Visando isto, previu ações e consolidou
instrumentos de políticas públicas ambientais, dentre os quais se encontra a elaboração do
estudo de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente. Este estudo, por envolver uma
análise prévia dos impactos ambientais gerados na implantação de um projeto, apresentase como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que mais se
identifica com os valores insculpidos na noção de desenvolvimento sustentável,
apresentando uma importância notável no que diz respeito à gestão ambiental do país.
Desta forma, este tema é socialmente importante porque traz à baila a
preocupação social sobre o estudo do impacto ambiental causado pelo homem, bem como
sobre o trabalho constante pelo desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras
gerações.
Diante dessa situação, a presente monografia tem como principal objetivo de
estudo análise sobre o impacto ambiental à luz do desenvolvimento sustentável.
Diante do contexto, os resultados serão apresentados sobre a forma qualitativa,
pois darão liberdade ao pesquisador de compreender a presença e as alterações dos
aspectos que abrangem o tema.
Nesse sentido, a pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão de literatura,
apresentando como método a interpretação de doutrinas e artigos envolvidos com o tema
em estudo. E tem como problemática: se o estudo de impacto ambiental pode contribuir
para a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com uma efetiva
manutenção da qualidade ambiental e da produtividade dos recursos naturais?
Para tanto, será realizada, primeiramente, uma abordagem a respeito dos
movimentos internacionais de proteção do meio ambiente, bem como da legislação
nacional sobre o assunto. Em seguida, serão analisados os principais aspectos do
desenvolvimento sustentável e como ele está presente na Política Nacional do Meio
Ambiente. Por fim, será feito um apontamento das mais importantes características do
estudo de impacto ambiental.
1 O DESPERTAR DA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
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1.1 A contribuição das conferências das nações unidas como principais movimentos
internacionais de proteção ambiental
O aumento na dimensão e na escala dos problemas ambientais, principalmente na
década de 60, consequência de fatores como o elevado crescimento demográfico, o
desenvolvimento e difusão da tecnologia industrial, a crescente urbanização e a ocorrência
de uma série de desastres ambientais de proporções antes não vistas, fizeram com que a
ideia que se tinha do meio ambiente como fonte inesgotável de recurso começasse a ser
questionada, tanto pela sociedade civil, como pela comunidade científica.
Atenta a esta realidade, em 1968, a Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) convocou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano,
realizada dois anos mais tarde, em Estocolmo, na Suécia (BARBIERI, 2017, p. 2). As reuniões
preliminares já demonstravam a divergência existente entre os países desenvolvidos e os
países em desenvolvimento. Aqueles enfatizavam as questões ligadas à proteção do solo,
da água e da atmosfera, incumbindo os países em desenvolvimento de fornecerem
instrumentos adicionais de prevenção dos desequilíbrios ambientais causados por décadas
de exploração baseada no modelo de desenvolvimento industrial adotado pela Europa
Ocidental, Estados Unidos da América e Japão (BARBIERI, 2017, p. 4).
Os países em desenvolvimento, por sua vez, receavam que políticas
preservacionistas acabassem por possibilitar a ingerência indesejada em assuntos internos
e retardassem o desenvolvimento nacional.
Nesta época, foi grande a repercussão dos relatórios elaborados pelo Clube de
Roma, organização informal que tinha por objetivo examinar o complexo de problemas
que afligiam e ainda afligem a humanidade, como a pobreza, a degradação ambiental, a
expansão urbana descontrolada, o desemprego, os transtornos econômicos e monetários,
dentre outros. Para os que compunham a organização, todo este complexo de problemas
possui três pontos em comum, apesar de aparentemente distanciados um do outro:
ocorrem, mesmo com certa variedade de grau, em todas as sociedades; contêm elementos
técnicos, sociais, econômicos e políticos; e, principalmente, atuam uns sobre os outros.
(BARBIERI, 2017, p. 4).
Limites do Crescimento, relatório mais famoso do Clube de Roma, segue
nitidamente a linha pessimista da corrente neomalthusiana, segundo a qual são poucas as
possibilidades de o planeta sustentar o crescimento econômico nos moldes
tradicionalmente estabelecidos. O seu texto destaca a enorme desigualdade existente
entre os países do hemisfério norte e os do hemisfério sul - aqueles representam a minoria
da população mundial, consomem a maior parte dos recursos naturais e gozam de melhor
qualidade de vida, enquanto que nos países do sul, milhões de habitantes sofrem com
carências básicas, como escassez de alimentos (SILVA, 2018, p. 10).
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O relatório alertou para o fato de que caso não houvesse mudanças significativas
nas relações ambientais, econômicas e sociais, a produção industrial e a população
cresceriam rapidamente para, em seguida, decrescer devido à diminuição dos recursos e
ao aumento da taxa de mortalidade pela falta de alimentos e de serviços médicos. Os
autores ressaltaram, ainda, que mesmo que fossem duplicados os recursos naturais
existentes, o colapso populacional não seria impedido, uma vez que o elevado crescimento
industrial, decorrente da maior oferta de recursos, elevaria o nível de poluição para além
da capacidade de assimilação do meio ambiente, o que, da mesma forma, aumentaria a
taxa de mortalidade e reduziria a produção de alimentos. Enfatizou-se, assim, que a
produção industrial e a exploração dos recursos naturais precisavam ser revistas e até
mesmo estagnadas. Em síntese, a proposta lançada pelo Clube de Roma era a do
crescimento zero para os países mais pobres, como forma de evitar a crise global. (BORGES,
2019, p. 31).
Como antevisto nas reuniões preliminares, a Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente Humano foi marcada pelo antagonismo entre dois blocos: o dos países
desenvolvidos preocupados com a poluição e preservação de recursos estratégicos (como
o petróleo, por exemplo), e o dos demais países que, refutando a proposta de crescimento
zero, não aceitavam abrir mão do direito de utilizarem seus recursos para alcançar o nível
de desenvolvimento dos países ricos.
Entretanto, apesar de todas as divergências, é certo que a conferência obteve
resultados importantes. O primeiro deles foi à aprovação da Declaração sobre o Meio
Ambiente Humano, também chamada de Declaração de Estocolmo. Apontada como marco
de destaque na regulamentação da preservação do meio ambiente pelo Direito
Internacional, ela traz 26 (vinte e seis) princípios sobre as questões ambientais
internacionais, tomando-se por base os direitos humanos, a gestão de recursos naturais, a
prevenção da poluição, a relação entre ambiente e desenvolvimento, e, até mesmo, a
necessidade de se abolir as armas de destruição em massa. (ONU, 2012).
Além disso, foi criado um Plano de Ação para o Meio Ambiente, com 109 (cento e
nove) recomendações, subdivididas em três grandes linhas de ação: (a) a relativa à
avaliação do meio ambiente mundial; (b) a de gestão ambiental; e (c) a relacionada às
medidas de apoio (como a informação, educação e formação de especialistas). (ONU,
2012).
Para zelar pela implementação do plano de ação e coordenar as atividades da ONU
no âmbito do meio ambiente, foi instituído, logo após a conferência, o Programada das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que passou a centralizar grande parte das
ações da organização em relação às questões ambientais. Com efeito, a criação do PNUMA
foi determinante para que, aproveitando-se o clima propício gerado pela conferência,
fossem mantidos os debates sobre o meio ambiente nos anos posteriores.
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Para Lago (2017, p. 47), “assim, em meio a todas as dificuldades, não se pode deixar
de reconhecer que a Conferência de Estocolmo entrou para a história como marco do
Direito Ambiental Internacional, elevando o patamar de discussão dos temas ambientais a
um nível antes nunca pensado”.
De fato, foi a partir de então que as questões sobre o meio ambiente passaram a
integrar os debates e as agendas políticas de quase todas as nações, tendo sido (a)
estimulada a criação de órgãos nacionais dedicados à questão ambiental nos países que
ainda não o tinham, (b) fortalecido as organizações não governamentais, (c) bem como
incentivado a participação da sociedade civil nas questões relacionadas ao meio ambiente.
(LAGO, 2017, p. 48).
Tratou-se, em verdade, de uma convocação inicial para se repensar o paradigma
econômico e civilizatório do planeta.
Em 1983, por sua vez, foi criada pela ONU a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (WCED – sigla do inglês World Commission on Environment
and Development), a qual, sob a presidência de Gro Harlem Brundtland (ex-primeiraministra da Noruega), publicou, em abril de 1987, o relatório Nosso Futuro Comum,
também conhecido como Relatório Brundtland. (BORGES, 2019, p. 34).
Cardoso (2018, p. 23), este relatório foi o responsável por esclarecer o que se
entende ainda hoje por desenvolvimento sustável, definindo-o como uma forma de
desenvolvimento que assegura as necessidades das gerações presentes, sem comprometer
a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades por meio
da utilização ponderada dos recursos naturais.
O relatório ressalva que o desenvolvimento sustentável não impõe limites absolutos
ao crescimento econômico, mas limitações decorrentes da necessidade de se garantir a
preservação dos recursos naturais para as próximas gerações.
Além disso, em seu texto, há a defesa de que os problemas ambientais e a busca
pelo desenvolvimento sustentável estão diretamente ligados com o fim da pobreza, a
satisfação básica de alimentação, saúde e habitação, e a busca de novas matrizes
energéticas que privilegiem as fontes renováveis e a inovação tecnológica.
Foi apresentada, ainda, pelo relatório, uma lista de ações a serem realizadas, não
apenas pelos Estados, mas também pelas Organizações Internacionais. Em relação aos
Estados, sugeriu-se a adoção de medidas como a preservação da biodiversidade e dos
ecossistemas; a redução no consumo de energia e a ampliação do uso de fontes
renováveis; o uso de tecnologias ecologicamente adaptadas na industrialização de países
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não industrializados; e o controle da urbanização desordenada. Já no que se refere aos
Organismos
Internacionais, os objetivos propostos foram a formulação de uma estratégia de
desenvolvimento sustentável, a proteção dos ecossistemas supranacionais e a implantação
de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU. (CARDOSO, 2018, p. 237).
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Os estudos elaborados pela Comissão levaram à realização da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,
em 1992.
Esta foi, portanto, a mais importante reunião internacional para discussões sobre
temas ambientais, realizada depois da de Estocolmo em 1972.
A Rio-92 (ou Eco–92) foi o grande marco da internacionalização definitiva da
proteção ambiental e das questões ligadas ao desenvolvimento. Foi neste momento que a
comunidade política internacional admitiu a necessidade da conciliação entre o
desenvolvimento socioeconômico e a utilização dos recursos da natureza. (BORGES, 2019,
p. 31).
Houve, assim, o reconhecimento do conceito de desenvolvimento sustentável,
tendo sido discutidas propostas para que o progresso pudesse se dar em harmonia com o
meio ambiente, garantindo a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.
A conclusão a que chegaram os países participantes foi a de que era preciso agregar
os componentes econômicos, ambientais e sociais, como forma de garantir a
sustentabilidade do desenvolvimento.
1.2 A evolução da legislação ambiental brasileira
Desde antes da independência do Brasil são encontrados instrumentos legais
relacionados à proteção do meio ambiente, como, por exemplo, o Regimento do Pau-Brasil
de 1605, voltado à proteção das florestas e, em especial, das madeiras do pau-brasil, e o
Regimento de Cortes de Madeiras de 1799, que estabelecia regras rigorosas para a
derrubada de árvores. (STJ, 2013).
Após a independência do país foram sendo editadas, paulatinamente, regras
ambientais importantes. Logo em 1850, foi promulgada a Lei nº 601, primeira Lei de Terras
do Brasil, que disciplinou a ocupação do solo e estabeleceu sanções para atividades
predatórias. (ANTUNES, 2017, p. 64).
Em seguida, em 1911, foi expedido o Decreto nº 8.843, criando a primeira reserva
florestal do Brasil no antigo Território do Acre.
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O Código Civil de 1916, por sua vez, apesar de refletir uma visão patrimonialista, de
cunho individual, trouxe algumas disposições relacionadas ao meio ambiente,
principalmente na seção referente ao Direito de Vizinhança e do Uso Nocivo da
Propriedade (ANTUNES, 2017, p. 64), o que se observa, por exemplo, do teor do art. 554 ao
afirmar que “o proprietário, ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau
uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o
habitam”, e, mais nitidamente, no que dispõe o art. 584: “são proibidas construções capazes
de poluir, ou inutilizar para o uso ordinário, a água de poço ou fonte alheia, a elas
preexistente”. (ANTUNES, 2017, p. 64).
Em 1934, como decorrência da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista
de 1932, passou a viger uma nova Constituição Federal, a qual possuía um caráter
eminentemente intervencionista, em especial, no que diz respeito à ordem econômica e
social. Nela, se atribuía à União a competência legislativa sobre “bens de domínio federal,
riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, água, energia hidrelétrica, florestas, caça e
pesca e sua exploração” (art. 5º, inciso XIX). (BRASIL, 1988).
Paulo de Bessa Antunes observa que a Constituição Federal de 1934, por ampliar as
competências legislativas federais nas áreas hoje classificadas como de infraestrutura, de
alguma forma, “estimulou o desenvolvimento de uma legislação infraconstitucional que se
preocupou com a proteção do meio ambiente, dentro de uma abordagem de conservação
de recursos econômicos”. (ANTUNES, 2018, p. 64).
De fato, no mesmo ano da publicação da nova Constituição foi criado, através do
Decreto nº 24.634, o chamado Código de Águas – o qual definiu o direito de propriedade
e de exploração dos recursos hídricos para abastecimento, irrigação, navegação, usos
industriais e geração de energia –, bem como o Código Florestal (Decreto nº 23.793), que
impunha limites ao exercício do direito de propriedade a fim de que as florestas fossem
preservadas, estabelecendo, para tanto, as regras de exploração florestal e as penas
aplicadas àqueles que as transgredissem.
A Constituição de 1937, por sua vez, no que se refere às questões de proteção dos
recursos naturais, manteve-se no mesmo padrão da Constituição de 1934. (BRASIL, 1937).
Ainda na década de 30, surgiram outros dois documentos legais relacionados a
temas ambientais: o Decreto nº 1.713/37, que criou o Parque Nacional de Itatiaia (Rio de
Janeiro) e o Decreto-Lei nº 25/37, que organizou o Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. . (BRASIL, 1964).
Em 1940, foi promulgado o Código das Minas (Decreto-Lei nº 1.985), que definiu os
direitos sobre as jazidas e minas, estabeleceu o regime do seu aproveitamento e regulou
a intervenção do Estado na indústria de mineração, bem como a fiscalização das empresas
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que utilizavam matéria-prima mineral. Esta lei instituiu, ainda, o dever do proprietário de
explorar sua propriedade sem causar qualquer dano ao próximo, evitando a poluição do
meio ambiente e conservando-o.
Em 1964, foi editada a Lei nº 4.504, o Estatuto da Terra, que definiu a função social
da terra, surgindo como resposta a reivindicações de movimentos sociais que exigiam
mudanças estruturais na propriedade e no uso da terra no Brasil. (BRASIL, 1964).
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No ano seguinte foi lançada uma nova versão do Código Florestal, na qual foram
ampliadas as políticas de proteção e conservação da flora, através, por exemplo, da criação
da figura inovadora das áreas de preservação permanente. A partir de então, as florestas e
demais formas de vegetação passaram a ser reconhecidas legalmente como bens de
interesse comum de todos os cidadãos brasileiros.
No ano de 1967, foram publicados os Códigos de Caça (Lei n° 5.197), de Pesca
(Decreto-Lei nº 221) e de Mineração (Decreto-Lei nº 227). Além disso, a recém-editada
Constituição Federal atribuiu à União a competência para legislar sobre jazidas, florestas,
caça, pesca e águas, além de questões sobre o direito agrário, normas gerais de segurança
e proteção da saúde, metalurgia e regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial
e lacustre.
Em 1973, foi criada, através do Decreto nº 73.030 (decreto do executivo), no âmbito
do Ministério do Interior, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), a qual no uso de
suas atribuições, em dezembro de 1975, estabeleceu o Sistema de Licenciamento de
Atividades Poluidoras (SLAP) – conjunto de leis, normas técnicas e administrativas que
disciplinam a implantação e o funcionamento de qualquer equipamento ou atividade
considerada poluidora ou potencialmente poluidora, no território dos estados brasileiros.
(BRASIL, 1973).
Por meio do Decreto-Lei nº 1.413/75, iniciou-se o controle da poluição provocada
por atividades industriais, ficando as empresas poluidoras obrigadas a prevenir e corrigir
os prejuízos da contaminação do meio ambiente. Já em 1977, foi promulgada a Lei nº 6.453
que estabeleceu a responsabilidade civil em casos de danos provenientes de atividades
nucleares.
Em 1981, entrou em vigor a Lei nº 6.938, que instituiu a Política Nacional de Meio
Ambiente (PNMA) e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Esta lei inovou
ao apresentar o meio ambiente como objeto específico de proteção. A partir de então, a
avaliação de impacto ambiental ganha importância como instrumento da PNMA.
Neste contexto, foi criado, ainda, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), que em 1986 publicou sua primeira resolução (Resolução nº 001), a qual
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definiu os critérios básicos para elaboração do estudo de impacto ambiental no
licenciamento de projetos ou atividades modificadoras do meio ambiente.
2 A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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2.1 Desenvolvimento sustentável: aspectos gerais
A palavra desenvolvimento, cujo conceito já passou por várias transformações ao
longo do tempo, é amplamente utilizada em diversos meios e em diferentes contextos,
tendo a ela sido incorporados vários adjetivos a fim de melhor qualificá-la (social, humano,
econômico, sustentável, etc.). (KRONEMBERG, 2018, p. 17).
O termo desenvolvimento sustentável tem sido largamente abordado nas últimas
décadas. Sua conceituação é fruto de uma construção teórica resultante de um longo
processo histórico de evolução de paradigmas de relacionamento entre sociedade e
natureza, através do qual tem se buscado, em termos conceituais, um vínculo maior entre
os aspectos sociais, econômicos e ecológicos do desenvolvimento. (KRONEMBERG, 2018,
p. 17).
A noção de desenvolvimento passou a ser associada à de sustentabilidade a partir
de meados da década de 1980.
Como visto, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
através do relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, trouxe a primeira definição
de desenvolvimento sustentável: “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 10). A partir de então, a expressão passou a ser
amplamente difundida nos diversos segmentos da sociedade, dando origem a reflexões
sobre o seu real significado e formas de implementação.
Várias outras definições foram sendo elaboradas, mas sempre conservando a
necessidade de gestão dos recursos naturais, tendo em vista o seu uso a curto, médio e
longo prazo, entre as várias gerações.
Segundo Gilson Montibeller Filho:
O desenvolvimento sustentável (DS) é um conceito amplo e por esta
característica, permite apropriações diferenciadas e ideologizadas
por segmentos sociais de interesse. Sua proposição básica de
eficiência econômica com eficácia social e ambiental, que significa
melhoria da qualidade de vida das populações atuais sem
comprometer as possibilidades das próximas gerações, constitui
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padrão normativo almejado pela maioria das sociedades humanas,
hoje. (MONTIBELLER FILHO, 2016, p. 44).
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Assim, mesmo que não haja consenso, o conceito de desenvolvimento sustentável,
por envolver aspectos econômicos, sociais, políticos e, claro, ambientais, tem o mérito de
incorporar a percepção multidimensional de desenvolvimento, favorecendo a eliminação
das barreiras entre diferentes disciplinas e diferentes tradições de pensamento, e buscando
a interdisciplinaridade para a construção de enfoques mais integrados e democráticos a
respeito das questões ambientais. (CHAVES, 2016, p. 4).
2.2 O desenvolvimento sustentável na Constituição Federal
A atual Constituição brasileira é um marco na história do país por cuidar de forma
específica da proteção ao meio ambiente. Édis Milaré atenta para o fato de que a
Constituição Federal de 1988 é a primeira em que a expressão meio ambiente é
mencionada, o que revela, em seu entender, “total inadvertência ou, até, despreocupação
com o próprio espaço em que vivemos”. (MILARÉ, 2017, p. 151).
Nela, a matéria, além de possuir um capítulo próprio, é tratada em diversos
dispositivos pertencentes a capítulos distintos dado ao seu caráter multidisciplinar.
Conforme aponta o autor acima citado:
[…] o Texto Supremo captou com indiscutível oportunidade o que
está na alma nacional – a consciência de que é preciso aprender a
conviver em harmonia com a natureza, traduzindo em vários
dispositivos aquilo que pode ser considerado um dos sistemas mais
abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela do meio ambiente. A
dimensão conferida ao tema não se resume, a bem ver, aos
dispositivos concentrados no Capítulo VI do Título VIII, dirigido à
Ordem Social – alcança da mesma forma inúmeros outros
regulamentos insertos ao longo do texto nos mais diversos títulos e
capítulos, decorrentes do conteúdo multidisciplinar da matéria.
(MILARÉ, 2016, p. 152).
No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, o texto constitucional baseouse, claramente, no conceito esboçado pelo relatório Nosso Futuro Comum, incorporando
um dos seus aspectos mais conhecidos que é a “equidade inter-geracional para assegurar
a sustentabilidade dos recursos naturais” (KRONEMBERG, 2018, p. 21), isto é, a necessidade
de utilização consciente dos recursos naturais para a sua utilização pelas futuras gerações.
É o que se observa do teor do caput do art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
199

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

vida, impondo-se ao Poder Público e a caput do art. 225: “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preserva-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
Interessante notar, ainda, que a Constituição apresenta uma nítida preocupação
com a implementação do desenvolvimento sustentável, indicando em seu texto direitos,
deveres e instrumentos relacionados à sua efetivação. É o caso, por exemplo, da exigência
da realização do estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
contida no art. 225, § 1º, inciso IV.
Com isso, o legislador objetivou “evitar que a norma maior (mas também a
infraconstitucional) assuma feição retórica – bonita distância e irrelevante na prática”
(BENJAMIN, 2017, p. 67).
Um Acórdão de 2017, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relativo à Apelação
Cível nº 1.0223.03.122909-7/001, à unanimidade de votos, é ilustrativo com relação ao
entendimento jurisprudencial predominante nos casos de intervenção em área de
preservação permanente, no sentido de admitir-se a aplicabilidade irrestrita do Código
Florestal também nas zonas urbanas, independente da existência de plano diretor ou
legislação municipal de uso do solo. Trata-se de processo cuja ementa encontra-se vazada
nos seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM MATA CILIAR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE. - A
legislação ambiental veda a edificação em área situada às margens
de rio, como forma de conferir proteção à mata ciliar. - Se o réu,
embora notificado no início da construção a respeito da ilegalidade
daquela obra, deu prosseguimento a ela, deve ser condenado a
adotar as providências necessárias à recomposição do local. (MINAS
GERAIS, Apelação Cível nº 1.0223.03.122909-7/001, 2017).
Em seu o voto o relator destaca que se trata de apelação civil que julgou procedente
o pedido inicial para condenar o réu, dentre outras, a obrigação de demolir o “prédio
existente no imóvel localizado na Av. JK, 816, bairro Santa Clara, na parte em que a
edificação avança sobre os limites da área de preservação permanente, observando a
extensão legal de 50m, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da decisão.” (STIVAL,
SOUSA FILHO, 2019, p. 12).
Afirma o relator que o apelante carece de razão, inclusive porque “o fato de ter
havido autorização do Município para a realização da obra pode, no máximo, ensejar a
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responsabilização desse ente político frente ao apelante, mas não o torna parte legítima
para figurar na presente ação civil pública”.
2.3 O desenvolvimento sustentável e os princípios da prevenção e da precaução
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Como já mencionado, o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como um
modelo de desenvolvimento econômico, político, social, cultural e ambiental, que
contempla as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das
gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Trata-se, assim, da busca pelo
equilíbrio entre o crescimento econômico, desenvolvimento humano e preservação
ambiental.
Diante da necessidade de os Estados se desenvolverem de forma sustentável, têm
sido criados e viabilizados instrumentos tanto de reparação de danos ambientais, como de
preservação do meio ambiente. Estes últimos, entretanto, vêm ganhando cada vez mais
espaço e importância, tendo em vista a constatação de que muitos dos impactos
ambientais gerados são de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, os princípios da prevenção e da precaução exercem papel
fundamental, uma vez que se antecipam a consumação do dano garantindo a utilização
consciente dos recursos naturais.
Apesar de os dois princípios estarem intimamente relacionados, em especial por
lidarem com o elemento risco, é possível observar distinções importantes entre eles.
Com efeito, o princípio da prevenção está relacionado com a adoção de medidas
necessárias para tratar de eventos previsíveis, atuando no sentido de inibir o risco de dano
potencial. Assim, visa evitar que uma atividade sabidamente perigosa venha a produzir
efeitos indesejáveis.
Conforme ensinam Joana Setzer e Nelson da Cruz Gouveia, “na prática, o princípio
da prevenção tem por objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, por meio
da imposição de medidas ditas preventivas, antes da implantação de estabelecimentos e
atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores”. (GOUVEIA; SETZER, 2017,
p. 437).
Já o princípio da precaução, atua para inibir o risco de perigo potencial, isto é, atua
quando há incerteza científica a respeito dos possíveis impactos ambientais que podem
ser gerados por determinado comportamento ou atividade. Cuida, portanto, do perigo
abstratamente considerado. (HAMMERSCHMIDT, 2017, p. 374).
Em síntese, se os riscos são conhecidos, trata-se de preveni-los e se os riscos não
são conhecidos – há incerteza científica – trata-se de não corrê-los. (WEBER, 2019, p. 8).
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Há certa celeuma quanto ao princípio da precaução, no que diz respeito às
consequências negativas que sua aplicação traria à economia e ao desenvolvimento
científico, principalmente quando se leva em consideração que toda tarefa humana implica
em assunção de riscos.
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O desequilíbrio ambiental torna-se mais grave.
Se antes nós dependíamos da natureza para dar base à lei, agora
estamos assistindo a uma trágica inversão em que o homem usa a lei
para salvar a natureza agonizante.
(Miguel Reale: Memórias – 1987)
A Lei n. 6.938/1981, art. 9º, III, já previa, desde a sua primeira edição, a avaliação de
impactos ambientais como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Com a Constituição de 1988, um avanço muito importante foi dado, pois, ficou assegurado
em nível constitucional, o estudo prévio de impacto ambiental, no caso de instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente (CRFB, art. 225, § 1º, IV). Qualquer obra ou atividade, pública ou privada, que
possa apresentar algum risco ao meio ambiente fica sujeita à elaboração do EIA, já que a
Constituição não limitou os casos em que se deve realizar este estudo.
A implantação de qualquer atividade ou obra efetiva ou
potencialmente degradadora deve submeter-se a uma análise e
controle prévios. Tal análise se faz necessária para se anteverem os
riscos e eventuais impactos ambientais a serem prevenidos,
corrigidos, mitigados e/ ou compensados quando da sua instalação,
da sua operação e, em casos específicos, do encerramento das
atividades. (MILARÉ, 2017, p. 354).
Impacto ambiental pode ser entendido como qualquer degradação ou alteração do
meio ambiente. A definição legal pode ser encontrada no art. 1º da Resolução 01/1986 do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que assim estabelece que:
[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde,
a segurança e o bem estar da população; II – atividades sociais e
econômicas; III – biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais. (BRASILCONAMA, 2012, p. 922).
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Resumidamente, considera-se impacto ambiental o conjunto das repercussões e
das consequências que uma nova atividade ou uma nova obra, quer pública ou privada,
possa ocasionar ao meio ambiente físico com todos os seus componentes (segurança do
território) e às condições de vida da população interessada (qualidade de vida).
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Nesse sentido, os críticos do princípio defendem que, por objetivar um nível zero
de risco, sua efetivação levaria a uma paralisia no funcionamento da sociedade, implicando
em restrições à liberdade de pesquisar e empreender.
Como resposta a tais ponderações, há quem defenda que a aplicação do princípio
da precaução deve ser moderada, buscando-se, ao invés de um nível zero de risco, um
nível de risco que permita a continuidade do crescimento econômico, mantendo-se, por
outro lado, o respeito ao meio-ambiente.
Yasmine Santos Mansur, por sua vez, entende que o princípio da precaução não
deve ser visto como impeditivo do crescimento econômico, mas sim como ferramenta
capaz de equalizar a preservação da natureza e os demais interesses da sociedade. Para
ela,
O princípio da precaução tem o objetivo de equalizar interesses e,
como instrumento de gestão dos riscos envolvidos nas atividades
humanas, proporciona aos legisladores e políticos de regulação
internacional uma nova alternativa para conciliar o desenvolvimento
econômico e tecnológico com a preservação do meio ambiente.
(MANSUR, 2016, p. 153).
De fato, não se trata se limitar o desenvolvimento da economia ou o progresso
científico, mas de proteger a própria existência humana, através da preservação do meio
ambiente.
Por fim, tem-se que os princípios da prevenção e da precaução têm sido a base da
Política Nacional do Meio Ambiente e dos seus instrumentos, como o estudo de impacto
ambiental. Através deste, por exemplo, são dimensionados os danos e analisadas as
incertezas que envolvem a implantação de projetos, o que evidencia a influência
determinante exercida pelos princípios mencionados.
Assim, mesmo com todas as controvérsias envolvidas, é inegável que os dois
princípios, da prevenção e da precaução, objetivam proporcionar meios para impedir a
degradação ambiental, motivo pelo qual devem ser observados na busca pelo equilíbrio
entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente – logo, na busca pelo
desenvolvimento sustentável.
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3 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: O ESTADO COMO GARANTIDOR DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL COMO
INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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3.1 Objetivos e princípios da política nacional do meio ambiente
A Lei nº 6.938/81 inaugurou no país a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
sendo considerada, por isso, um marco na integração e harmonização das políticas públicas
ambientais brasileiras.
Nas palavras de Édis Milaré, “a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela
Lei nº 6.938, de 31.08.1981, foi, sem questionamento, um passo pioneiro na vida pública
nacional no que concerne à dinâmica da realidade ambiental”. O autor ressalta, ainda, que:
A partir de sua vigência, enriquecido que foi por posteriores
regulamentações, são incontáveis os benefícios ambientais auferidos;
incalculável tem sido sua influência na definição de políticas públicas
e na estruturação dos Sistemas de Gestão Ambiental. Hoje, com mais
de um quarto de século de sua vigência, podemos dizer que a Política
Nacional do Meio Ambiente significou – senão uma revolução
pacífica – ao menos uma auspiciosa evolução no relacionamento da
sociedade brasileira com o meio ambiente. (MILARÉ, 2016, p. 325).
Trata a Política Nacional do Meio Ambiente, da constituição de um conjunto de
objetivos, princípios, instrumentos e penalidades, instituídos a fim de incluir as questões
ambientais dentre as prioridades das políticas públicas do país.
Por fim, tem-se que a Lei nº 6.938/81 instituiu um esquema por meio do qual os
diferentes níveis de governo devem trabalhar de forma integrada na proteção e melhoria
da qualidade ambiental.
3.2 A importância do estudo de impacto ambiental como instrumento da Política
Nacional do Meio Ambiente
3.2.1 Conceito e objetivos do estudo de impacto ambiental
O estudo de impacto ambiental, como espécie de avaliação de impacto ambiental,
foi inspirado na Nacional Environmental Policy Act (NEPA) – regulamentação norteamericana de 1969, que instituiu a avaliação de impacto ambiental na forma de uma
declaração de impacto ambiental (Environmental Impact Statement/EIS) (GARCIA, 2018, p.
21) –, e introduzido no país como um dos mais importantes e complexos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei nº 6.938/81. Nas palavras de Paulo de Bessa
Antunes:
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Dentre todos os instrumentos previstos na política nacional do meio
ambiente, um dos mais complexos é o estudo de impacto ambiental.
A complexidade é primeiramente (i) técnica, em função do conjunto
de disciplinas que devem ser utilizadas na realização de um estudo
de impacto ambiental adequado, (ii) jurídica, pois o papel legal
desempenhado pelo EIA não é trivial. Existe, também, uma grande
complexidade (iii) política, que é ocasionada pela participação
popular nos processos de licenciamento e, ainda, há uma
complexidade (iv) institucional, em função do papel desempenhado
pelo EIA como instrumento para a tomada de decisão. (ANTUNES,
2017, p. 369).
A Constituição Federal acabou por consolidar a importância do estudo de impacto
ambiental no sistema de gestão ambiental brasileiro, impondo a obrigatoriedade da sua
realização para a implantação de obras ou atividades potencial ou efetivamente causadoras
de significativa degradação ambiental. (BRASIL, 1988).
Sempre que possível, deve-se desprender esforços em prol da manutenção e
recuperação do meio ambiente, ainda que seja necessário disponibilizar grandes quantias
de dinheiro e dedicação por um longo decurso de tempo. Em decisão do ministro Herman
Benjamin:
No decorrer do processo, as rés defenderam-se com o argumento de
que “a restituição do ambiente destruído ao status quo ante, a
recomposição da natureza virgem, mediante a escavação e remoção
de milhares de toneladas de lixo pútrido e contaminado, é medida
inconcebível” (fl. 603). E que “tanto é juridicamente inconcebível,
quanto economicamente absurdo impor à legítima proprietária da
gleba que destrua suas benfeitorias, para exumar o solo do mangue
extinto soterrado sob espessa camada de lixo” (fl. 615).
Ora, inconcebível é, após a Constituição Federal de 1988, que
valorizou a preservação dos "processos ecológicos essenciais" (art.
225, § 1°, inciso I), e em desrespeito frontal ao Código Florestal de
1965, pretender-se dar ao manguezal outra destinação que não seja
aquela condizente com a intocabilidade que a lei lhe atribui, como
Área de Preservação Permanente. E, na ausência de clara utilidade
pública ou interesse social, desnaturá-lo para ilícita e unilateralmente
dele se apropriar e afetá-lo a finalidades individuais, retirando-o da
disponibilidade coletiva e das gerações futuras. Fosse um bem móvel,
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a hipótese, no Direito Penal, configuraria furto. Sendo imóvel, do que
se trata? (...)
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Se os manguezais são bens públicos de uso comum do povo, é óbvio
que, por isso mesmo, apresentam-se como imprescritíveis e
inalienáveis. Se é assim, impossível a sua desafetação ou
desclassificação jurídica tácita em razão do fato consumado:
aterrados ou não, permanece a utilidade pública que justifica a sua
proteção. E para os infratores, abre-se a via da responsabilidade civil
(também penal e administrativa), contra eles surgindo o dever de
recuperar o ecossistema degradado e indenizar os danos
eventualmente causados.
(STJ, REsp n. 650.728, Rel. Min. Herman Bejamin, Brasília, D.J.
23.10.2017, p. 10-11)
Como bem pontua a desembargadora federal MARGA TESSLER, o uso da Teoria do
Fato Consumado, em especial, por juízes singulares, demonstra, em diversos momentos, a
própria inoperância daqueles, enquanto que os Tribunais Superiores continuam a
consagrar o prestígio da mesma. (TESSLER, 2017, p. 95-101). Utilizar a Teoria do Fato
Consumado é um meio cômodo de resolver litígios que perduram no Judiciário, sem
atentar para suas consequências maléficas.
3.2.2 Formalidades do estudo de impacto ambiental
O Decreto nº 88.351/83 – posteriormente revogado pelo Decreto nº 99.274/90 –, ao
regulamentar a Lei nº 6.938/81, que instituiu, como visto, a Política Nacional do Meio
Ambiente, conferiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a competência
para fixar os critérios básicos segundo os quais devem ser exigidos os estudos de impacto
ambiental para fins de licenciamento. No uso de suas atribuições, o CONAMA então editou
a Resolução nº 01/86, que disciplinou de maneira minuciosa a aplicação do aludido
instrumento.
Logo em seu art. 2º, a suprarreferida resolução estabeleceu que o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente dependeria da elaboração deste estudo e do
seu respectivo relatório, trazendo em seus incisos um elenco exemplificativo de tais
atividades.
É importante observar, entretanto, que quase, senão todas, as atividades humanas
causam algum tipo de modificação no meio ambiente.
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Por fim, é necessária a apresentação de um programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a
serem considerados.
3.3 Do impacto ambiental e o instrumento de efetivação do desenvolvimento
sustentável
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A constatação de que os recursos naturais disponíveis não são infinitos,
impulsionou, como abordado, uma revisão no modelo de crescimento adotado
mundialmente, para que nele fosse incluída a preocupação ambiental. A partir de então,
surgiu à noção de desenvolvimento sustentável fundamentado no tripé: desenvolvimento
social, crescimento econômico e preservação do meio ambiente.
Não se trata de modismo ou de assunto sem relevância, mas da real percepção de
que o homem vive em uma eterna troca com o meio ambiente, e que esta relação, por ser
recíproca precisa ser preservada como forma de manutenção da própria dignidade
humana.
A qualidade do meio ambiente é fator que interfere diretamente na qualidade de
vida das pessoas que nele estão inseridos, envolvendo a saúde, o bem estar e a justiça
social.
Desenvolver com sustentabilidade é, por isso, um desafio a ser verdadeiramente
perseguido e que só pode ser alcançado com a criação, a efetivação e a defesa de
instrumentos capazes de integrar as questões ambientais às prioridades da gestão pública.
A própria Constituição Federal brasileira prevê a existência do meio ambiente equilibrado
e sadio como um direito fundamental.
A Política Nacional do Meio Ambiente, por sua vez, prega de maneira incisiva a
necessidade de que o desenvolvimento se dê forma harmônica com a preservação dos
recursos naturais, de modo a possibilitar que as gerações futuras deles possam usufruir.
Mais do isso, ela prevê instrumentos que, se efetivamente implementados e executados da
maneira correta, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável.
O estudo de impacto ambiental se apresenta, sem dúvida, como um dos mais
relevantes destes instrumentos, por abranger uma análise prévia e complexa dos diversos
fatores envolvidos na implantação de um projeto, servindo de parâmetro para a decisão
do Poder Público a respeito da sua viabilidade ou não. (GARCIA, 2018, p. 12).
A imprescindibilidade da realização do estudo de impacto ambiental nos casos de
implantação de projetos que possam causar significativa degradação ambiental é tão
imperiosa que o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional normas de
Constituições
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Estaduais que afastavam a necessidade da sua elaboração. Foi o caso da decisão
que declarou inconstitucional dispositivo da Constituição de Santa Cataria que, em afronta
ao disposto no art. 225, §1 º, IV da CF, dispensava a efetivação do estudo prévio de impacto
ambiental nos casos de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 182, § 3º, da Constituição
do Estado de Santa Catarina. Estudo de impacto ambiental.
Contrariedade ao art. 225, § 1º, IV, da Carta da República. A norma
impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto
ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento
para fins empresariais, cria exceção incompatível com o disposto no
mencionado inciso IV do § 1º do art. 225 da CF. (ADI 1.086, Rel. Min.
Ilmar Galvão, julgamento em 7-6-2001, Plenário, DJ de 10-8-2001).
Sobre a importância da realização do estudo de impacto ambiental, Édis Milaré
afirma que:
Como modalidade de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é hoje considerado um dos mais
notáveis instrumentos de compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio
ambiente, já que deve ser elaborado antes da instalação de obra ou
de atividade potencialmente causadora de significativa degradação ,
nos termos do art. 225, §1º, IV da CF/1988. (BRASIL, 1988).
No mesmo sentido, José Afonso da Silva defende que o estudo prévio de impacto
ambiental deve ter como verdadeiro objetivo compatibilizar o desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico. (SILVA, 2013, p. 197). Por meio dele é possível evitar que empreendimentos
atraentes do ponto de vista econômico sejam realizados em detrimento da saúde, da
natureza e do bem estar da população.
Anote-se que o estudo de impacto ambiental é realizado a fim de identificar as
prováveis alterações nas diversas características biofísicas e socioeconômicas do meio
ambiente causadas na implantação de uma obra ou atividade. É engano, então, pensar que
este estudo deve tratar apenas dos impactos gerados sobre a natureza, isto é, sobre o
ambiente natural. A sua peculiaridade e o que lhe confere um caráter especial, é,
justamente, o fato de incorporar perfeitamente a ideia de desenvolvimento sustentável,
através da análise conjunta e multidisciplinar dos diversos fatores que são influenciados e
que influenciam na execução de um projeto.
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Além das repercussões no meio físico e biológico, o estudo de impacto ambiental,
apresenta uma análise cultural, demonstrando como o empreendimento irá afetar as
comunidades locais e a qualidade de vida das pessoas envolvidas, prezando pela
manutenção da dignidade humana.
Por este motivo, não se deve entender o estudo de impacto ambiental como
impeditivo do desenvolvimento das atividades econômicas. Pelo contrário, ele é um
mecanismo que traz as questões ambientais para o conjunto de condições que devem ser
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

levadas em consideração na implantação de um projeto ou no exercício de uma atividade,
daí a sua importância.
Saliente-se que o caráter preventivo do estudo de impacto ambiental é mais um dos
aspectos que faz dele um importante instrumento de efetivação do desenvolvimento
sustentável. Através da prevenção e da precaução é possível planejar, evitar danos, e
garantir que o crescimento seja acompanhado de uma verdadeira gestão dos recursos
naturais.
Com efeito, na atual fase de desenvolvimento vivenciada pelo país, é importante
não esquecer o que a história tem demonstrado ao longo do tempo: grande parte dos
impactos ambientais é gerada como consequência do rápido crescimento econômico, sem
o controle e manutenção dos recursos naturais. Assim, o amadurecimento do estudo de
impacto ambiental, como instrumento de gestão e de planejamento, pode transformá-lo,
de fato, em uma alavanca importante de efetivação deste novo modelo de
desenvolvimento que é o sustentável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo o que foi apresentado e estudado, é possível concluir,
primeiramente, que as Conferências das Nações Unidas sobre temas ambientais foram as
grandes responsáveis por divulgar, tornando pública e mundialmente reconhecida, a crise
ambiental instaurada devido ao uso predatório dos recursos naturais, que muitos julgavam
ser inesgotáveis.
Como maiores contribuições destes movimentos internacionais em prol do meio
ambiente, tem-se (a) a construção de um novo modelo de desenvolvimento que tem sido
almejado por diversos países, capaz de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com
a preservação ambiental, e (b) a criação de normas internas de proteção ambiental e
instrumentos de efetivação do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, pode-se afirmar
que o estudo de impacto ambiental pode sim contribuir para a compatibilização do
desenvolvimento econômico e social com uma efetiva manutenção da qualidade ambiental
e da produtividade dos recursos naturais, tanto a níveis nacionais quanto a nível mundial.
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Nas palavras de Nicolau Dino de Castro e Costa Neto “neste ponto reside à
importância das inúmeras conferências internacionais, atuando como mola propulsora da
‘juridicização de aspirações e exigências sociais’ e da instituição de mecanismos de controle
e promoção da higidez do meio ambiente em diversos Estados” (CASTRO, 2013, p. 14).
No contexto nacional, por sua vez, tem-se que a Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei nº 6.938/81) foi o grande marco na regulação e implementação de políticas
públicas ambientais, instituindo, além de princípios e objetivos, os instrumentos
necessários para atendê-los.
A Constituição Federal de 1988, de outro lado, teve um papel primordial na
ratificação da importância do cuidado com o meio ambiente, ao dar a este um tratamento
específico e abrangente, e ao incluir, também, a previsão de mecanismos aptos a buscar a
concretização do novo ideal de desenvolvimento.
Dentre todos os instrumentos constantes tanto na Política Nacional do Meio
Ambiente, como na própria Constituição Federal, o estudo de impacto ambiental se
apresenta de forma especial por constituir uma análise prévia, complexa, envolvendo todos
os elementos do conjunto que é o meio ambiente, a fim de evitar os impactos negativos
advindos da implantação de obras ou atividades.
Ao longo das exposições feitas a respeito das características, e, principalmente, dos
requisitos do estudo de impacto ambiental, bem como das diretrizes constantes na Política
Nacional do Meio Ambiente e da concepção de desenvolvimento sustentável, foi possível
observar que, se por um lado é necessário dar cumprimento ao modelo de
desenvolvimento compatível com a preservação ambiental, com a justiça social e com a
qualidade de vida, por outro, o estudo de impacto ambiental aparece como um dos
principais instrumentos que, ao levar todos esses fatores em consideração no momento de
apontar a viabilidade ou não de um projeto, contribui para a sua efetivação.
Não é à toa a afirmação de Antônio Herman Benjamin de que hoje, “é impossível
falar-se em proteção ambiental sem que se mencione o estudo de impacto ambiental”
(BENJAMIN, 2011), dada a sua importância e seu caráter multidisciplinar e inovador.
Trata-se, de fato, de instrumento fundamental para que o desenvolvimento
sustentável se concretize, haja vista a imprescindível vinculação entre preservação do meio
ambiente e o crescimento econômico e social de uma população. Por certo, a sua idônea
e constante utilização poderá contribuir para uma melhor estruturação da gestão pública
ambiental do país.
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Resumo: Pensar a política de cotas é pensar em soluções para uma desigualdade social
latente, frente a isso, cabem críticas ao texto legal com o propósito de evitar que grupos
não vulneráveis vejam a lei como um instrumento para alcançar seus objetivos. É necessário
defender a alteração do texto para que se previna o oportunismo social. Com base nisso,
o objetivo deste trabalho é esclarecer alguns pontos pouco explanados da Lei de Cotas, e
centrar o debate em dois grupos: os que concluíram o ensino médio em escolas públicas
e os que se autodeclaram pardos. Utilizou-se, para tanto, fontes bibliográficas, doutrinárias,
legais e multidisciplinares, além de notícias. Por fim, concluiu-se que a Lei de Cotas
apresenta dissonâncias em seu texto que impossibilitam a efetividade e consciência plena
da finalidade dessa ação afirmativa, e por isso que deve ocorrer uma mudança legislativa,
a fim de evitar o chamado “jeitinho brasileiro”.
Palavras-chave: Ação Afirmativa; Lei de Cotas; Sociedade.
Abstract: Thinking about the quota policy is thinking about solutions for a latent social
inequality, in view of this, the legal text must be criticized in order to prevent nonvulnerable groups from seeing the law as an instrument to achieve their goals. It is
necessary to defend the amendment of the text to prevent social opportunism. Based on
this, the objective of this work is to clarify some poorly explained points of the Quota Law,
and focus the debate on two groups: those who completed high school in public schools
and those who declared themselves brown. For this purpose, bibliographic, doctrinal, legal
and multidisciplinary sources were used, as well as news. Finally, it was concluded that the
Quota Law presents dissonances in its text that make it impossible to be effective and fully
aware of the purpose of this affirmative action, and that is why a legislative change must
occur, in order to avoid the so-called “Brazilian way”.
Keywords: Affirmative Action; Quota Law; Society.
Sumário: Introdução. 1. Ação Afirmativa e Normas Pertinentes à Lei de Cotas. 1.1 Ação
Afirmativa. 1.2 Normas Pertinentes 1.2.1 Lei de Cotas 1.2.2 Decreto Regulamentador da Lei
de Cotas 1.2.3 Portaria Normativa nº 18 do Ministério da Educação (MEC). 2. Abordagem
Crítica: Hierarquia Normativa e Intenção do PL nº 79/1999. 2.1 Das Cotas Sociais: dos que
Concluíram o Ensino Médio na Rede Pública. 2.2 Das Cotas Raciais: dos que se
215

www.conteudojuridico.com.br
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INTRODUÇÃO
A discussão sobre as ações afirmativas no Brasil ainda é alvo de certos tabus, não
por menos, a bagagem informativa desse conteúdo é pouco divulgada, não há o
delineamento correto, inexistem esclarecimentos acerca dos porquês de cada grupo
incluído e beneficiado pela Lei nº 12.711 de 2012 (chamada de “Lei de Cotas”) e das ações
afirmativas como um todo.
Comum é ver notícias relacionadas ao tema, nos primeiros meses de 2020
(principalmente) e 2021 a exposições nas redes sociais de supostos fraudadores de cotas
foi bastante retratada. Outrossim, “chuvas” de comentários e até nas próprias postagens
as palavras usadas fundiam cor e pertencimento étnico-racial. A maioria dos casos, pelas
leituras desses conteúdos, eram em relação aos pardos, desse assunto os expositores
demonstravam certo “domínio”. Mas centrava-se aí, raríssimo era encontrar nos noticiários
alguma denúncia em relação às cotas sociais, o predomínio dos pardos ofuscou e ofusca
as outras subdivisões da própria Lei (pretos, baixa renda, egressos somente do ensino
médio em escolas públicas, deficientes e indígenas).
Por conta disso é que se fazem necessárias elucidações sobre a Lei e a realidade
social, este é o objetivo desse trabalho, propiciar um esclarecimento sobre as conjunturas
que envolvem tanto as cotas sociais, para os que concluíram o ensino médio em rede
pública, quanto as raciais, aos que se autodeclaram pertencentes ao grupo étnico pardo.
A metodologia empregada toma por base os diplomas normativos que
regulamentam e direcionam a matéria, incluindo pesquisas e posicionamentos de órgãos
estatais. Baseando-se também em bibliografias multidisciplinares, doutrinárias e notícias.
Buscou-se observar, semelhantemente, como o Poder Legislativo reage a esses entraves e
qual perspectiva de futuro pode-se esperar por meio das propostas de projetos de lei,
tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, utilizou-se a expressão “lei de
cotas” para a busca dessas proposições, obtendo o auxílio dos filtros que redirecionavam
a busca à área “educação”, nos sites de ambas as Casas Legislativas.
Com o ânimo de tornar clara a intenção deste trabalho, é necessário que se diga
que os autores não consideram as fraudes e os oportunismos uma atitude única no âmbito
da lei objeto desse estudo, mas, por ser o foco do trabalho, a narrativa pode soar de modo
absoluto, o que se pretende evitar. Ainda com o propósito de elucidar o desenvolvimento
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da pesquisa, inicialmente tratar-se-á das definições essenciais à compreensão das ações
afirmativas, suas especificidades e finalidades como também a explanação de trechos das
normas regulamentadoras pertinentes. Posteriormente, apresentar-se-á críticas à
inefetividade da ação afirmativa pela ausência de critérios claros e objetivos na Lei,
esclarecer-se-á o que é ser pardo e os meios de identificação étnico-racial, ademais,
mostrar-se-á as disparidades normativas frente aos critérios utilizados nas cotas raciais, da
mesma forma expor-se-á as desinteligências frente a intenção do projeto de lei que
resultou na atual Lei de Cotas, bem como ante às condutas características do povo
brasileiro. Por fim, mostrar-se-á algumas propostas na tentativa solucionar os problemas
discorridos.
1. AÇÃO AFIRMATIVA E NORMAS PERTINENTES À LEI DE COTAS
1.1 Ação Afirmativa
Gustavo Kenner Alcântara (2012, p. 46) leciona que as ações afirmativas são políticas
públicas, e por isso, entende obrigatória a apresentação conceitual destas. De acordo com
o artigo 1º, parágrafo único, inciso V do Estatuto da Igualdade Racial (2010), as políticas
públicas são “as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de
suas atribuições institucionais”. A par desse conceito, o citado diploma legal também
estabelece a definição de ações afirmativas no mesmo artigo, no inciso VI do parágrafo
único, esclarecendo serem “os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades” (ESTATUTO, 2010). Incompleto seria trabalhar apenas essa
classificação, logo, explana-se a significação atribuída por Flávia Piovesan (2013, p. 266):
As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias
que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam
acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade
substantiva por parte de grupos socialmente vulneráveis, como as
minorias étnicas e raciais, dentre outros grupos. Enquanto políticas
compensatórias adotadas para aliviar e remediar as condições
resultantes de um passado discriminatório, as ações afirmativas
objetivam transformar a igualdade formal em igualdade material e
substantiva, assegurando a diversidade e a pluralidade social.
Ciente do exposto, Alcântara adverte ser importante assinalar que “ação afirmativa
não se confunde com a política de cotas”, sendo esta “uma das espécies do gênero de ação
afirmativa, que possui várias outras espécies”. O autor desenvolve ainda os critérios em
que se baseiam as políticas de cotas, dentre esses tem-se: o pessoal, o material, o espacial
e o temporal. No primeiro critério, “a política é gerida a partir de elementos subjetivos, que
identificam características de um grupo de pessoas”, por exemplo, as cotas para negros
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(racial) e mulheres (sexual). No segundo, podem ser considerados a renda e os estudantes
de instituições públicas. Já o terceiro, “leva em consideração regiões que portem
características que exigem tratamento especial”. No último critério, “em virtude de
determinado período, justifica-se a discriminação positiva em favor daquele grupo. É o
caso em que há catástrofes naturais, em que o poder público implementa diversas ações
com o fim de amenizar os danos ocorridos às populações” (2012, p. 47-50).
1.2.

Normas Pertinentes.

Um adendo é necessário, a exposição normativa referente ao trabalho tratar-se-á
apenas das disposições concernentes às reservas de vagas nas universidades federais, haja
vista nessas normas também conter informações quanto ao ingresso em institutos federais.
1.2.1. Lei de Cotas
O texto legal informativo sobre a política de cotas é a Lei nº 12. 711, de 29 de agosto
de 2012, que utiliza os critérios pessoal e material e indica o quantitativo de vagas
destinadas em seus artigos 1º e 3º (2012):
Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata
o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser
reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou
inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita.
(...)
Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de
que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por
autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas
no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas
e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação
onde está instalada a instituição, segundo o último censo da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo
os critérios estabelecidos
no caput deste artigo, aquelas
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remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
1.2.2. Decreto Regulamentador da Lei de Cotas
O Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, regulamenta a Lei nº 12.711/2012, e
em seus artigos 2º e 4º expõe (2012):
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Art. 2º As instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação
que ofertam vagas de educação superior reservarão, em cada
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso
e turno, no mínimo cinquenta por cento de suas vagas para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional
técnica, observadas as seguintes condições:
I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata
o caput serão reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual
ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; e
II - as vagas de que trata o art. 1º da Lei nº 12.711, de 2012, serão
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação
pertinente, em proporção ao total de vagas, no mínimo, igual à
proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com
deficiência na população da unidade federativa onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE. (Redação dada pelo Decreto nº
9.034, de 2017)
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, consideram-se escolas
públicas as instituições de ensino de que trata o inciso I do caput do
art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 4º Somente poderão concorrer às vagas reservadas de que
tratam os arts. 2º e 3º:
I - para os cursos de graduação, os estudantes que:
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a) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de
Educação de Jovens e Adultos; ou
b) tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, de exame nacional para
certificação de competências de jovens e adultos ou de exames de
certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; (grifos do autor).
No artigo 2º, parágrafo único do referido texto normativo, informa-se que serão
consideradas escolas públicas as instituições compreendidas no artigo 19, inciso I, da Lei
nº 9.394, que delimita serem instituições públicas as “assim entendidas as criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público” (1996).
1.2.3. Portaria Normativa nº 18 do Ministério da Educação (MEC)
A Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, regulamenta a Lei nº 12.711
(Lei de Cotas) e o Decreto nº 7.824, e delibera sobre a implementação das reservas de
vagas nas instituições federais de ensino superior. Sabida a finalidade da norma, expor-seão seus artigos 3º (que trata das modalidades de reserva de vagas) e 14º (que disserta
sobre o preenchimento das vagas reservadas) (2012):
Art. 3º - As instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação
- MEC que ofertam vagas de educação superior reservarão, em cada
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso
e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional
técnica, observadas as seguintes condições:
I - no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas de que trata o
caput serão reservadas aos estudantes com renda familiar bruta igual
ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; e
II - proporção de vagas no mínimo igual à da soma de pretos, pardos
e indígenas na população da unidade da Federação do local de oferta
de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos
e indígenas.
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Parágrafo único - Os resultados obtidos pelos estudantes no Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem poderão ser utilizados como
critério de seleção para as vagas mencionadas neste artigo. (...)
(...)
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Art. 14 - As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de
classificação, de acordo com as notas obtidas pelos estudantes,
dentro de cada um dos seguintes grupos de inscritos:
I - estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita:
a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas;
b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
II - estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta
superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita:
a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas;
b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
III - demais estudantes.
Parágrafo único - Assegurado o número mínimo de vagas de que
trata o art. 10 e no exercício de sua autonomia, as instituições federais
de ensino poderão, em seus concursos seletivos, adotar sistemática
de preenchimento de vagas que contemple primeiramente a
classificação geral por notas e, posteriormente, a classificação dentro
de cada um dos grupos indicados nos incisos do caput.
2. ABORDAGEM CRÍTICA: HIERARQUIA NORMATIVA E INTENÇÃO DO PL Nº 73/1999.
2.1 Das Cotas Sociais: dos que Concluíram o Ensino Médio na Rede Pública.
Uma matéria do jornal Gazeta do Povo, baseada em uma entrevista ao portal de
notícias G1, expõe Clara Menegucci, de 19 anos, aprovada em medicina na USP, em 2018,
por meio do sistema de cotas. No início da notícia, assevera-se que ela é “filha de um
médico e de uma engenheira, estudou a maior parte da vida em escolas privadas e fez
cursinho particular. Ainda assim, beneficiou-se com o sistema de cotas – sem infringir
nenhuma lei”. E continua, enunciando que Menegucci “cursou o ensino fundamental em
escolas particulares e o ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)”. Além
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disso, logo no subtítulo da matéria, o autor opina sobre o caso, afirmando que este
“escancara o retrato de uma elite que, sem burlar qualquer lei, acaba beneficiada
diretamente por um sistema que não deveria beneficiá-la” (BASSO, 2018).
Não bastasse o comportamento de Clara, tem-se uma conjuntura social posterior à
Lei de Cotas que também atua dessa forma, de acordo com a conclusão de Thiago
Guimarães Cardoso (2016, p. 59), quando a Lei de Cotas destina 50% das vagas aos alunos
provenientes de ensino médio completo em escolas públicas, ela estimula estudantes de
escolas particulares que estão no último ano do ensino fundamental a deslocarem-se para
escolas públicas logo no primeiro ano do ensino médio. Para chegar a esse entendimento,
Cardoso fez uma pesquisa com foco nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, tendo isso
em vista, complementa (2016, p. 59):
Minas Gerais, estado com maior parcela de alunos de universidades
públicas matriculados em instituições federais e onde a Lei
representa uma mudança institucional significativa no acesso ao
ensino superior público, a probabilidade de migração para a rede
pública dos alunos matriculados no último ano do ensino
fundamental aumenta cerca de 2,2 p.p, um aumento de 20% em
relação ao período anterior à Lei. Já em São Paulo, onde a Lei não
acarreta em mudanças no mesmo grau, já que as universidades
estaduais, que não são afetadas pela Lei de Cotas, representam a
maior parcela do sistema público, o aumento estimado é de apenas
8%.
Antes desse fenômeno, alguns projetos de lei propostos na Câmara dos Deputados,
diferentemente da atual Lei de Cotas, exigiam do aluno mais tempo em rede pública, não
somente o ensino médio. Infelizmente, essas proposições não estão mais tramitando, são
elas: o PL nº 1141/ 2003, que logo em seu artigo 1º, estabelecia: “As Universidades Públicas
Federais reservarão, anualmente, 50% das suas vagas, por curso, aos alunos que tenham
cursado, integralmente, os ensinos fundamental e médio em escola pública ” (grifo
nosso) (DUARTE, 2003, p. 1); o PL nº 6036/2005, também no artigo 1º, determinava: “Ficam
as universidades públicas, obrigadas a reservarem 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas
aos alunos que tenham cursado todas as séries da rede pública de ensino Fundamental
e Médio” (grifo nosso) (NADER, 2005, p. 1); e, por fim, o PL nº 1736/ 2007 (CD), que no
artigo 1º, declarava o seguinte (FRAGA, 2007, p. 1):
As instituições públicas federais de ensino técnico, agrotécnico,
tecnológico e científico, em quaisquer de seus níveis – médio e
superior -, e em qualquer especialidade, reservarão, em cada
concurso de seleção para ingresso em seus cursos, no mínimo
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cinqüenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino público (grifo nosso).
2.2 Das Cotas Raciais: dos que se Autodeclaram Pardos.
2.2.1 Quem pode ser considerado pardo?
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O pardo é “a pessoa que possui ascendência étnica de mais de um grupo, ou seja,
mestiça”. E a partir dessa miscigenação, tem-se: os descendentes de negros e brancos; de
negros e indígenas e de índios com brancos (MENEZES, 2020).
2.2.2 Identificação Étnico-Racial.
Consoante aponta o pesquisador do IPEA, Rafael Osório, há três formas de se fazer
a identificação étnico-racial, a saber: a “autoatribuição de pertença ou autoidentificação: o
próprio sujeito identifica o grupo ao qual se considera membro”; a “heteroatribuição de
pertença ou heteroidentificação: outra pessoa identifica o grupo ao qual o sujeito
pertence”, e, a “identificação biológica: feita por meio de análise genética” (MENEZES,
2020).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parte da resposta dada
por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) em relação a
várias perguntas sobre as classificações que utiliza referentes a “cor ou raça”, explicou que
(2015):
O critério adotado é a “autodeclaração” em cinco categorias de cor
ou raça: “branca”, “preta”, “parda”, “amarela” e “indígena”. Vale
considerar também que, pois são pesquisas domiciliares, o
respondente responde por si (se morador) e pode também
responder por membros do domicílio não presentes no momento da
pesquisa. Não há instrução para o entrevistador se valer da
heteroclassificação. Mais especificamente quanto ao termo de cor ou
raça “parda”, considerado “termo residual” por especialistas (Cf.
Petruccelli, 2007), em investigações no IBGE até os anos 2000, houve
instrução para coletar nessa categoria “pessoa que se enquadrar
como parda ou se declarar como mulata, cabocla, cafuza, mameluca
ou mestiça”. Essa definição foi retirada do manual de coleta do Censo
Demográfico 2010 e pesquisas mais recentes, pois inclui termos
desatualizados e conceitos ambíguos, tais como o de “mestiçagem”.
A instrução para a categoria de cor ou raça “parda” no Censo
Demográfico 2010 é para ser assinalada para “pessoa que se declara
como parda”. Como dito, trata-se de uma categoria de uso corrente,
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já aplicada há mais de um século e com a qual as pessoas se
identificam, tendo-se em mente que a identificação étnico-racial é
uma interação social e socialmente construída; vai além da cor da
pele ou da ancestralidade de cada pessoa. Inclusive, o quesito das
pesquisas do IBGE é denominado "cor ou raça" e não apenas "cor"
ou apenas "raça", exatamente porque as categorias que englobam
podem ser entendidas pelo entrevistado de forma bastante diversa.
O critério definidor da identidade racial nas universidades federais, em consonância
com a Lei de Cotas (LEI nº 12.711), com o Decreto regulador (nº 7.824) e com a Portaria
Normativa do MEC (nº 18), é a autodeclaração; esta que, de acordo com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), significa “um documento assinado pelo candidato
que afirma sua identidade étnico-racial” (2020).
Diante disso, tem-se também a análise por identificação racial nas universidades
federais após a autodeclaração, conforme aponta Denise Goes, coordenadora do comitê
de avaliação de denúncias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocorre da
seguinte maneira: “Por causa da forma como o racismo funciona no país, diz, a identificação
para avaliar se alguém está apto para ocupar as vagas destinadas aos negros é feita com
base no fenótipo, não com base em questões culturais ou ancestralidade” (MORI, 2020).
Ainda, Marcelo Pádua, coordenador do comitê de heteroidentificação da UFRJ, justifica a
adoção do critério, afirmando que "historicamente o racismo no Brasil é baseado no
fenótipo, ou seja, nas características aparentes das pessoas, como cor de pele, traços e
cabelo”, e acrescenta, “quanto mais características que identificam uma pessoa como
negra, mais chances de sofrer com o racismo. Quanto mais características brancas, maiores
as chances de inclusão social" (MORI, 2020).
Por todo o exposto, cabe um breve “parênteses” para determinar o conceito de
“fenótipo”, que para entendê-lo, deve-se compreender também o conceito de “genótipo”.
Este é “a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que
um indivíduo possui. Essa constituição genética é proveniente dos ancestrais que esse ser
possui”. Já o fenótipo é “a expressão do genótipo mais a interação do
ambiente. Quando falamos da cor da pele de uma pessoa, estamos falando de uma
característica que surgiu em decorrência de informações presentes em seu DNA,
entretanto, essa mesma pessoa pode expor-se ao sol por várias horas durante o dia,
causando alterações em seu tom de pele. É por isso que dizemos que o fenótipo é igual
ao genótipo mais influências do meio” (SANTOS, 2020).
Com base no que foi explanado, deve-se ter em mente que a avaliação fenotípica
usada nas instituições federais de ensino superior é em consonância com a aparência do
candidato, e é feita depois dele se autodeclarar pertencente a determinado grupo étnico,
por meio da atuação das chamadas “comissões de heteroidentificação”.
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Tanto é assim, que está em tramitação na Câmara dos Deputados o PL nº 461/2020,
visando proibir a realização de procedimentos de heteroatribuição de pertencimento racial,
e uma das leis que ele pretende alterar é a Lei de Cotas, instituindo nessa o artigo 6-A, no
qual determina o seguinte: “Fica vedada a realização de qualquer procedimento de
heteroidentificação com o objetivo de identificação racial nas universidades federais e nas
instituições federais de ensino técnico de nível médio” (HATTEM, FONTEYNE, POIT,
GANIME, MARTINS, 2020, p. 1). Em parte da justificativa, os autores da proposta descrevem
a atuação dessas comissões (2020, p. 2):
Pessoas que se declararam negras, para fazer jus às vagas reservadas
a candidatos negros, têm sido obrigadas a passar por uma comissão
de heteroidentificação racial na qual são avaliadas características
como a cor da pele (melanoderma, feoderma ou leucoderma), o tipo
de nariz (curto, largo ou chato), além de lábios grossos, mucosas
roxas, dentes muitos alvos e oblíquos, crânio dolicocélico, tipo de
maxilar, cabelo crespo ou encarapinhado, pouca barba e arcos
zigomáticos proeminentes.
2.2.3 Abordagem Jurídica da Lei de Cotas
Michel Temer (2007, p. 146), ilustra o seguinte:
Sabemos que há um escalonamento de normas. A lei de submete à
Constituição, o regulamento se submete à lei, a instrução do Ministro
se submete ao decreto, a resolução do Secretário de Estado se
submete ao decreto do Governador, a portaria do chefe de seção se
submete à resolução secretarial. Há hierarquia de atos normativos, e
no ápice do sistema está a Constituição.
Perante o exposto, pode-se sustentar a falta de concordância legal na criação e
definição dos critérios das comissões de heteroidentificação. Nem na Lei de Cotas, nem em
seu Decreto nº 7.824, nem na Portaria Normativa nº 18 do MEC, que regulamenta os
primeiros, encontra-se qualquer resquício de definição ou implantação dessas comissões,
não longe dessa linha, também não se depara com quaisquer orientação acerca da
autodeclaração, quais critérios deve ela basear-se e que consciência deve ter o indivíduo
que se autodeclara, muito menos exibe-se, nas normas citadas – a possibilidade de
regulamentação ou implementação de novas perspectivas ou invencionices diversas do
estabelecido em seus textos.
Ainda, carece de congruência as práticas das comissões de heteroatribuição de
pertença, que, ao tornarem criteriosa a verificação ou a validação da autoatribuição,
conflitam com a primeira etapa da aplicação desta ação afirmativa que é a própria
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autodeclaração, esta que está em aberto na legislação e que deixa ao arbítrio dos
candidatos às vagas a verificação pessoal de inclusão. Por isso, quando se mostram
conflitantes os atos normativos, deve-se prevalecer os superiores, haja vista, conforme
apresentado, tratar-se de uma hierarquia normativa.
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Consoante esse raciocínio é o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), que prima pela autodeclaração (ALMEIDA, 2018):
Em que pese os traços fenótipos serem critérios primordiais para a
aferição da validade da autodeclaração, não se olvida que a primazia
da autodeclaração busca justamente assegurar ao indivíduo que,
ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha
experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu
desenvolvimento humano. Não se está a admitir, como não se admite
pela legislação, que a hereditariedade seja critério subsidiário a tanto.
Mas que, em hipóteses para as quais os traços fenótipos sejam objeto
de controvérsia, é dizer, que a heteroidentificação realizada pela
Administração vá de encontro ao conteúdo da autodeclaração do
candidato, seja permitido que este demonstre que, a despeito da
controvérsia concreta acerca da fenotipia.
Ao tratar do julgado supracitado, Jomar Martins, explica (2020):
Com a prevalência deste entendimento, a 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) declarou nula a decisão da
Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração ÉtnicoRacial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que
não homologou a autodeclaração de uma candidata. Com o
provimento da apelação, por maioria, a autora teve reconhecido o
direito à matrícula na condição de cotista étnico.
Nessa direção, pode-se citar a decisão do Ministério Público Federal no Espírito
Santo (MPF/ES) de arquivar a representação criminal, em face das denúncias das possíveis
incidências no crime de falsidade ideológica pelos aprovados no vestibular da Universidade
Federal do Espírito Santo, em 2016. A deliberação tem como parâmetro a Lei nº 12.711 e
o edital do Vestibular da referida universidade, que estabelecem unicamente o critério
autodeclaratório para o enquadramento nas cotas raciais, e a inexistência de “quaisquer
critérios fenotípicos, genotípicos e de qualquer outra natureza, para a identificação de
pardos, negros ou índios” impede uma posterior comprovação (MPF, 2016). A esse
respeito, o procurador da República, Flávio Bhering Leite Praça, disserta (MPF, 2016):
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A pessoa pode ser loira dos olhos azuis. Mas se ela se autodeclara
parda, por exemplo, não há irregularidade em âmbito criminal, uma
vez que não há como confrontar o conteúdo dessa autodeclaração,
quando utilizada como critério único num processo seletivo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O mais próximo que se chegou de uma alteração na Lei de Cotas no sentido de
tentar inviabilizar tais “arbítrios autodeclaratórios” foi com a proposição do PL nº 6473/
2016 na Câmara dos Deputados, que previa no artigo 3º da referida lei, o § 1º, esclarecendo:
“A autodeclaração prevista no caput deste artigo poderá sujeitar se a comprovação por
meio de documentos originais e/ou entrevista pessoal” (FLORIANO, 2016, p. 1). Por mais
nobre que fosse a intenção do legislador, peca terrivelmente ao não estabelecer critérios
para autoatribuição, mas não por desconhecimento dessa falha legislativa, pois ele
reconhece a existência de divergências com base nessa lacuna logo na justificativa da
proposta (FLORIANO, 2016, p. 2).
E também, a vagueza desse texto alterador tornaria o debate sobre essa “monitoria”
objeto de insegurança jurídica pela hermenêutica aplicada, pois não há parâmetros
autodeclaratórios, irá se comprovar o que com documentos e entrevistas? Que o candidato
à vaga reconhece-se como integrante de um grupo social e sabe assinar um papel
formalizando esse reconhecimento? A atividade comprobatória dividir-se-ia entre
averiguação e convalidação de um ato exclusivamente subjetivo, e poderia até resultar em
devaneios fiscalizatórios pela ausência de metodologia e instrução normativa suficientes.
Essas lacunas legais é que deixam ao bel-prazer dos avaliadores a definição de quem se
autodeclarou “corretamente” ou não, e isso é um bom motivo para se desejar a extinção
desses ofícios, como ocorre atualmente com as comissões de heteroidentificação, que de
acordo com a justificativa do PL nº 461/2020, que visa proibir essas atuações na Lei de
Cotas, explana (HATTEM, FONTEYNE, POIT, GANIME, MARTINS, 2020, p. 2):
As decisões das comissões de verificação da autodeclaração racial
são baseadas em regras subjetivas e ideológicas e, por isso,
ultrapassam os limites de conveniência e oportunidade do ato
discricionário da administração pública, resultando inevitavelmente
em decisões ilegais e arbitrárias, centradas em concepções e
convicções pessoais de seus membros, que acabam por ocasionar
inúmeras injustiças e distorções.
Nessa esteira de instabilidades estão as pessoas que se consideram pardas,
seguindo a linha do que foi mostrado, o pardo é aquele descendente de mais de um grupo
étnico, e, existem três formas de se avaliar essa identidade étnico-racial.
A lei é clara quando define o critério autodeclaratório (que para o pardo basta
comprovar a descendência, sem delineamentos fenotípicos atrelados), mas falha ao não
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especificar em que essa autoatribuição deve basear-se, pois, existem os parâmetros que
delimitam o ser pardo e existe a finalidade das ações afirmativas, que é propiciar uma
igualdade material (esta segundo José Afonso da Silva (2005, p. 213-214), consiste em
reconhecer a existência de desigualdades e “realizar a igualização das condições
desiguais”), como também tentar abrandar um passado e presente discriminatórios, e
especificamente em relação à política de cotas raciais, elas servem para o enquadramento
de indivíduos com características fenotípicas específicas de um grupo estigmatizado e
segregado socialmente, deve-se deixar isso explícito e autoexplicativo na redação legal,
não se pode propor qualquer letra de lei para uma política pública tão séria e essencial
como esta.
Implantar uma atividade monitória sem corrigir os erros da avaliação primária torna
inviável o esclarecimento desse imbróglio de subjetividade, a averiguação probatória de
uma autoidentificação sem limitações seria no mínimo ilógica, para não dizer incabível.
Adicionalmente, a ausência de clarificação para a ocorrência da autodeclaração torna a
atividade das comissões terrivelmente arbitrárias, pois sem parâmetro algum,
principalmente de conhecimento prévio do inscrito, essas operações podem ocasionar o
cancelamento da matrícula do candidato, considerando a “incongruência na declaração”
(UFAM, 2020). A única avaliação coerente, pela falta de orientações e pela interpretação
literal da Lei, seria a verificação da descendência do candidato, haja vista esta ser
pressuposto para o enquadramento da pessoa à identidade étnico-racial parda.
2.3 Abordagem da Intenção do Projeto de Lei nº 73/1999 frente à Lei de Cotas e às
Condutas Sociais.
2.3.1 A Intenção do Projeto de Lei nº 73/1999.
Na justificativa do PL nº 73/1999, atual Lei de Cotas, Nice Lobão assegura (1999, p.
78-79):
Nossa intenção é a de gestar os fundamentos do surgimento de uma
verdadeira elite acadêmica (com “e” maiúsculo e não no sentido
pejorativo dos que excluem a maioria da cidadania, mas, ao contrário,
dos que apostam decisivamente na sua integração efetiva na
sociedade com vistas a alcançar o bem-estar social).
Diante disso, faz-se necessária a definição do termo “elite”, consoante afirma
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino (1998, p. 385):
Por teoria das Elites ou elitista — de onde também o nome de
elitismo — se entende a teoria segundo a qual, em toda a sociedade,
existe, sempre e apenas, uma minoria que, por várias formas, é
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detentora do poder, em contraposição a uma maioria que dele está
privada. Uma vez que, entre todas as formas de poder (entre aquelas
que, socialmente ou estrategicamente, são mais importantes estão o
poder econômico, o poder ideológico e o poder político), a teoria das
Elites nasceu e se desenvolveu por uma especial relação com o
estudo das Elites políticas, ela pode ser redefinida como a teoria
segundo a qual, em cada sociedade, o poder político pertence
sempre a um restrito círculo de pessoas: o poder de tomar e de impor
decisões válidas para todos os membros do grupo, mesmo que tenha
de recorrer à força, em última instância.
Essa classificação, indubitavelmente, não se adequa ao contexto entendido na
justificativa do citado projeto de lei, isso, claro, em uma interpretação literal, que por certo
não é adequada. Quando se constata a intenção de formar uma elite acadêmica, sem ser a
elite que exclui a cidadania, está-se diante de um termo ainda não esclarecido: cidadania.
No ensinamento de José Afonso da Silva (2005, p. 345-346), a cidadania “qualifica os
participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal,
atributo político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela
representação política”. Essa “versão” jurídica do vocábulo ainda é pouco esclarecedora,
ciente disso, essencial torna-se a qualificação atribuída por Maria de Lourdes Manzini Covre
(2002, p. 8-9):
Para muita gente, ser cidadão confunde-se com o direito de votar.
Mas quem já teve alguma experiência política – no bairro, igreja,
escola, sindicato etc. – sabe que o ato de votar não garante nenhuma
cidadania, se não vier acompanhado de determinadas condições de
nível econômico, político, social e cultural.
Podemos afirmar que ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser
súdito e soberano. Tal situação está descrita na Carta de Direitos da
Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, que tem suas
primeiras matrizes marcantes nas cartas de Direito dos Estados
Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1798). Sua proposta mais
funda de cidadania é a de que todos os homens são iguais ainda que
perante a lei, sem discriminação de raça, credo ou cor. E ainda: a
todos cabem o domínio sobre seu corpo e sua vida, o acesso a um
salário condizente para promover a própria vida, o direito à
educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos
poder expressar-se livremente, militar em partidos políticos e
sindicatos, fomentar movimentos sociais, lutar por seus valores.
Enfim, o direito de ter uma vida digna, de ser homem.
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Com base nessa elucidação, pode-se atingir a seguinte conclusão da justificativa
exposta – sem usar da interpretação literal – se elite é uma minoria poderosa e cidadania
é uma coleção de direitos e deveres, dentre os direitos, a educação, convergem-se à ideia
de que o quantitativo usado para implantação da política de cotas pretendia gerar
educação à uma minoria quase sem cidadania completa, e essa negação à elite que
corrompe parte da cidadania seria o entendimento de que a finalidade da ação afirmativa
é promover espaços a grupos discriminados e/ou marginalizados, sem contrastar ou
impedir a cidadania alheia, apostando, como diz o texto, numa integração à sociedade com
vistas a atingir um bem-estar social. Nesse sentido intencional do projeto é que se deve
entender a finalidade da já pronta e vigente Lei de Cotas. Porém, como trata-se de parte
de uma política pública, a intenção deveria estar atrelada à realidade social, influindo de
modo pragmático, todavia, não conseguiu efetividade plena na cultura local, conforme
exposição seguinte.
2.3.2 Comportamento Social e a Lei de Cotas.
Miguel Reale diferencia algumas condutas, dentre elas a moral, que segundo o autor
(1999, p. 396):
A direção que seguimos brota do que há de mais singular e recôndito
em nosso ser. Praticamos determinado ato e sentimos que é reflexo
ou expressão de nossa personalidade, e que, por conseguinte, o
motivo de nosso agir é um motivo que se põe radicalmente em nós.
A instância última do agir é o homem na sua subjetividade
consciente. Quando a ação se dirige para um valor, cuja instância é
dada por nossa própria subjetividade, estamos perante um ato de
natureza moral.
O que distingue a conduta moral é esta pertinência da estimativa ao
sujeito mesmo da ação. De certa forma, poderíamos dizer que no
plano da conduta moral o homem tende a ser o legislador de si
mesmo.
E continua o mencionado autor, determinando o que vem a ser conduta jurídica
(REALE, 1999, p. 403):
Aquilo que para os demais homens é uma simples convenção ou
costume, para determinado campo da atividade humana passa a ser
obrigação jurídica. A medida deste comportamento, porém, não é
dada nem pelo sujeito que age, nem pelo outro sujeito a que se
destina, mas é dada por algo que os entrelaça em uma objetividade
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discriminadora de pretensões, muitas vezes, mas nem sempre e
necessariamente, recíprocas.

Nessa lógica, uma contextualização da sociedade
conformidade com Rachel Sheherazade (2015, p. 77-78):
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A razão de medir do Direito não se polariza em um sujeito ou no
outro sujeito, mas é transubjetiva. A relação jurídica apresenta
sempre a característica de unir duas pessoas entre si, em razão de
algo que atribui às duas certo comportamento e certas exigibilidades.
O enlace objetivo de conduta que constitui e delimita exigibilidades
entre dois ou mais sujeitos, ambos integrados por algo que os
supera, é o que chamamos de bilateralidade atributiva. A essência do
fenômeno jurídico é dada por esse elemento que se não encontra
nas outras formas de conduta.
nacional é válida, em

Quando pensamos em identidade nacional, logo nos vêm à mente
elementos como o futebol e o carnaval. Na área dos valores, porém,
o que automaticamente nos ocorre é o famigerado “jeitinho
brasileiro”. A expressão remete à prática comum da desonestidade,
suavizada por um eufemismo diminutivo e até carinhoso. O “jeitinho
brasileiro” nada mais é do que a quebra das regras sociais, o atropelo
das leis e a tolerância com a corrupção, desde que ela nos favoreça
ou aos nossos.
Rachel Sheherazade (apud GNOATO, 2015, p. 78), aduz ser o “jeitinho” uma
“categoria intermediária que se situa entre a honestidade e a marginalidade, pois é
justamente este o lugar do malandro, o ‘profissional do jeitinho’”. Ademais, esse ator
intermediário localiza-se entre o lícito e o ilícito, onde a legalidade seria relativizada. “Essa
relativização ocorreria porque, dependendo do contexto em que elas se encontram ou da
identidade dos envolvidos, podem ou não valer” (SHEHERAZADE, 2015, p. 78). E prossegue,
afirmando que a partir desse cenário de “expertise” “surgiu a figura do “malandro”, o sujeito
astuto, que não trabalha e vive de bicos, agiotagem, trambiques e delitos; que dribla as
regras de convivência e dá as costas para as leis” (SHEHERAZADE, 2015, p. 79).
A atuação do Poder Legislativo frente às condutas sociais é justamente criar leis que
impeçam tamanho arbítrio, tamanha subjetividade, pois como foi exposto, na conduta
moral o homem é o legislador de si, e em uma sociedade com um órgão legiferante a nível
nacional, e funcionando, não cabe a indivíduos isolados definir por si as normas vigentes.
As normas devem ser gerais, devem ultrapassar a circunscrição individual, sobressair -se,
ocorrendo a transindividualização das leis, e assim, contribuir para contenção de atitudes
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que vão de encontro ao regramento legal e propiciar um cenário com condutas jurídicas
bem definidas.
Quando se percebe que uma das características sociais de um povo é justamente a
capacidade de não seguir regras, ou melhor, de “obedecer não obedecendo”, de usar a lei
em seu favor, a atividade legiferante deve trazer para si – com supedâneo na consciência
social – a árdua tarefa de controlar essa população e evitar, ao máximo, pelas leis criadas,
a possibilidade de ocorrência do “jeitinho”. Mas não, a representatividade popular do
parlamento atingiu seu ápice quando oportunizou a realização de atitudes tão
desprezíveis, isto é, quando permitiu que estudantes de escolas particulares no 9º ano do
ensino fundamental migrassem para escolas públicas para cursar o ensino médio, e,
automaticamente, cumprissem um requisito qualificador para a condição de cotista,
sabendo que o Congresso Nacional criou uma lei que não prevê essas condutas, e como
se não bastasse, indiretamente, o referido órgão entendeu que esses ex-alunos de
instituições privadas estão necessitando de cotas sociais porque concluíram sua jornada
acadêmica em escola pública. A indiferença do legislativo nacional demonstra a
“importância” que se dá à educação e à inclusão social, pois mesmo tendo conhecimento
de atos imorais, permanece apático.
No contexto das cotas raciais, o jeitinho segue em evidência, com nomenclatura
adequada a ocasião: “afroconvenientes”. Aproveitando-se da liberalidade legal que
proporciona uma autodeclaração sem observâncias, esses, consoante aponta Adriano
Lesmo e Érica Caetano (2016):
Que omitiam a presença de alguma hereditariedade afrodescendente
passaram a mencionar a possível herança negra, principalmente em
concursos de vestibulares, criando uma nova nomenclatura não
oficial para esses casos, os “afroconvenientes”.
Geralmente, os “afroconvenientes” são pessoas pardas, ou seja, que
possuem alguma miscigenação racial ligada aos negros, e, por
conveniência, já que não assumiam ser dessa etnia anteriormente,
tentam ou desfrutam de todos os benefícios da chamada
“democracia racial”.
Consoante o exposto, independente do que pensam e fazem essas instituições,
existe uma primazia da autoidentificação, ainda, uma simples leitura da Lei faz-se chegar a
esse entendimento. Quando se tem críticas às atividades das comissões de
heteroatribuição de pertença, elas são, de longe, amplamente válidas, o subjetivismo é a
peça chave do processo de ingresso por autodeclaração nas universidades pela Lei, mas
essas conseguem hierarquizar a subjetividade e sem legitimidade, definir que o seu
subjetivismo tem força normativa superior. Nessa questão, fazem-se presentes e
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importantes: a conduta moral e a conduta jurídica; aquela quando não definida em diploma
normativo de nada vale, por isso, não adianta ir de encontro às práticas imorais sem pleitear
mudança legislativa, seja dos atos dos “afroconvenientes”, seja dos atos dos ex-alunos de
escolas particulares, se a Lei continua incólume e o entendimento que se tem é de que o
oportunismo é legalizado.
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Foram mais de 13 anos de tramitação do PL 73/1999, parece até que todos os
legisladores que o aprovaram não tinham bagagem social alguma. O diploma normativo
carece de objetividade, de previsibilidade social, de prevenção e proteção finalística dessa
política pública, porém, sobram textos mal formulados e lacunas que tornam inefetiva a Lei
nº 12.711/2012 - não em sua plenitude - e os prejudicados com essa norma, que aparenta
nunca ter deixado de ser um mero projeto, são aqueles grupos citados em seu texto, mais
de uma década tramitando para formar um documento legal “para inglês ver”, não integra
e não proporciona educação a quem deveria. O sonho da elite acadêmica com “e”
maiúsculo permanece rascunhado.
3. AÇÃO AFIRMATIVA PRAGMÁTICA DEPENDE DE MUDANÇAS NA LEI.
Seguindo o raciocínio de Cármen Lúcia Antunes Rocha (1996, p. 7):
Se a igualdade jurídica fosse apenas a vedação de tratamentos
discriminatórios, o princípio seria absolutamente insuficiente para
possibilitar a realização dos objetivos fundamentais da República
constitucionalmente definidos.
Pois daqui para a frente, nas novas leis e comportamentos regulados
pelo Direito, apenas seriam impedidas manifestações de
preconceitos ou cometimentos discriminatórios. Mas como mudar,
então, tudo o que se tem e se sedimentou na história política, social
e econômica nacional? Somente a ação afirmativa, vale dizer, a
atuação transformadora, igualadora pelo e segundo o Direito
possibilita a verdade do princípio da igualdade, para se chegar à
igualdade que a Constituição brasileira garante como direito
fundamental de todos.
Nessa esteira, entende-se necessária a atualização dessa atual espécie de ação
afirmativa, para propiciar um cenário mais igualador e menos discriminatório, e também,
menos possibilitador da perpetuação dessa desigualdade, pois é ignóbil o panorama atual
da política de cotas, mais vil é saber que existem parlamentares que em vez de buscar
solucionar o problema, aperfeiçoar o texto legal e criar mecanismos para impedir a
inviabilização total dessa política pública, preferem abandoná-la, mas não por completo.
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O PL nº 1443/2019, da Câmara dos Deputados (CD), pedia a revogação total da Lei
nº 12.711/2012, mas a autora o retirou de tramitação, afirmando no Requerimento de
Retirada que “seu texto apresenta erro que distorce o real propósito do Projeto, que é
revogar tão somente as Cotas Raciais” (PIMENTEL, 2019, p. 1). A mesma autora da proposta
supracitada não desistiu, e propôs outro projeto, o PL nº 1531/2019 (CD), que diz na
ementa que pretende alterar a Lei de Cotas para “retirar o mecanismo de subcotas raciais
para ingresso nas instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível
médio” (PIMENTEL, 2019).
Enquanto os projetos supracitados pedem a abolição das ações afirmativas, o PL nº
5384/2020 (CD) propõe uma mudança na redação do artigo 7º da atual Lei para mantê-la
definitivamente, dizendo na proposta que “o programa especial para o acesso às
instituições federais de educação previstos nesta Lei é permanente, sendo garantido o
serviço de assistência estudantil para aqueles estudantes que assim o necessitarem para a
realização e conclusão de seu curso” (ROSÁRIO, SILVA B., FELICIANO, VICENTINHO,
PINDARÉ, MELCHIONNA, CAROLINA, SILVA O., 2020).
Seguindo a lógica de prorrogação da vigência da ação afirmativa, o PL nº 1788/2021
(CD) também quer alterar o artigo 7º da Lei de Cotas, aumentando de 10, para 30 anos o
prazo de revisão, instituindo o seguinte (PINDARÉ, 2021):
Art. 7º No prazo de 30 (trinta) anos a contar da data de publicação
desta Lei, será promovida a revisão do programa especial para o
acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos,
pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como
daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas. (grifos nossos)
Nesse mesmo sentido é o PL nº 5303/2019 (CD), que pretende alterar artigos da Lei
nº 12.711/2012, “retirando a menção às cotas raciais para o ingresso em instituições
federais de ensino” (JAZIEL, 2019). Ainda, existe o PL nº 461/2020 (CD), que pretende “vedar
a realização de procedimentos de heteroidentificação racial” na (não somente) Lei de Cotas
(HATTEM, FONTEYNE, POIT, GANIME, MARTINS, 2020). Exclusivamente um projeto, o PL nº
6473/2016 (CD), não pretendeu anular essa ação afirmativa por inefetividade ou questões
políticas, ele tentou atualizar a Lei para impedir absurdos, dizendo na ementa que
(FLORIANO, 2016):
Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o
ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio e dá outras providências, para
possibilitar a comprovação da autodeclaração por meio de
documentos originais e/ou entrevista pessoal.
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Na justificativa do PL nº 461/2020 (CD), discorre-se o seguinte (HATTEM, FONTEYNE,
POIT, GANIME, MARTINS, 2020, p. 2):
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Apesar de a lei prever apenas a necessidade da autodeclaração do
candidato para que faça jus às vagas destinadas a candidatos negros
e embora não haja previsão legal para a criação dessas comissões no
âmbito das instituições federais de ensino, os comitês de
heteroidentificação racial estão funcionando a pleno vapor no Brasil.
Por isso, faz-se necessária a aprovação da presente proposição
legislativa para que tribunais raciais sejam proibidos no Brasil.
Na outra casa legislativa, o Senado Federal (SF), o PL nº 4656/2020 afirma que a
depender da proporção do preenchimento de vagas para pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência, pode aumentar ou diminuir o prazo de vigência da Lei de Cotas.
Se inferior à proporção de vagas, fica a Lei vigente por mais 10 anos, se superior, por mais
5 anos, cabendo a aplicação da Lei no caso de redução da proporção após a suspensão
(PAIM, 2020).
Por mais crítica que seja a ausência de previsão legal para os trabalhos das
comissões de heteroidentificação, elas são necessárias, e em vez de criar um projeto para
proibir o que, legalmente, não existe, deveria haver esforços no sentido de incluir as
comissões na Lei. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu constitucional as
diligências dessas comissões, no julgamento sobre a política de cotas raciais da
Universidade de Brasília (UnB), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 186. Explana o ministro Ricardo Lewandowski ( apud IKAWA, 2012, p. 83-84):

A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo,
no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação
negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo,
tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as
incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre
autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -,
essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio
indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se
refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à
redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos
adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de
formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a
coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações
assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a
formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.
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A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais
controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita
respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê
deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como
negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma
classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por
fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a
concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que
se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou
entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo,
pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto
tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe
econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos
curtos (grifos do autor).
Lewandowski continua, defendendo a constitucionalidade da prática (2012, p. 84):
Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os
sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto
quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de
respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver,
plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional (grifo do
autor).
Com o propósito de rebater o argumento de que essas comissões seriam um
“Tribunal Racial”, o citado ministro do STF profere (LEWANDOWSKI, 2012, p. 119):
Também não acolho a impugnação de que a existência de uma
comissão responsável por avaliar a idoneidade da declaração do
candidato cotista configure um “Tribunal Racial”. O tom pejorativo
e ofensivo empregado pelo partido requerente não condiz com a
seriedade e cautela dos instrumentos utilizados pela UnB para evitar
fraudes à sua política de ação afirmativa. A referida banca não tem
por propósito definir quem é ou não negro no Brasil. Trata-se, antes
de tudo, de um esforço da universidade para que o respectivo
programa inclusivo cumpra efetivamente seus desideratos,
beneficiando seus reais destinatários, e não indivíduos
oportunistas que, sem qualquer identificação étnica com a causa
racial, pretendem ter acesso privilegiado ao ensino público superior.
(grifos nossos)
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Considerando as informações acima, não se pode manter a Lei de Cotas como está,
deve-se sustentar a atualização legislativa em relação às cotas raciais, a definição de
critérios gerais na Lei de Cotas deixando a liberdade de classificações específicas
posteriores ou a fixação de todos os critérios que se deseja usar a nível nacional, que se
redefina ou haja cientificação da finalidade da Lei, que exista instruções suficientes para
uma “perfeita” autoatribuição. Do mesmo modo, na autodeclaração e na fiscalização
posterior desse ato, deve-se explicar ao máximo que o ser “pardo” citado na legislação não
é literalmente o conhecido geneticamente, os fins dessa ação afirmativa impedem uma
conclusão genotípica do termo, sendo essencial ao conhecimento público que não se
levará em conta a definição literal dessa palavra, mas sim os aspectos fenotípicos dos
indivíduos, pois esses são alvo de discriminação e são essas pessoas que a política de cotas
tem de abarcar, consoante disserta Lewandowski (2012, p. 119):
A discriminação e o preconceito existentes na sociedade não têm
origem em supostas diferenças no genótipo humano. Baseiam-se, ao
revés, em elementos fenotípicos de indivíduos e grupos sociais. São
esses traços objetivamente identificáveis que informam e
alimentam as práticas insidiosas de hierarquização racial ainda
existentes no Brasil. (grifo nosso)
Ainda, faz-se necessária também um atualização legislativa em relação às cotas
sociais, para censurar comportamentos hostis com o intuito de ingressar em instituições
federais de ensino superior como cotista, até porque, o público que a Lei tenta alcançar é
o vulnerável que não acessa tantos espaços sociais como a “elite”. Ela serve para atestar a
fragilidade de um público em face de outro, e garantir o acesso dessa minoria ao ensino
superior, ela não pode ser vista como um processo que, basta segui-lo para “virar um
cotista”, o propósito da Lei não é criar vulneráveis de fachada para perpetuar privilégios
sociais, ela quer proporcionar chances de cidadania plena a grupos excluídos, e com o
ânimo de enfrentar o oportunismo é a justificativa do PL nº 2384/2019 (SF), tramitando
atualmente no Senado Federal (CONTARATO, 2019, p. 6-7):
Nesse aspecto, o que se observa é que muitas famílias abastadas
têm matriculado seus filhos em escolas particulares durante todo o
ensino fundamental e, com o intuito de burlar o espírito da Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, matriculam seus filhos no ensino
médio da rede pública, para que tenham mais fácil acesso às
universidades públicas.
Contudo, as famílias que se valem desse ardil, complementarmente,
têm pago para seus filhos cursos preparatórios para vestibulares de
ponta, com alto valor.
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Ora, assim agindo, conseguem somar o melhor dos dois mundos.
Isso porque há acesso facilitado para a entrada em universidades
públicas via cotas e há a preparação de elite, nos mesmos moldes em
que ocorreria em uma escola particular.
O Estado não pode ser tolerante com isso, haja vista que ninguém
pode ser beneficiar da própria torpeza. Para a própria legitimidade
das ações afirmativas, que se criem balizas bem definidas para
impedir esse tipo de conduta.
Por essa razão, é necessário incluir a exigência de cumprimento
integral do ensino fundamental para o acesso às cotas, de modo que
se garanta o efetivo destino das vagas de cotas à parcela mais pobre
da sociedade (grifos nossos).
Esse PL possui o enquadramento necessário e a direção correta à impedir o proveito
das classe mais abastadas, pode não solucionar o problema mas ao menos está ilustrando
uma nova ótica à temática, as cotas sociais vieram com o fim de auxiliar os socialmente
vulneráveis, entre eles os estudantes de escolas públicas no Brasil, levando-se em conta o
público e todas as suas peculiaridades, são sim pessoas que merecem ser incluídas e que
devem ter seus direitos respeitados. O PL citado é o único de todos os mostrados neste
trabalho que, visando ampliar o período em escolas públicas para além do ensino médio,
continua tramitando na sua respectiva Casa Legislativa.
Seguindo um ideário marxista, quando os congressistas arquivam projetos que
buscam facilitar o ingresso de um público marginalizado eles apoiam esse cenário de
escárnio a essa parcela da população, e além disso, apoiam o favorecimento de classes e
grupos não necessitados dessa ação afirmativa, se a maioria no Legislativo delibera e/ou
denega proposições, e esse poder está mantendo um “status quo”, é nesse sentido que
deduz-se que “as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe
dominante” (MARX; ENGELS, 2008, p. 42). Ademais, referindo-se aos pequenos burgueses,
Karl Marx e Friedrich Engels (1850, p. 3), afirmaram que esses “confiam em corromper os
operários com esmolas mais ou menos veladas e debilitar sua força revolucionária por meio
da melhoria temporária de sua situação”, entendimento quase parafraseado seria a posição
do legislador, que institui uma política pública que deveria favorecer totalmente alguns
grupos, mas acabar por ser benevolente – injusta e imoralmente – com outros personagens
sociais, em conclusão da paráfrase chega-se ao ponto de se criar essa Lei somente para
acalmar os ânimos de uma minoria excluída, formalmente essencial para garantir um
“silêncio” (cobrança) temporário.
Logo no artigo 1º do PL nº 2384/2019 (SF), assegura-se (CONTARATO, 2019, p. 2):
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Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao
Ministério da Educação reservarão, em cada processo seletivo para
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo
cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham
cursado todo o período dos ensinos fundamental e médio em
escolas públicas (grifo nosso).
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A proposta legislativa tem o apoio dos autores, pois além de buscar coibir ações
degradantes, é revolucionária ao continuar tramitando e ser uma luz mutante em meio a
anos de morosidade e desleixo. Por mais inteligente que seja o estabelecimento de um
período de 10 anos para revisão da Lei de Cotas, os aviltamentos a ela persistem e já
deveriam ter sido corrigidos antes mesmo do período proposto. Sendo assim, conclui-se
o desenvolvimento deste trabalho com o pensamento de Cármen Lúcia (1996, p. 13):
A ação afirmativa é um dos instrumentos possibilitadores da
superação do problema do não-cidadão, daquele que não participa
política e democraticamente como lhe é, na letra da lei fundamental,
assegurado, porque não se lhe reconhecem os meios efetivos para
se igualar com os demais. Cidadania não combina com desigualdade.
República não combina com preconceito. Democracia não combina
com discriminação. E, no entanto, no Brasil que se diz querer
republicano e democrático, o cidadão ainda é uma elite, pela
multiplicidade de preconceitos que subsistem, mesmo sob o manto
fácil do silêncio branco com os negros, da palavra gentil com as
mulheres, da esmola superior com os pobres, da frase lida para os
analfabetos... Nesse cenário sócio-político e econômico, não seria
verdadeiramente democrática a leitura superficial e preconceituosa
da Constituição, nem seria verdadeiramente cidadão o leitor que não
lhe rebuscasse a alma, apregoando o discurso fácil dos igualados
superiormente em nossa história feita pelas mãos calejadas dos
discriminados (grifo do autor).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao passo que se ia sedimentando novos conceitos, percebia-se as disparidades
sociais e legais frente a essa ação afirmativa, os desentendimentos são claros, uma lei
distante da sociedade e uma sociedade distante da lei. A perspectiva que orienta a
interpretação pode levar a equívocos, mas são olhares que encontram um mesmo ponto:
a promoção de igualdade.
Mostrou-se que a definição de quem é ou não pardo pode ser realizada por vários
meios de identificação étnico-racial, também concluiu-se que a finalidade das cotas raciais
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é incluir grupos discriminados pelo fenótipo, e isso, por mais que geneticamente o cidadão
seja pardo, o enquadramento a essa ação afirmativa obedece outro requisito, e este não é
explanado como deveria, o que resulta em um processo de (não) ingresso nas
universidades arbitrário, pois é excluída a matrícula de uma pessoa com base na
subjetividade de outras, constatando-se a inconsistência legal desses atos pela lógica da
hierarquia normativa.
Porém, não se pode olvidar da imprescindibilidade das comissões de
heteroidentificação, por mais arbitrárias que sejam atualmente, são indispensáveis à
efetivação dessa ação afirmativa e devem ser proporcionados os subsídios necessários a
uma atuação legítima e coerente com os propósitos legais.
Outra interessante conclusão foi a permissividade da Lei com os candidatos que,
aproveitando-se exclusivamente de sua letra, ingressam em universidades públicas como
cotistas sociais, saindo de suas escolas particulares para cursar somente o ensino médio na
rede pública.
Desde 2012, quando a Lei foi criada, conforme consta nessa pesquisa, 5 propostas
de alteração legislativa tramitam na Câmara dos Deputados, a saber: duas pedem a
revogação das cotas raciais, uma quer vedar a atividade das comissões de
heteroidentificação, outra que tornar a Lei permanente, e a última, quer aumentar o prazo
de revisão para 30 anos. No Senado Federal, desde a criação da Lei, apenas duas propostas
seguem tramitando, uma fala sobre a prorrogação da vigência e a outra que considerar
cotista social quem estudou no ensino fundamental e médio em rede pública. Ou seja, dos
7 projetos de lei que tramitam atualmente no Congresso Nacional, apenas 4 pensam em
aperfeiçoar a ação afirmativa, essa indiferença frente a desigualdade social no país é uma
barreira para alcançar a efetividade plena dessa Lei.
Deve-se, contudo, reconhecer que mesmo com as falhas a Lei de Cotas tem que
existir, não se pode fazer como propõem alguns legisladores e eliminar o problema junto
com a ação afirmativa, abandonar tão nobre intenção seria abandonar grande parte da
população brasileira necessitada e inviabilizada. O “jeitinho brasileiro” precisa ser
minimizado com leis mais previsíveis e fiscalizações adequadas, pois a Lei de Cotas não é
um instrumento a ser usado por oportunistas, ela serve para reconhecer vulnerabilidades,
e a partir disso, garantir parte da cidadania com a promoção da educação.
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O RELATÓRIO CONCLUSIVO (OU DE FINALIZAÇÃO) DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL
PELO DELEGADO DE POLÍCIA NO PROCEDIMENTO POLICIAL E SEU VALOR
INFORMATIVO E PROBATÓRIO PARA A PERSECUÇÃO PENAL
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JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR: Delegado de Polícia
no Estado de Mato Grosso. Professor de cursos
preparatórios para concursos públicos. Colunista
do site Justiça e Polícia, palestrante, coautor de
obras jurídicas e autor de artigos jurídicos.
TRISTÃO ANTONIO BORBOREMA DE CARVALHO41
(coautor)
Não existe absolutamente nada de referencial teórico publicado sobre a
temática em sites especializados de doutrina policial, versando acerca do relatório
conclusivo (ou de finalização) de investigação policial pelo delegado de polícia no
procedimento policial e seu valor informativo e probatório para a persecução penal.
Fato é que apesar da doutrina conservadora ter desprezado o valor informativo
e probatório do relatório e do próprio inquérito policial ao longo da história – quando em
regra as ações penais em sua grande maioria esmagadora tem suporte no inquérito policial
– , agora se tem a oportunidade de descer as minucias e solapar as falácias propaladas pela
doutrina classista. Certamente esta doutrina conservadora era movida por interesses
classistas de desprezar a importância das investigações policiais no sistema acusatório,
ignorando mormente as premissas basilares do sistema acusatório quando cada instituição
deve atuar dentro do seu quadro exclusivo de atribuições nitidamente separadas pela
Constituição Federal, como investigar, acusar, julgar e defender, sob pena de violar a
paridade das armas.
Ou seja, por maior que seja a latitude hermenêutica que estamos dispostos a
nos autoconceder, é preciso dar rotatividade ao olhar para analisar o instituto sobre vários
ângulos – denotando que concepções maciças podem ser flexibilizadas. Poucas “verdades
absolutas” resistem a uma honesta guinada de pescoço proporcionando vislumbrar a real
roupagem conferida ao relatório policial sem ignorar sua potencialidade e funcionalidade.
Cumpre-nos vocalizar a outra vertente, por entendermos que não é dado ao exegeta
remodelar fatos a seu capricho.

41 Delegado de Polícia no estado do Paraná desde o ano 2008. Ex-Delegado de Polícia Civil do Estado de
São Paulo (aprovado em primeiro lugar – DP1/99). Professor concursado da disciplina de Direito Penal da
Academia de Polícia Civil do estado de São Paulo (ACADEPOL). Especialista em Gestão de Segurança Pública
pela Escola Superior da Polícia Civil do Estado do Paraná.
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Nesse norte, o tema atinente à força probante e informativa do relatório final
do inquérito policial e autos apuratórios de ato infracional merece um recorte mais
aprofundado, lembrando que o relatório conclusivo (ou de finalização) de investigação
policial sintetiza de forma retrospectiva os fatos (objetos de investigação) e todos os
acontecimentos ocorridos no trajeto investigativo.
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Afinal, qual a sua força probante e informativa?
Advertimos que, antes de responder a tais provocações, mister visitar conceitos
e dispositivos legais.
O art. 10, §1º, do Código de Processo Penal preconiza que “autoridade fará
minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente”:
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em
que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§ 1o A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido
apurado e enviará autos ao juiz competente.
Da redação do art. 10, §1º, do Código de Processo Penal identifica-se um
vocábulo nuclear desta discussão, qual seja, “minucioso” relatório (relatório este de
conclusão/finalização de investigação policial). O vocábulo minucioso vem exprimir de
significado cheio de detalhes, dos mínimos pormenores (diz-se de trabalho, descrição,

quadro etc.); circunstanciado, pormenorizado, detalhado; que se esforça para não
excluir nenhum detalhe no que faz (diz-se de indivíduo); detalhista.

Ainda a reboque, mister buscarmos os conceitos de “valor”, “prova” e
“elementos informativos”.
Assim, extrai-se do léxico que a expressão “valor” traduz identidade com as
seguintes locuções: aquilo que “pode ser útil”, tenha “prestígio, qualidade, a relevância e
importância de”; “mérito”. Ainda, sem seu sentido jurídico, representa a “capacidade de
ação jurídica que tem de produzir determinados resultados” (dicio.com.br).
Noutro quadro de análise, as “provas” tecnicamente falando segundo a
doutrina e jurisprudência majoritária, são aquelas produzidas sob o crivo do contraditório
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e ampla defesa. Inclui-se também as provas irrepetíveis 42, cautelares e antecipadas que
podem se produzidas inclusive no âmbito do inquérito policial, ainda que ratificadas em
juízo.
Sobre o conceito de prova e elementos de informação (ou “elementos
informativos”), RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ensina que:
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“[...] A palavra prova só pode ser usada para referir aos elementos de
convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por
conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob
o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa. O
contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência
e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em
contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da
atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova”. Por
outro lado, elementos de informação são aqueles colhidos na fase
investigatória, sem a necessária participação dialética das partes
(LIMA, 2014, p. 550) [grifos nossos].
Já nos dizeres de NOBERTO AVENA
“[...] logo, é intuitivo que, embora não tenha o legislador proibido a
utilização de elementos angariados na fase investigativa, determinou
que a regra deverá ser a de que as decisões proferidas pelo Poder
Judiciário fundamentem-se na prova produzida perante o
contraditório judicial, ressalvando-se desta exigência tão somente as
provas cautelares, realizadas antecipadamente c não sujeitas à
repetição (v.g., exame de corpo de delito, diligências de busca e
apreensão e interceptações telefônicas realizadas na fase do
inquérito policial)” (AVENA, 2015, p. 32).
Calcado neste ponto, temos a conclusão lógica e inarredável de que a
distinção entre elementos de informação (elementos informativos) e prova se dá no exato
momento em que elas são produzidas em regra, trazendo as consequências na carga do
valor probatório que possuem.
Ademais, temos o consenso de que durante o curso do Inquérito Policial pode
se dar a produção de provas irrepetíveis (não repetíveis), antecipadas e cautelares, que
integrarão o contraditório diferido, ulterior ou postergado, ou seja, que o contraditório e
42.

Aquelas provas essencialmente realizadas na fase investigatória que materialmente seria impossível
à reprodução e repetição durante a fase processual da ação penal.
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a ampla defesa serão exercidos em outro momento posterior – que não aquele em que é
produzida, ordinariamente.
De outro lado, também é ponto consensual que o elemento informativo
advém na fase pré-processual (investigativa), e sua produção se dá sem o crivo do
contraditório e ampla defesa, já que o inquérito policial seria inquisitivo (inquisitoriedade
mitigada, devido às alterações dadas pela Lei Federal nº 13.245/16 43 e pela Lei
13.964/201944 – Pacote Anticrime).
Dando sequência, o Código de Processo Penal estabelece que os elementos
informativos não seriam suficientes para sustentar uma possível condenação:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Em verdade, estes elementos informativos prestariam numa cognição
moderada (descaracterizando uma cognição sumária, de um extremo, e sem ser uma
cognição exauriente em outro) para a decretação de medidas cautelares e para a
formação da opinio delicti. Ademais, servem também para que conjugados com as
43.Art.

7º, inciso XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“[...]
XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta
do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios
e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da
respectiva apuração: a) apresentar razões e quesitos.”
“Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição
Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais
procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal
praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art.
23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir
defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
44

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do
procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar
do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado,
a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado
à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e o ito) horas, indique defensor
para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)”
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provas sob o contraditório e ampla defesa sirvam para condenação - ou absolvição,
lembrando a bidirecionalidade do inquérito policial.
Noutro quadrante, a prova propriamente dita, na sua vertente de se provar
algum fato, é aquela produzida na fase judicial, sob o crivo dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Referida prova sob o rígido aspecto técnico possuiria
amplo valor probatório.
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Daí, antolha-se cogente conclusão de que o correr do inquérito policial implica
iluminar os calcanhares de vidro do criminoso (perseguir a prova e elemento informativo),
com um itinerário que assegure o sucesso apuratório. Assim, cada passo deve ser
precedido de uma ponderação (por que foi eleita aquela pesquisa? O que se pretende com
ela?). Nesse sentir, não podemos olvidar que ao contrário do propalado pela doutrina
clássica, é no inquérito policial que se tem a maior possibilidade do aspecto da
oportunidade e conveniência de levantar as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas
ao redor da infração penal e do seu responsável.
Deste modo, parece afrontar a intelecção a máxima que veda ao Delegado
estabelecer um juízo de valor no seu relatório final. Com efeito, se a formalização de seu
desfecho condensa todas as diligências materializadas e se escuda na eleição e no
resultado de cada uma delas, pode-se inferir que a sua epítome, muito mais que uma
resenha, é um testemunho do dominus investigatio sobre o material ali produzido e seus
consectários. Assim como já discorremos em artigo sobre o nível de cognição horizontal e
vertical do delegado de polícia em suas deliberações em flagrante delito, com maior razão
no relatório final conclusivo de investigação policial, o Delegado de Polícia pode e deve
reconhecer dentro daquele limite discorrido da manifesta ou da alta probabilidade de
ocorrência dos institutos abaixo45:

45 Nesta direção, oportuna faz a citação do delegado de polícia Leonardo Marcondes Machado: “Agora o
que deve ficar claro é que existem limites cognitivos entre as fases, ou melhor, que o grau ficou com
emissão da instrução preliminar não pode ser do mesmo do processo penal (... ) a investigação parte de
um juízo de possibilidade para análise de uma probabilidade delitiva. O processo por sua vez, se inicia tem
um juízo limitado de probabilidade e apenas poder, ao final, redundar em decreto condenatório se restar
comprovada a procedência da imputação acusatória em ´um elevado ou elevadíssimo grau de probabilidade´
(ou certeza relativa). O que também expresso por alguns como “para além da dúvida
razoável”. (MACHADO, 2020, p. 22).
Comugando deste posicionamento, o delegado de polícia, Henrique Hoffmann Monteiro de Castro, em
precisa análise aborda que: “Do estado de inocência decorrem duas regras básicas:[1] (a) a regra probatória
segundo a qual a dúvida na persecução criminal milita em favor do réu (in dubio pro reo), e (b) a regra de
tratamento de acordo com a qual a prisão cautelar configura exceção.
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•

excludente de antijuridicidade ou de ilicitude

•

excludente de culpabilidade

•

erro de proibição e erro de tipo

•
desistência voluntária (ponte de ouro), arrependimento eficaz (ponte
de ouro ou resipiscência), arrependimento posterior (ponte de prata), crime
impossível, crimes continuados, delitos em concurso de crimes materiais e
formais, crimes qualificados, crimes majorados/circunstanciados, crimes com
causa de aumento de pena, com causa de diminuição de pena, tipicidade
conglobante, tipicidade material, entre outras matérias de direito
Conquanto a doutrina clássica/tradicional/conservadora insista no argumento de que
não caberia ao Delegado de Polícia enfrentar estas matérias, ousamos divergir.
Não há motivo justificável para apartar do Delegado de Polícia a cognição de
horizontal, acerca da desistência voluntária (ponte de ouro), arrependimento
eficaz46(ponte de ouro ou resipiscência), arrependimento posterior(ponte de prata), crime
impossível, crimes continuados, delitos em concurso de crimes materiais e formais, crimes
qualificados, crimes majorados/circunstanciados, crimes com causa de aumento de pena,
com causa de diminuição de pena, tipicidade conglobante, tipicidade material, entre outras
matérias de direito no relatório policial conclusivo, já que são matérias que diretamente ou
Quanto à regra probatória, grande parte dos estudiosos limita sua incidência após a deflagração do processo
penal (depois do recebimento da acusação), a fim de que o magistrado faça, no momento da sentença, a
valoração da prova.
Contudo, a valoração da prova ocorre também nos momentos anteriores à sentença, a saber, instauração ou
não do inquérito policial, indiciamento ou não indiciamento, oferecimento da denúncia ou requerimento de
arquivamento, e recebimento ou não da denúncia. E nessas fases costuma -se falar em princípio do in dubio
pro societate como suposta variação da regra probatória penal (...) Embora não se tenha alcançado um
consenso quanto ao significado preciso dos standards probatórios, podemos falar em prova crível, prova
preponderante e prova para além de dúvida razoável, para exprimir respectivamente o juízo de
possibilidade, juízo de probabilidade e juízo de certeza necessários nas diferentes fases da persecução
criminal (...) (CASTRO, 2019, p. 1).
Em seguida, o delegado Henrique Hoffmann Monteiro de Castro arremata: “O que precisa ficar claro é que,
havendo dúvidas sobre a existência de indícios mínimos de mater ialidade e autoria, não se deve instaurar o
inquérito policial. E se for incerta a presença de indícios veementes do crime e de seu autor, o
indiciamento e a acusação não devem ser feitas. A dúvida, portanto, continua beneficiando o imputado,
por aplicação do in dubio pro reo” (CASTRO, 2019, p. 1) [grifos nossos].
46 Vale pontuar que, a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é polêmica,
havendo doutrinadores defensores da classificação como (i) causa pessoal de extinção da punibilidade (ex:

Zaffaroni), (ii) causa de exclusão da culpabilidade (ex: Claus Roxin), prevalecendo, porém, na doutrina e
jurisprudência pátria a concepção de que são verdadeiras (iii) causas de exclusão da tipicidade.
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indiretamente afetam o “jus libertatis” do investigado e estão dentro do feixe de atuação
do Delegado de Polícia.
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Notadamente, a carreira de Delegado de Polícia é reconhecida como jurídica pela Lei
Federal nº 12.830/2013 e é ao mesmo tempo operador do direito. Não faz sentido alijar do
rol de matérias de sua atuação, assuntos umbilicalmente ligados à sua atuação e que
implicam reflexos diretos e indiretos no direito à liberdade, em que a autoridade policial
deve ser o primeiro garantidor das garantias e liberdades fundamentais. A par disto, o
magistrado penalista GUILHERME DE SOUZA NUCCI assevera que:

O delegado de polícia é o primeiro juiz do fato típico, sendo
Bacharel em Direito, concursado, tem perfeita autonomia para
deixar de lavrar a prisão em flagrante se constatar a insignificância
do fato, ou, se já deu início a lavratura do auto, pode deixar de
recolher ao cárcere o detido. Lavra a ocorrência, enviado ao juiz e ao
Ministério Público para avaliação final, acerca da existência - ou não
- da tipicidade (NUCCI, 2015, p. 545).
A lição moderna dos delegados de polícia FRANCISCO SANNINI e HENRIQUE
HOFFMANN leciona que não há diferença entre o status das confecções jurídicas dos
operadores do direito, que possuem igual formação jurídica:
[...] não há diferença entre o status das confecções jurídicas dos
operadores do direito, que possuem igual formação jurídica, sendo
elas manifestadas no mesmo patamar e apenas em momentos
distintos” (...). Tal entendimento[deixar de lavrar auto de prisão em
flagrante em caso da presença de causa excludente de
ilicitude] respeita a Constituição Federal, já que soa ilógico o
delegado de polícia confirmar a prisão flagrante de uma pessoa que
agiu, por exemplo, em legítima defesa, partindo-se do princípio que
sua conduta é causa de absolvição (artigo 386, VI, do CPP), Devendose aplicar, aqui, a mesma regra da homogeneidade vista allures, ou
seja, sabendo-se que é provável que o acusado sequer será
condenado, não há razão para ratificar sua prisão em flagrante e
manter sua segregação cautelar. E não custa lembrar que a
autoridade policial possui formação superior obrigatória em Direito
(artigo 2º da lei 12830/2013), tendo toda a aptidão e conhecimento
para valorar a situação jurídica concreta (ARAÚJO; COSTA, 2020, p.
753).
Com isto sustentamos que caberá legitimamente e legalmente ao Delegado de Polícia
em sede de relatório conclusivo de investigação policial promover a cognição de
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horizontal, respeito da desistência voluntária (ponte de ouro), arrependimento eficaz
(ponte de ouro ou resipiscência), arrependimento posterior(ponte de prata), crime
impossível, crimes continuados, delitos em concurso de crimes materiais e formais, crimes
qualificados, crimes majorados/circunstanciados, crimes com causa de aumento de pena,
com causa de diminuição de pena, tipicidade conglobante, tipicidade material, entre outras
matérias de direito.
Além de um catálogo de evidências documentadas, há uma discricionariedade de
eleição de métodos e raciocínio investigativo subjacentes. Por que referida perícia? Quais
os motivos da audição de determinada testemunha? Por que razão apreender determinado
objeto (ou deixar de apreendê-lo)? Por que se decidiu pela acareação? Quais as razões de
indiciar suspeitos em função de testemunhos anteriores contraditórios – os quais ora
abona e ora rechaça a tese de autoria? Por que uma inquirição prepondera sobre outra?
A discricionariedade (marca indelével do inquérito policial) não é um traço que
deva passar despercebido. Mais que um rígido rito, a sorte de cada investigação repousa
em análise casuística. A cada fato, partindo de dados conhecidos (ex: localização do corpo
crivado a balas), tenciona-se chegar ao desconhecido (quem detonou o revólver contra a
vítima). Nesse tablado, temos que o Delegado descortina um leque de hipóteses e
estabelece de que maneira elas podem ser confirmadas ou descartadas. Para tanto elege,
pela sua máxima experiência, diligências legais a serem materializadas, a seu talante, e
dentro do “cardápio” legal conferido pelo ordenamento jurídico.
Isso se chama encadeamento. Quando se pavimenta uma investigação, há passos
que não são estanques. A Autoridade Policial edifica pontes, liames e vínculos entre
referidas atitudes, dando não só conformação e uniformidade, mas de sua máxima
experiência, deflui conclusões. Nas palavras de ADRIANO SOUZA COSTA e LAUDELINA
INÁCIO DA SILVA, “o relatório é um grande instrumento facilitador no que tange à cadeia
de custódia das informações da investigação policial, levando em conta que elas cheguem
de forma mais concatenada e ordenada ao titular da ação penal”. (COSTA; SILVA, 2016. p.
341).
Ora, a resposta para as interpelações acima apontadas é calcada inevitavelmente
em ponderações e indisfarçavelmente carreada de valores.
Não por outra razão, doutrinadores vocacionados e experientes nessa seara da
investigação criminal caminham nesse sentido. A investigação tem início (notícia-crime),
meio (eleição de fontes de prova e sua produção) e fim (o desfecho, com impressões sobre
o produto instrutório angariado). Sob esse prisma, citamos MÁRCIO ALBERTO GOMES
DA SILVA:
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“não se trata de simples descrição dos atos praticados no curso do
feito. A carreira de Delegado de Polícia é jurídica e isso impõe que
ele desça a minúcias na análise do crime (...) posicionando-se de
forma expressa acerca dos elementos informativos e das provas por
ele coligidas, fundamentando o ato de indiciamento (...) ou as razões
que o levaram a não indiciar o suspeito/investigado (...) . ilógico que
o delegado de polícia leve a efeito atos como representações
(objetivando interceptações telefônicas, busca e apreensão e prisão,
por exemplo), ouça pessoas, requeste perícias e, por fim, não possa
se manifestar juridicamente acerca do cabedal probante por ele
produzido” (GOMES SILVA, 2021. p. 130).
A esse propósito, complementando a brilhante exposição, alçamos a linha
argumentativa de AMINTAS VIDAL GOMES:
“O inquérito – já foi dito – não é instrumento de acusação, mas meio
de apurar a verdade. Por isso mesmo, o relatório, narrativa honesta e
singela do que houver sido esclarecido, não pode assumir foros de
denúncia (...) será por vezes conveniente mostrar no relatório, a trilha
seguida nas investigações, citando-se os recursos usados na
consecução das provas. Poderá também ser apreciada a atitude do
indiciado no correr do inquérito, cabendo ainda salientar as
testemunhas que depuseram com mais segurança ou isenção na
opinião da autoridade processante”. (GOMES, 2015, p. 569).
Ao ilustrar seu pensamento, o autor epigrafado aponta os motivos pelos quais,
não raras vezes, o Delegado é convocado como testemunha pelo Parquet, em especial em
casos de Sessões Plenárias do Tribunal do Júri, para relatar suas investigações. Ali poderão
ser expressas suas impressões e seu juízo – abonatório ou de reproche, sobre cada fonte
de prova. Também nesse cenário, a Autoridade Policial desenha as contradições ou
coerências da produção de cada uma delas. Exemplo: entende que a testemunha foi
lacônica, demonstrava medo e receio, na exegese do teor de seu relato.
E nem se invoque o traço marcante do relato testemunhal é a objetividade, cuja
demonstração cinge-se apenas aos que seus sentidos capturaram do palco sob análise. O
artigo 213 do CPP franqueia ao depoente manifestar suas impressões pessoais quando
inseparáveis da narrativa do fato. Referido liame – raciocínio e exegese do pervagar
apuratório – é a essência do seu relato.
Tanto que o STF (HC 87662, Rel. Min. Carlos Brito, j. 5/9/2006) valida, enquanto
instrumento de prova, depoimento em juízo da Autoridade Policial que presidiu o inquérito
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policial ou que tenha presenciado o momento do flagrante, não implicando imediata
suspeição.
Assim, mais uma vez se reforça o caráter valorativo, pois se todas as diligências
já se encontram materializadas nos autos, o que se busca nesse tipo de audiência é
justamente conferir qual peso o Delegado, em contato direto com a produção de cada fase
da instrução preliminar, empresta ao caderno apuratório. Ou seja, quais seus vetores.
Somente quem tem intimidade com a ocorrência pode traduzir impressões subjacentes a
elas e melhor delinear o quadro de tudo quanto se apurou. Sabe atalhos e meandros de
um labirinto que, juntamente com sua esquipe, planificou.
Neste lastro, EUGÊNIO DE OLIVEIRA PACCELI admite um juízo “acerca do fatos
e do direito a eles aplicável, isto é, a respeito de eventual ocorrência de prescrição ou de
qualquer outra causa extintiva de punibilidade, bem como acerca da suficiência ou
insuficiência da prova, da existência ou inexistência do crime” (PACELLI, 2007, p. 43).
Sob tal métrica, outro ponto a se destacar é a possibilidade de o Delegado de
Polícia elaborar o relatório final oralmente, usando recursos tecnológicos audiovisuais.
Com efeito, os inquéritos policiais digitais proporcionam que vídeos sejam
inseridos nos procedimentos informatizados, em especial o relato de vítimas, testemunhas
e indiciados. No Estado do Paraná, o programa PPJ-e (Procedimento de Polícia Judiciária
Eletrônico) possibilita a gravação, em tempo real por recursos audiovisuais (inclusive
mediante videoconferência), de todas as oitivas realizadas no inquérito policial (sem
redução a termo). Referida plataforma comunica-se com o sistema forense, de modo que,
tão logo produzidas, sejam inseridas no programa PROJUDI (de responsabilidade do Poder
Judiciário paranaense) e acessadas por juízes, promotores e advogados.
Desse modo, ilustramos que nada impede que o Delegado se direcione até a cena
do crime e, ali, grave seu relatório (total ou parcialmente), conferindo dinamismo e
fidelidade. Além disso, proporciona a análise espacial do que anuncia, ao historiar os fatos.
O fenômeno ganha contornos revolucionários e adequa à finalidade precípua do
procedimento, ou seja, reconstruir o fato criminoso e suas circunstâncias, apreciando os
elementos que foram carreados.
À guisa de ilustração, o relatório gravado pode demonstrar o porquê
determinado testemunho demonstra ser débil frente a outro, suas incongruências,
cotejando com o palco da ocorrência e filmando à medida que narra. Pode apontar onde
foram coletadas as fontes de prova (ex: indicar a localização da câmera de segurança pela
qual imagens da cena do crime foram gravadas). Isso enriquece, prestigia e empresta valor
probatório ao relatório de inquérito policial. Confere minúcias cuja letra fria estampada em
papéis jamais teria o condão de evidenciar de forma tão transparente o apurado. Deposita,
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ali, o Delegado -, como timoneiro do feito- , suas impressões umbilicalmente ligadas a
tudo que foi produzido, ou seja, são juízos indissociáveis do que ali foi apurado.
O expediente gravado guarda coerência com o estatuído no artigo 405, parágrafo
único, do CPP (por interpretação extensiva – artigo 3° do mesmo diploma):
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§ 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos do
investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos
meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior
fidelidade das informações . (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
DA COGNIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO DELEGADO DE POLÍCIA EM SEDE DE
COGNIÇÃO MODERADA OU EXAURIENTE EM SUA DIAGNOSE DURANTE A
TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO POLICIAL E EXERCIDO NO RELATÓRIO POLICIAL
DE FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL
Sem dúvidas, o delegado de polícia emprega durante a tramitação do
procedimento policial e exerce no relatório policial de finalização investigativa da
autoridade policial a cognição moderada (aquela que não exaure todas as nuances) ou
exauriente (aquela que se esgota todas as linhas de investigações possíveis) em sua
diagnose.
O delegado de polícia HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO no ensina
sobre o “juízo de prognose” e “juízo de diagnose” que estariam em nosso sentir no campo
da cognição:
Para tanto, a autoridade de polícia judiciária faz ao longo da
apuração criminal dois juízos, a saber, prognóstico e diagnóstico,
o primeiro no início e durante a investigação policial, e o segundo ao
final do inquérito policial, sendo ambos exclusivos.
No início e no curso do procedimento policial, com a existência de
poucos ou inexistentes vestígios, ao decidir por uma ou outra
diligência, o delegado de polícia formula um juízo de prognose.
Com base nos parcos dados até então disponíveis, opta pelas
medidas investigativas mais aptas a descortinar o evento delitivo,
tanto em sua materialidade quanto autoria. Um leque de diligências
se abre à autoridade policial, que pode adotar uma ou outra
conforme sua percepção quanto à necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida[7], o que evidencia seu protagonismo
na gênese dos elementos de convicção. Trata-se de um olhar para
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frente, em busca de um objetivo, qual seja, a procura pela verdade
possível ou probabilidade qualificada[8].
Sendo a presidência do inquérito exclusiva da autoridade de polícia
judiciária, que age com isenção e imparcialidade[9] e sem hierarquia
em relação aos demais atores jurídicos[10], não fica sujeita a
interferências externas na escolha do iter investigativo a ser
percorrido. A condução do inquérito policial pelo delegado de
polícia:
pressupõe a direção, o exercício de toda a atividade investigatória
desenvolvida no decurso do inquérito policial, o que implica a
inadmissibilidade de interferências internas, dentro do próprio órgão
da polícia judiciária, ou externas, provenientes de demais
participantes da persecução penal, impedindo-os de se imiscuir na
esfera decisória do delegado de polícia. (...) No curso do inquérito
policial, compreendido entre a portaria de instauração e a confecção
do relatório final, cabe unicamente ao delegado de polícia decidir
sobre a diligência investigatória empregada, momento adequado
para execução, técnicas de inteligência necessárias e teses jurídicas
que se mostrarão úteis para a apuração dos fatos[11].
Nem mesmo o Ministério Público pode interferir no juízo de
prognose. Na fase anterior à instauração da investigação criminal e
durante o seu curso, o parquet desempenha sua função fiscalizatória,
exercendo estritamente um controle de legalidade em todo o
desenrolar da fase inquisitorial. Trata-se de atividade de caráter
vinculado, sendo-lhe vedada a invasão na discricionariedade de
escolha do caminho apuratório conferida à autoridade policial, sob
pena de indireta assunção da presidência do inquérito policial.
Portanto, até o encerramento da investigação policial, notam-se
atuações bem definidas do Ministério Público (caráter fiscalizador e
vinculado) e da polícia judiciária (caráter investigador e
discricionário)[12]. A fase posterior ao encerramento do inquérito
policial, entre a confecção do relatório e a propositura da denúncia,
é o momento adequado para o Ministério Público requisitar
diligências investigatórias, desde que imprescindíveis para a
denúncia (artigo 16 do CPP). Essa interpretação sistemática da
legislação, sob a lente constitucional, resguarda a função
preservadora do inquérito policial, impedindo uma visão monocular
que hipertrofie a acusação e desprestigie a defesa.
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Portanto, o juízo de prognose na escolha da marcha procedimental
e o juízo de diagnose na decisão de indiciamento formam o núcleo
cognitivo por meio do qual o delegado de polícia busca ultrapassar
a barreira epistemológica que oculta a verdade para além da dúvida
razoável[20] (CASTRO, 2016, p. 1) [destaques nossos].
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Em outras palavras o delegado de polícia HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE
CASTRO no explica sobre o “juízo de prognose” e “juízo de diagnose” que:
[...] Já o segundo diagnóstico (diagnose) é implementado ao final
do inquérito policial quando da análise de todos elementos
informativos colhidos na investigação, sendo ambos exclusivos
da atividade persecutória. Diga-se de passagem, que o juízo de
diagnose se dá na deliberação pelo indiciamento - formando o
núcleo cognitivo por meio do qual o delegado de polícia busca
ultrapassar a barreira epistemológica que oculta a verdade para
além da dúvida razoável[20]. (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos
cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 39; STF, AP
470, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ 17/12/2012). Assim, ao final do
procedimento policial, “tendo em mãos os elementos informativos
e probatórios amealhados como resultado das investigações
desenvolvidas, a autoridade de polícia judiciária faz um juízo de
diagnose. Cuida-se de um lançar de olhos para trás, a fim de se
decidir pela existência ou não de informações e provas acerca da
materialidade e autoria delitivas” (CASTRO, 2016, p. 1) [destaques
nossos].
DA COGNIÇÃO DE PROGNOSE (SUMÁRIA/EFÊMERA/SUPERFICIAL) E COGNIÇÃO
MODERADA/COGNIÇÃO EXAURIENTE (DIAGNOSE) EXERCIDO NO RELATÓRIO
POLICIAL DE FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL NAS
FACETAS DA COGNIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
Já tivemos oportunidade de abordar a cognição vertical e horizontal no campo
das deliberações pelo Delegado de Polícia em sede de prisão flagrancial.
Não podemos olvidar que a cognição de prognose (sumária/efêmera/superficial)
também é exercida no nascimento do Inquérito Policial, através de Portaria ou Auto de
Prisão em Flagrante Delito, que dão início ao Inquérito Policial quando o delegado de
polícia analisando o acervo diminuto – na maioria das vezes e sem profundidade fática pela
própria forma de estar iniciando ali – encampa dentro da cognição vertical (elementos
probatórios e informativos fáticos) e horizontal (matérias de direito) avaliar os indícios de
autoria, materialidade delitiva, circunstâncias e justa causa para instaurar o procedimento
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policial na fase inicial, o que, em momento posterior, pode se demonstrar o contrário (não
se ter nada daquilo que “ab initio” se visualizava: indícios de autoria, materialidade delitiva,
circunstâncias e justa causa) ou de maneira diversa com variações (a autoria recai em outra
pessoas ou várias pessoas; o crime foi outro; etc). Em outras palavras, há naturais mutações
de teses e hipóteses que emergem durante o correr investigatório.
De outro lado, a cognição moderada como regra, no procedimento policial que
não é uma cognição superficial ou cognição exauriente (diagnose) [a cognição a ser
idealizada no mundo ideal] se dá após a devida investigação policial, exercida no relatório
policial de finalização investigativa da autoridade policial nas facetas da cognição vertical
e horizontal, na qual o delegado de polícia encampa dentro da cognição vertical
(elementos probatórios e informativos fáticos) e horizontal (matérias de direito) o exame
também a existência e manutenção dos indícios de autoria, materialidade delitiva,
circunstâncias e justa causa para apontar o desfecho do procedimento policial na fase final,
o que lá na frente pode se demonstrar o contrário. Aqui surge para o delegado de polícia
várias situações como: indiciamento, não indiciamento, sugestão de arquivamento por
inúmeros argumentos etc.
O DELEGADO DE POLÍCIA DEVE FAZER JUÍZO DE VALOR NO RELATÓRIO POLICIAL DE
FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL, À VISTA DO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, MORMENTE EM RELAÇÃO A VIGÊNCIA DA LEI
FEDERAL Nº 12.830/2013
A propósito das discussões, confiram-se as disposições insertas no art. 2º,§§ 1º e 6º,
todos da Lei nº 12.830/2013:

“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 inquérito
policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da
autoria das infrações penais.
[...]
§ 6o O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á
por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato,
que deverá indicar a autoria, materialidade e suas
circunstâncias”.
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Por isso, o Delegado de Polícia deve fazer juízo de valor no relatório policial de
finalização investigativa, frente ao ordenamento jurídico pátrio, mormente em relação a
vigência da Lei Federal nº 12.830/2013 que impõe esta tarefa por ato fundamentado da
análise técnico-jurídico do fato, já que inevitavelmente a Autoridade Policial deverá
enfrentar dentro do acervo probatório e informativo, se estão presentes os indícios de
autoria, materialidade delitiva e circunstâncias para fins de indiciamento ou não.
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Aliás, não existem palavras inúteis no texto de lei, e quando o legislador ordinário
federal estampou essa previsão do Delegado de Polícia por “ato fundamentado da análise
técnico-jurídico do fato” (art. 2º, § 6º) levou a obrigatoriedade do enfrentamento
motivadamente dos fatos postos obtidos no curso da investigação, reclamando a análise e
apontamentos da Autoridade Policial se estariam presentes os indícios de autoria,
materialidade delitiva e circunstâncias para fins de indiciamento ou não, dentro do acervo
probatório e informativo.
DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEVEM SER DEMONSTRADOS (OU NÃO SE FOR O CASO DE NÃO INDICIAMENTO OU
IMPUTAÇÃO) NO RELATÓRIO POLICIAL CONCLUSIVO DE INVESTIGAÇÃO
Com a nova Lei 12.830/2013, que veio disciplinar sobre as investigações presididas
pelo Delegado de Polícia, conferiu expressamente a possibilidade deste em tecer
comentários sobre a autoria e materialidade delitiva e sobre o indiciamento, fatos estes
que já eram possíveis diante da finalidade do inquérito policial (art. 4º, do CPP) ou do auto
apuratório de ato infracional.
A propósito das discussões, confiram-se as disposições insertas no art. 2º,§§ 1º e 6º,
todos da Lei nº 12.830/2013:

“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 inquérito
policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da
autoria das infrações penais.
[...]
§ 6o O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á
por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato,
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Assim, eis as considerações pertinentes doravante em relação à autoria,
materialidade delitiva e suas circunstâncias.
Os indícios de autoria e materialidade delitiva estão presentes nas circunstâncias
investigadas. Neste sentido, consoante o Código de Processo Penal , indícios são:

“CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - TÍTULO VII
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas.
CPP, CAPÍTULO X - DOS INDÍCIOS
Art. 239 - Considera-se indício a circunstância conhecida e provada,
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias".
Sobre o indício, importante a preleção de HÉLIO TORNAGHI:

"Enquanto que, relativamente à existência do crime, o Código exige
prova (querendo significar prova cabal), no que se refere à autoria,
ele se contenta com indícios, isto é, meros sinais. Se houver maiores
provas, tanto melhor; mas a lei não as exige" (Curso de Processo
Penal, 2/85, Saraiva, 1983).
VINCENZO MANZINI, ainda sobre indício, em seu "Tratado de Derecho Procesal
Penal", afirma que o:

“Indício é um fato ou circunstância certa, da qual se pode tirar, por
indução lógica, uma conclusão acerca da subsistência ou
insubsistência de um fato a provar. Este conceito foi determinado na
obra citada onde Código de Processo Penal a adotou, simplificando
o conceito, como fato ou circunstância conhecida e provada que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outras circunstâncias ou fatos.”
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JULIO FABBRINI MIRABETE, sobre indícios, em seu comentário ao Código de
Processo Penal, simplifica ainda mais dizendo que “indícios são a representação do fato a

ser provado através da construção lógica, a qual revela um outro fato ou circunstância.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed, Atlas, 2003, p. 803).

Por sua vez, sobre a materialidade delitiva, o grande professor VICENTE GRECO
FILHO pondera que:
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“Prova do fato significa convicção da existência da materialidade
da infração. Em princípio, em se tratando de infração que deixou
vestígios, a presença do exame de corpo de delito. [...] outros
elementos probatórios dão a certeza da ocorrência do fato”. (Greco
Filho, Vicente. Manual de processo penal / Vicente Greco Filho. – 9.
ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012 pag. 287).
A junção dos indícios de autoria e materialidade delitiva permitem o ato de
indiciamento. Sobre o indiciamento o professor, RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
conceitua o apontado instituto como:

“O indiciamento é o ato resultante das investigações policiais por
meio do qual alguém é apontado como provável autor de um fato
delituoso. Cuida-se, pois, de ato privativo do Delegado de Polícia
que, para tanto, deverá fundamentar-se em elementos de informação
que ministrem certeza quanto à materialidade e indícios razoáveis de
autoria. Portanto, se a atribuição para efetuar o indiciamento é
privativa da autoridade policial (Lei n° 12.830/13, art. 2°, § 6°), não se
afigura possível que o juiz, o Ministério Público ou uma Comissão
Parlamentar de Inquérito requisitem ao delegado de polícia o
indiciamento de determinada pessoa47” (BRASILEIRO, 2015, p. 146).
Portanto, inegavelmente num relatório policial conclusivo de investigação, os
indícios de autoria e materialidade delitiva e circunstâncias deverão ser demonstrados (ou
não se for o caso de não indiciamento ou imputação) e havendo, por exemplo provas
citadas com exposições ou elementos informativos no corpo do relatório, inegavelmente
este relatório trará em si uma carga probatória ou informativa, a depender da circunstância.
DA TIPIFICAÇÃO PENAL (INFRACIONAL) DA(S) SUPOSTA(S) CONDUTA(S) EM SEDE
DE RELATÓRIO CONCLUSIVO (OU DE FINALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL)

47 No sentido de que não cabe ao juiz determinar à autoridade policial o indiciamento formal de
investigados: STF, 2ª Turma, HC 115.015/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/08/2013; STJ, 5ª Turma, RHC
47.984/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 04/11/2014.
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A Lei 12.830/2013 restou claro que o ato de indiciamento é ato privativo do
Delegado de Polícia de carreira, logo, para o indiciamento é necessário o mínimo de
motivação, ainda que de maneira sucinta e apoiado as premissas fáticas do próprio
relatório, sem necessário esgotamento, mesmo porque não é essa a ideia e nem a
finalidade do relatório.
O Manual de Polícia Judiciária em seu ensinamento aborda como possível a
Autoridade Policial inserir opiniões ou impressões pessoais, assim como obras doutrinárias
e jurisprudenciais, mesmo porque o indiciamento exige fundamentação e apontamentos.
A propósito confira:

“(...) o relatório, peça técnica com forte conteúdo subjetivo, nada
impedindo que nele sejam inseridos opiniões ou impressões
pessoais, doutrinárias é até jurisprudenciais, determinando o juízo
de valor da autoridade policial e que servem para indicar as razões
do seu convencimento sobre o término do inquérito policial” (Manual
de Polícia Judiciária. 6ª edição. 2012. p. 59).
Neste pensar, não se pode vedar ao delegado de polícia avaliar os elementos
probatórios e informativos angariados com as suas impressões (juízos) e para tipificações
dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com indiciamento
ou não da pessoa investigada.
Com isto num relatório policial conclusivo de investigação, os indícios de autoria e
materialidade delitiva e circunstâncias com a tipificação penal deverão ser demonstrados
(ou não se for o caso de não indiciamento ou imputação) e havendo, por exemplo provas
citadas com exposições ou elementos informativos no corpo do relatório,
indiscutivelmente este relatório trará em si uma carga probatória ou informativa, a
depender da circunstância.
Em reforço a nossa argumentação do que já foi dito em linhas passadas, calha
registrar que não existem palavras inúteis no texto de lei, e quando o legislador ordinário
federal fez esta previsão do Delegado de Polícia por “ato fundamentado da análise técnico jurídico do fato” (art. 2º, § 6º) levou a obrigatoriedade do enfrentamento de forma
motivada dos elementos postos colhidos no curso da investigação, reclamando a análise e
apontamentos da Autoridade Policial se estariam presentes os indícios de autoria,
materialidade delitiva e circunstâncias para fins de indiciamento ou não, dentro do acervo
probatório e informativo.

264

www.conteudojuridico.com.br

Portanto, qualquer tentativa de alijar este alcance de atuação48 do Delegado de
Polícia deve ser repelida, pois não é dado ao intérprete restringir aquilo que o legislador
ordinário conferiu por lei a este agente público no exercício do seu múnus. Aliás, não faz
sentido obstruir o delegado de polícia que tem a dominus investigatio para atuar com
isenção, imparcialidade e dentro da bidirecionalidade que se presta o inquérito policial na
visão contemporânea – que deve ser desgarrada da doutrina clássica e conservadora
classista.
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DA INSERÇÃO NO CORPO DO RELATÓRIO POLICIAL CONCLUSIVO (OU DE
FINALIZAÇÃO) DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA DE
PROVAS, VÍDEOS, E ELEMENTOS INFORMATIVOS
Não raras vezes, zelosos delegados de polícias carreiam para o bojo do próprio
relatório conclusivo provas e elementos informativos.
Deste modo, na circunstância em que há inserção no corpo do relatório policial
conclusivo (ou de finalização) de investigação pelo delegado de polícia de provas, vídeos,
e elementos informativos não há dúvidas da força probante e informativa do relatório
policial de finalização investigativa da autoridade policial no inquérito policial e autos
apuratórios de ato infracional. Neste diapasão, não se pode vedar ao delegado de polícia
avaliar os elementos probatórios e informativos angariados com as suas impressões e para
tipificações dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com
indiciamento ou não.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, temos para nós que é possível prestar valor probatório e informativos
ao relatório conclusivo (ou de finalização) de investigação policial pelo delegado de polícia
no procedimento policial na persecução penal, mormente na circunstância em que há
inserção no corpo do relatório policial conclusivo (ou de finalização) de investigação pelo
delegado de polícia de provas, vídeos, e elementos informativos. Nestas situações não há
dúvidas da força probante e informativa do relatório policial de finalização investigativa da
autoridade policial no inquérito policial e autos apuratórios de ato infracional. Neste
diapasão, não se pode vedar ao delegado de polícia avaliar os elementos probatórios e
informativos angariados com as suas impressões e para tipificações dentro da análise dos
indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com indiciamento ou não.

48 No prisma de avaliar os elementos probatórios e informativos angariados com as suas impressões (juízos)
e para tipificações dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com indiciamento
ou não da pessoa investigada.
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Por fim, os delegados de polícia dentre outros atores da persecução penal devem
entender de uma vez que o relatório conclusivo (ou de finalização) de investigação policial
é de extrema importância e deve ser tratado com seriedade e com zelo.
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RESUMO: O presente trabalho discorre brevemente acerca do direito constitucional
aplicado à seguridade social através de princípios constitucionais elencados no artigo 194,
parágrafo único, da Constituição da República de 1988. Para tanto, comenta sobre cada
um dos princípios constitucionais específicos à seguridade social, inclusive, com redação
dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 103/2019 se utilizando de material
bibliográfico através de doutrinas jurídicas, jurisprudência, a própria Carta Magna. Com
isso, proporciona uma maior compreensão dos princípios constitucionais norteadores do
sistema da seguridade social por parte dos operadores do direito.
Palavras-chave: Direito
Constitucionais.

Constitucional

Aplicado.

Seguridade

Social.

Princípios

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento.
3. Princípio da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços às Populações
Urbanas e Rurais. 4. Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Benefícios
e Serviços. 5. Princípio da Irredutibilidade do Valor dos Benefícios. 6. Princípio da Equidade
na Forma de Participação no Custeio. 7. Princípio da Diversidade da Base de Financiamento.
8. Princípio do Caráter Democrático e Descentralizado da Administração. 9. Considerações
Finais. 10. Referências.
ABSTRACT: This paper briefly discusses the constitutional law applied to social security
through constitutional principles listed in article 194, sole paragraph, of the Constitution of
the Republic of 1988. Therefore, it comments on each of the constitutional principles
specific to social security, including with wording given by Constitutional Amendments nº
20/1998 and 103/2019 using bibliographical material through legal doctrines,
jurisprudence, the Magna Carta itself. With this, it provides a greater understanding of the
constitutional principles that guide the social security system by the operators of the law.
Keywords: Applied Constitutional Law. Social Security. Constitutional principles.
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1 INTRODUÇÃO
O presente artigo científico trata de breve comentário acerca do direito
constitucional aplicado à seguridade social abordando os princípios estampados na
Constituição Brasileira de 1988.
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Antes de mais nada princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade de sistema normativo, no que lhe confere
a tônica e lhe dá sentido harmônico.
O bem estar e justiça social são valores protegidos pela Constituição Federal, e
devem ser alcançados/promovidos por meio da concretização dos princípios. Proteção do
valor, através do princípio, concretizada na norma jurídica. Deve-se promover os valores e
os princípios. Portanto, primeiro se defende os valores e os princípios, e depois se aplica a
regra para efetivar a proteção.
O parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal de 1988 confere ao Poder
Público competência para organiza a seguridade social, nos termos da lei, e com base nos
objetivos que relaciona. A natureza das disposições dos diversos incisos do referido
parágrafo único revela que são princípios e não apenas objetivo a alcançar.
São princípios constitucionais por que se caracterizam pela generalidade de suas
disposições e seu conteúdo diz com os valores que o sistema deve proteger. Fundamentam
a ordem jurídica, orientam o trabalho de interpretação das normas e quando caracterizada
a omissão da lei, são as fontes do direito. Tais princípios são setoriais porque aplicáveis
apenas a seguridade social.
Longe de esgotar a temática por ser um breve comentário cada tópico buscou-se
discorrer brevemente sobre cada um dos princípios constitucionais elencados no art. 194
da CF/88 com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 103/2019 se
utilizando de material bibliográfico como doutrinas jurídicas, jurisprudência a própria Carta
Magna.
2 PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DA COBERTURA E DO ATENDIMENTO
O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento garante a todos os
que vivem em território brasileiro o mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade
impondo ao legisladoro respeito à igualdade estampado no art. 5º, caput da Carta
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Magna49 impedindo que haja excluídos da proteção social que a seguridade social deve
cumprir.
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Configurada a existência de necessidade gerada por algumas das continências
sociais previstas na Constituição da República de 1988, dá-se a incidência da norma jurídica
e efetiva-se alguma das hipóteses de proteção garantida pela seguridade social.
O princípio se apresenta em 2 (duas) vertentes: universalidade da cobettura e
universalidade do atendimento.
Universalidade de cobertura em seu aspecto objetivo, indica uma pretensão de que
todas as contingências que gerem uma situação de desamparo devam merecer previsão
legal.
A proteção social se instala em todas suas etapas de prevenção, de proteção
propriamente dita e de recuperação.
Cobertura compõe a terminologia própria dos seguros sociais, que abrangem riscos
e indenizações previamente definidos, mediante pagamentodo prêmio ou cota pelos
trabalhadores.
Universalidade de atendimento, ou universalidade em seu aspecto subjetivo trata
de todos aqueles que forem atingidos por uma contingência social que lhes retira a
capacidade de trabalhar ou acarretar um aumento de despesas, a qual se revela apta a
desencadear um desequilíbrio no orçamento familiar.
Segundo o jusdoutrinador Bulos50 sobre o princípio da universalidade da cobertura
e do atendimento comenta que:
“Por seu intermédio, todos indistintamente, devem gozar dos
serviços prestados pelo sistema de seguridade social. Brasileiros,
bem como estrangeiros aqui residentes ou domiciliados, aí se
incluem, no sentido de terem direito à mais ampla segurança
potencial e efetiva. Não há distinções para que alguém recorra a

49 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons tituicao/co nstituicao.htm>. Acesso em
22/05/2021.
50 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1286.
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sistema de seguridade nas áreas da saúde, previdência e assistência
social, exerçam ou não atividades laborais remuneradas”.
Todos os que vivem em território nacional têm direito subjetiva a alguma das formas
de proteção fornecida pela seguridade social.
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3 PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE E EQUIVALÊNCIA DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ÀS
POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS
A CF de 1988 eliminou a histórica discriminação entre trabalhadores urbanos e
rurais, conforme, Moraes51 apresenta que:
“Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: ...;
uniformidade e equivalênciados benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais; ...”.
Santos52 diz que:
“Pela uniformidade, trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao
mesmo tempo plano de proteção social. Esse princípio foi atendido
com a extensão, às trabalhadoras rurais do benefício previdenciário
de salário maternidade que antes era pago somente às
trabalhadoras urbanas”.
Ainda diz que:
“A equivalência determina que o valor das prestações deve ser
proporcionalmente igual, isto é, os benefícios devem ser os
mesmos, porém o valor da renda mensal é equivalente, mas não
igual, porque urbanos e rurais têm formas diferenciadas de
contribuição para o custeio da seguridade”.
O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos benefícios nos termos da lei (art. 195, § 8º).

51 MORAES, Guilherme Peña. Constituição da República Federativa do Brasil. 2. ed. Rio Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p. 155.
52 SANTOS, Maria Ferreira dos. Direito Previdenciário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 6.
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A própria Lei nº 8.213/91 contém preceitos que buscaram resgatar essa
desigualdade histórica, como o tratamento de segurado especial dado ao pequeno
produtor rural (art. 11, VII), bem como o estabelecimento de regras de transição para a
concessão de aposentadoria rural por idade (artigo 143).
Essas eventuais discriminações positivas transitórias, em favor das populações rurais,
são justificadas por uma questão de isonomia material e não violam o princípio da
uniformidade.
4 PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DISTRIBUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS
A seletividade é princípio voltado para o legislador, e dificilmente, propiciará análise
no caso concreto.
A Constituição Federal impõe ao legislador que selecione as prestações e as
contingências sociais que serão cobertas, à vista das possibilidades financeiras do Estado.
O objetivo do sistema de proteção social não é a eliminação, mas sim a redução das
desigualdades sociais e regionais, por meio da garantia dos mínimos vitais à sobrevivência
com dignidade.
Cabe ao legislador selecionar as contingências geradoras das necessidades que a
seguridade deve cobrir.
O STF (Supremo Tribunal Federal) em repercussal geral reconhecida com mérito
julgado aplica o princípio da seletividade no benefício da auxílio-reclusão, conforme, segue
transcrição parcial do recurso extraordinário:
Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do
segurado preso é que deve ser utilizada como parâmetro para a
concessão do benefício e não a de seus dependentes. Tal
compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela
EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo
auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar
a efetiva necessidade dos beneficiários. Diante disso, o art. 116 do
Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade.
[RE 587.365, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-3-2009, P, DJE de
8-5-2009, Tema 89.]53
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário 587.365/SC. Previdenciário.
Constitucional. Recurso Extraordinário. Auxílio-Reclusão. Art. 201, IV, da constituição da República. Limitação
do Universo dos Contemplados pelo Auxílio-Reclusão. Benefíco Restrito aos Segurados Presos de Baixa
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É opção política que deve levar em conta a prestação que propicie maior proteção
social e, por consequência, maior bem estar.
A distributividade impõe que a escolha recaia sobre as prestações que, por sua
natureza tenha maior potencial distributivo.
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Nada mais é do que a justiça social redutora das desigualdades. Deve-se distribuir
para os que mais necessitam de proteção com a finalidade sempre de reduzir as
desigualdades.
Na distributividade as necessidades mais prementes devem ser satisfeitas em caráter
de prioridade.
Vianna54 ao discorrer sobre este princípio diz que:
“Na distributividade está uma das funções mais importantes do
sistema, que é a redistribuição de renda. Distributividade, assim, é
uma forma de realizar a justiça distributiva, oferecendo maior
proteção social justamente a camada da sociedade mais
necessitada”.
Seletividade e distributividade impedem que a interpretação da legislação conceda
ou estenda prestações de forma diversa da prevista expressamente pela legislação.
5 PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS
Concedida a prestação, que, por definição, deve suprir os mínimos necessários à
sobrevivência com dignidade, conforme demonstrado por todo período contributivo do
segurado, a renda mensal do benefício não pode ser reduzida.
Esse dispositivo constitucional tem como razão histórica os altos índices de inflação,
que por décadas assolaram a economia nacional, aviltando salários e benefícios
previdenciários.
O constituinte de 1988 quis corrigir essa injustiça para os inativos, prevendo, no
artigo 58 do ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), uma revisão geral
para todos os benefícios em manutenção em 5 de outubro de 1988.
Renda. Restrição Introduzida pela EC 20/1998. Seletividade Fundada na Renda do Segurado Preso. Recurso
Extraordinário Provido. Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Recorrido: Patricia de Fatima
Luiz de Miranda. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 25 de março de 2009. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201845>. Acesso em: 29/05/2021.
54 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 18.
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Nery Junior55 esclarece que de acordo com a Súmula 687 do STF “a revisão de que
trata o ADCT 58 não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a
promulgação da CF/1988”.
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A irredutibilidade foi reafirmada no artigo 201, § 4º da CF/198856, que assegura o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei.
A jurisprudência57 tem entendido que a irredutibilidade é apenas nominal.
Ainda o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é oriundo da regra da
irredutibilidade de salários, estampado no art. 7º, VI da CF/198858 e tem um caráter
alimentar do benefício, conforme, art. 201, § 4° da CF/1988, assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real sendo vedada
à redução nominal, podendo haver correção real.
O julgado o Supremo Tribunal Federal no RE 199.99459 traz que: “a Constituição
Federal assegurou tão-somente o direito ao reajustamento, outorgando ao legislador
ordinário a fixação dos critérios para a preservação do
6 PRINCÍPIO DA EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO

55 NERY JUNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. São Paulo: Revistas dos
Tribunais, 2006. p. 406.
56 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 201. A previdência social será
organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei,
a: § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar -lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme
critérios
definidos
em
lei.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
57 Conselho da Justiça Federal. Justiça Federal. Jurisprudência. TRF da 1ª Região, AC 1998.01.00.0112463/MG, relator Juiz Carlos Moreira Alves, DJ, 7-5-2001, p. 52. Disponível em:
<https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/index.xhtml>. Acesso: 05/06/2021.
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 7º. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VI - irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário 199.994/SP. Recurso
Extraordinário. Constitucional. Previdenciário. Benefício Concedido Anteriormente à Promulgação da Carta
Federal de 1988. Critério da Equivalência Salarial, Inaplicabilidade. Preservação do Valor Real do Benefício.
Legislação Infraconstitucional. Observância. Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Recorrido:
Ema dos Santos Ferreira. Relator: Min. Maurício Corrêa, julgado em 23.10.1997, DJ 12.11.1999, p. 112.
Disponível em: < https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur102132/false>. Acesso em: 29/05/2021.
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Conforme, Bulos60 “eis uma forma de conclamar toda a sociedade a participar,
direta ou indiretamente, do financiamento do sistema nacional da seguridade”.
Esse princípio rege o planejamento e decorre da solidariedade e da capacidade
contributiva e é específico do custeio da seguridade social.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Toda sociedade financiará a seguridade social de forma direta com a contribuição
social e de forma indireta com as receitas que o poder público (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), deve enviar para a seguridade social.
Com o princípio da equidade a Constituição Federal de 1988 está querendo que
haja isonomia e equilíbrio entre o Estado e a sociedade. Equidade esta que deve haver
tanto na receita quanto na despesa, ou seja, quem recebe mais contribui com mais segunda
a capacidade contributiva.
Assim o plano plurianual de custeio é um conjunto de normas e indicadores
apoiados em previsões de receita e despesa, calculados com base na experiência de riscos,
na prestação de serviços e nas expectativas futuras de desenvolvimento do regime de
previdência e assistência social, a cargo das entidades do Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social, tendo como objetivo orientar a programação econômica do sistema e
assegurar o seu equilíbrio financeiro”.
A equidade da forma de participação de custeio vai se tratar de capacidade
contributiva estando interligado com o ideal de justiça que abarcará a ideia de criar certas
contingências que serão amparadas pela Previdência Social.
A atividade atualmente exercida pelo sujeito e ainda a sua capacidade econômica
é levada em conta. Podendo se chegar à conclusão de que quanto maior o risco de gerar
contingências pelo exercício da atividade, maior será a exigência na contribuição.
7 PRINCÍPIO DA DIVERSIDADE DA BASE DE FINANCIAMENTO
O artigo 195 da CF/198861 prevê que a seguridade seja financiada por toda
sociedade. O custeio é feito por meio de recursos orçamentários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, além, das contribuições pagas pelo empregador, pela

60 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1287.
61 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.

275

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

empresa ou entidade a ela equiparada (art. 195, I da CF/88) 62, pelo trabalhador (art. 195,
II da CF/88)63 , pelas contribuições incidentes sobre as receitas dos concursos de
prognósticos (art. 195, III da CF/88)64, e pelas contribuições pagas pelo importador de
bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar (art. 195, IV da CF/88) 65.
A empresa e entidade a ela equiparada contribuem sobre diversas bases de cálculo,
previstas no inciso I, a, b, e c, do art. 195 da CF/198866. Há ainda, a possibilidade da
instituição de outras fontes de custeio destinadas a garantir a expansão da seguridade
social, conforme o § 4º do art. 195 da CF/198867.
A EC 103/2019 alterou a redação em “diversidade da base de financiamento,
identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas
vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter
contributivo da previdência social”.
8 PRINCÍPIO DO
ADMINISTRAÇÃO

CARÁTER

DEMOCRÁTICO

E

DESCENTRALIZADO

DA

62 _________. I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/co nstituicao/constituicao.htm>. Acesso em
22/05/2021.
63 _________. II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
64 _________.
III
- sobre a receita de concursos de prognósticos.
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.

em:

65 _________. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele
equiparar. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons tituicao/co nstituicao.htm>. Acesso
em 22/05/2021.
66 _________. I - a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o
faturamento; c) o lucro; Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
67 _________. § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
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A gestão do sistema é quadripartite, com participação de representantes dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Poder Público nos órgãos
colegiados (art. 194, parágrafo único, VII da CF/1988)68.
O caráter democrático está situado apenas na formulação de políticas públicas de
seguridade e no controle das ações de execução.
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A descentralização significa que a seguridade social tem um corpo distinto da
estrutura institucional do Estado. No campo previdenciário, essa característica sobressai
com a existência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), autarquia federal
encarregada da execução da legislação previdenciária.
Este princípio foi inserido com a Emenda constitucional nº 20 de 15 de dezembro
de 1998, conforme, afirma Moraes69.
Ao discorrer sobre este princípio Miguel Horvath Júnior70, traz diz que informa que
“a administração dos negócios referentes à seguridade social, em os seus níveis [...] deve
contar com a efetiva participação dos empregados, empregadores, aposentados e
Governo”.
Conforme, Lazzari, Kravchychyn, Castro71, para a efetivação deste princípio criou-se
órgãos colegiados de deliberação: CNPS - Conselho Nacional de Previdência Social hoje
denominado CNP - Conselho Nacional de Previdência onde há a gestão da Previdência
Social; CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social onde trata da política e ações; CNS
- Conselho Nacional de Saúde que trata da gestão e políticas públicas de saúde.
Destaca-se 3 (três) características de suma importância da gestão da seguridade
social nele, quais sejam:

68 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 194. 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. Parágrafo único. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: VII - caráter democrático
e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22/05/2021.
69 MORAES, Guilherme Peña. Constituição da República Federativa do Brasil. 2. ed. Rio Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p. 239.
70 HOVART JUNIOR, Miguel. Direito Previdenciário. 10. ed. São Paulo: Quartier Latien, 2014. p. 113.
71 LAZZARI, João Batista; KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis; KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos; CASTRO, Carlos
Alberto Pereira de. Prática processual previdenciária: administrativa e judicial. 10. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018. p. 23.
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1 – Caráter democrático: essa democratização se dá com a participação
dos trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo de forma
isonômica, assim, a composição dos órgãos da gestão se dará de
forma igual entre todos os membros.
2 – Caráter descentralizado: essa característica se materializa quando
o Estado por meio de terceiros que não é sua administração direta
desemprenha algumas de suas atribuições. Deve o sistema da
Seguridade Social através da descentralização atender os indivíduos
em suas necessidades básicas e evitar que o atendimento às pessoas
fique sobrestado na burocracia da Administração Pública no que
resultou o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal
que executa a legislação previdenciária.
3 – Gestão Quatripartite: essa é outra característica que há a
participação nos órgãos colegiados de representantes dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, e da
administração pública.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo exposto, conclui-se que os princípios estampados no artigo 194 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta o direito constitucional
aplicado à seguridade social sejam na saúde, previdência e assistência social.
No múnus público da advocacia ensejou uma busca dos segurados por consultas
jurídicas mais pontuadas, planejamentos previdenciários, alternativas de previdência
complementar privada, consequentemente, uma maior demanda para os magistrados no
Poder Judiciário e maior atuação do representante do Ministério Público que exige uma
maior compreensão dos princípios constitucionais norteadores do sistema da seguridade
social por parte dos operadores do direito.
No presente trabalho especificamente após um breve comentário dos princípios
constitucionais aplicados à seguridade social aponta para tendência da dinâmica jurídica
que ações cheguem aos tribunais superiores para que se posicionem e decidam de temas
relevantes sobre a matéria abordada neste trabalho para pacificar entendimentos visando
não só o sistema jurídico, mas, também, social e de políticas públicas que dependem da
participação efetiva da ciência jurídica do direito constitucional previdenciário por meio do
Estado, sociedade e operadores do direito com finalidade de estabelecer a justiça social
em cada caso concreto.
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RESUMO: Concebe-se o Brasil como sendo um Estado Democrático de Direito, em que
impera e se garante, ao mínimo, uma série de direito denominados de Fundamentais,
previstos no art. 5ª (rol dos direitos fundamentais, como é conhecido) da Carta Magna
Brasileira. Contudo, apesar de ser um dos mais importantes e principais direito protegidos
neste modelo, nem de longe é absoluto sobre qualquer outro direito, ainda mais se for
este também estiver protegido como fundamental. Recaindo-se ao que dispõe a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), em seu art. 5º, incisos IV e
IX, nos deparamos que o direito à liberdade de latu sensu resta implícito ao raciocínio
lógico deste dispositivo. Ademais, principalmente no que alude o inciso IV, apesar de ser
garantia verificada e consolidada no nosso ordenamento jurídico, o mesmo não é absoluto,
tendo uma primeira limitação em sede constitucional que é a vedação de anonimato, o
que gera diversas situações de colisão com outros direitos fundamentais. Há situações em
que tais direitos se chocam, produzindo assim um embate jurídico para a sua resolução, o
que denota, sempre, na diminuição da incidência de um deles no caso em concreto.
Seguindo esses entraves atuais, o objetivo desse artigo é discorrer sobre a incidência da
liberdade de expressão nos casos de utilização do humor.
PALAVRAS-CHAVE:. Humor. Liberdade de Expressão. Limites. Democracia.
ABSTRACT: Brazil is conceived as being a Democratic State of Law, in which it rules and
guarantees, at least, a series of rights called Fundamentals, provided for in art. 5th (list of
fundamental rights, as it is known) of the Brazilian Magna Carta. However, despite being
72 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Esta do de Mato Grosso – Campus
Universitário de Alta Floresta. Técnico em Controle Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado de Mato Grosso - Campus de Barra do Garças.
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one of the most important and main rights protected in this model, it is far from absolute
about any other right, even more so if this is also protected the fundamentals. Referring to
the provisions of the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 (CF/88), in its
art. 5, items IV and IX, we find that the right to freedom of latu sensu remains implicit in
the logical reasoning of this provision. In addition, mainly in what item IV alludes to, despite
being a verified and consolidated guarantee in our legal system, it is not absolute, having
a first limitation in constitutional terms, which is the prohibition of anonymity, which
generates several situations of collision with other fundamental rights. There are situations
in which such rights clash, thus producing a legal conflict for their resolution, which always
denotes a reduction in the incidence of one of them in the specific case. Following these
current obstacles, the purpose of this article is to discuss the incidence of freedom of
expression in cases of use of humor.
Keywords: Mood. Freedom of expression. Limits. Democracy
Sumário: Introdução. 1.A Dupla Facie da Liberdade de Expressão: face individual e face
coletiva. 2. Do Princípio da Proporcionalidade Aplicado aos Casos de Ponderação do Direito
à Liberdade de Expressão. 3. Os Limites do Humor: a democracia é bem humorada? 4.O
Direito a Liberdade de Expressão e o STF. Conclusão. Referências.
Introdução
Concebe-se o Brasil como sendo um Estado Democrático de Direito, em que impera
e se garante, ao mínimo, uma série de direito denominados de Fundamentais, previstos no
art. 5ª (rol dos direitos fundamentais, como é conhecido) da Carta Magna Brasileira.
Dentre esses direito consagra-se, ou atualmente tem sido consagrado, o direito
fundamental à Liberdade de Expressão ou Manifestação, previsto nos incisos IV (“é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato) e IX (é livre a expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença) do artigo citado, além dos artigos 220 e 200 do mesmo diploma legal. Constitui,
em primordial, um dos requisitos lógicos e funcionais do próprio sistema democrático. Em
sede internacional, com status de Direito Humano, está disposto no art. 19 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Se estabelece no sistema jurídico como um direito de 1º Dimensão, ou seja, como
direito de ordem civil e político, individual de caráter negativo, por necessitarem do Estado
sua abstenção. Sua titularidade é difusa, ou seja, todos são livres, todos tem direito a
liberdade.
Contudo, apesar de ser um dos mais importantes e principais direito protegidos
neste modelo, nem de longe é absoluto sobre qualquer outro direito, ainda mais se for
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este também estiver protegido como fundamental. Há situações em que tais direitos se
chocam, produzindo assim um embate jurídico para a sua resolução, o que denota, sempre,
na diminuição da incidência de um deles no caso em concreto.
Seguindo esses entraves atuais, o objetivo desse artigo é discorrer sobre a incidência
da liberdade de expressão nos casos de utilização do humor. Para tanto, esse artigo de
divide em: A Dupla Facie da Liberdade de Expressão: face individual e face coletiva; Do
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Princípio da Proporcionalidade Aplicado aos Casos de Ponderação do Direito à Liberdade
de Expressão; Os Limites do Humor: a democracia é bem humorada?; e, por último, O
Direito a Liberdade de Expressão e o STF.
1. A Dupla Facie da Liberdade de Expressão: face individual e face coletiva

É preciso destacar que as Constituições modernas ocidentais tomaram
a liberdade de expressão como uma liberdade especial. Nesse
sentido, seguiu o entendimento doutrinário e jurisprudencial que deu
à liberdade de expressão um caráter de primazia sobre os demais
direitos fundamentais conquistados com a derrocada do modelo
absolutista, como será visto adiante.73
Recaindo-se ao que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CF/88), em seu art. 5º, incisos IV e IX, nos deparamos que o direito à liberdade de latu
sensu resta implícito ao raciocínio lógico deste dispositivo. Ademais, principalmente no
que alude o inciso IV, apesar de ser garantia verificada e consolidada no nosso
ordenamento jurídico, o mesmo não é absoluto, tendo uma primeira limitação em sede
constitucional que é a vedação de anonimato.
Dispõe Marcelo Novelino (2014) que:
Em determinadas hipóteses, a manifestação do pensamento pode
atingir direitos fundamentais de terceiros, tais como a honra e a
imagem (CF, art. 5.°, X), razão pela qual a identificação de quem
emitiu o juízo é necessária, a fim de que seja viabilizada eventual
responsabilização nos casos de manifestação abusiva. A vedação do
anonimato, cláusula restritiva expressa consagrada no próprio
dispositivo (CF, art. 5.°, IV), possui basicamente duas finalidades: i) de
forma preventiva, desestimular manifestações abusivas do
pensamento; e ii) de forma repressiva, permitir o exercício do direito

73 HARTMANN, Ivar. A Realidade das Decisões sobre Liberdade de Expressão, Honra e Imagem no STF e no
STJ. Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], p. 3, 2019.
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de resposta e a responsabilização civil e/ou penal (CF, art. 5.°, V).”.
(grifos do autor)
Observa-se assim, no que tange sua limitação é verificável a tentativa de se preservar
a máxima efetivação da liberdade de expressão, enquanto face subjetiva, mas não retirando
do indivíduo a responsabilização devida em caso de realizar abusos de seus direito, que
porventura venha a atingir, principalmente, direito personalíssimo de terceiro ou de
terceiros.
Conseguisse a partir do exposto extrair que a face individual apresenta um caráter
positivo, em que garante ao indivíduo poder interagir, se informar, criar intelectualmente,
artisticamente, cientificamente ou comunicativamente, sem recair sobre ele a necessidade
de licença ou a censura, de apresentar suas ideias, julgamentos e opiniões, referentes a
qualquer fato ou pessoa, sendo privada ou pública; e um caráter negativo, em que o
individuo é limitado a expressão à medida de onde se estende o direito da outra pessoa,
ou seja, a manifestação individual subjetiva é plena até o ponto que respeite sua intimidade
e honra e não desrespeite ou se contrapõem prejudicialmente a quaisquer outros direito
diversos74.
Além disso, temos a face coletiva que assume amplitude demasiada, principalmente,
quando se traduz para um viés democrático. O direito de ser informado, de ter garantia de
participação efetiva, de efetivamente ter suas exigências, enquanto grupo social, escutadas
e atendidas, entre outros, constituem um núcleo primordial dessa face. Constituí resultado
lógico e esperado da própria figura do Estado Democrático de Direito75.
2. Do Princípio da Proporcionalidade Aplicado aos Casos de Ponderação do Direito à
Liberdade de Expressão
Destaca-se que, ao analisar a liberdade de expressão em colisão ou simples embate
com qualquer outro direito é necessário que antes se balize a forma que será realizada a
hermenêutica para se chegar a uma solução no caso em concreto.
É princípio basilar do direito, dos processos hermenêuticos e da própria delimitação
interna da liberdade de expressão o princípio da proporcionalidade, que emana da própria
razoabilidade, sendo demasiadamente importante haja vista ter como objetivo uma
resposta que exige equilíbrio entre dois polos distintos, o que possibilita a clarividência ao
74 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
75 RAMINELLI, Francieli Puntel; SANTOS, Jaqueline Lucca. O direito fundamental à liberdade de expressão na
internet versus a restrição do uso de redes pelo judiciário: o caso de Limeira – SP. Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ca6d44105c8d5836 >. Acesso em 12 de maio de 2019.
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enxergar o fato, podendo assim delimitar melhor quais normas estão em confronto no
plano prático.
Nesse sentido, concorda Suzana de Toledo Barros:
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a ‘descoberta’ do princípio da proporcionalidade, além de viabilizar
um efetivo controle das leis, por permitir detectar situações
inconstitucionais menos flagrantes, fornece ao juiz um instrumental
prático inigualável quando se trata de justificar uma excessiva
intervenção do legislador na seara dos direitos individuais. Com
efeito, não se pode olvidar que um tal controle sempre
intuitivamente defendido, mas, quando não se conseguia comprovar
a efetiva aniquilação do direito fundamental em jogo,
invariavelmente se fazia necessário recorrer a considerações
metajurídicas, como a exigência de moralidade ou justiça, para
sustentar a nulidade da lei desproporcionada. (1996, p.27)
Esse princípio é aferido através de três máximas ou subprincípios: a adequação, a
necessidade ou exigibilidade e a proporcionalidade stricto sensu.
O primeiro subprincípio é o da adequação, referente a compatibilidade entre os
meios e os fins desejados, ou seja, à medida que seja mais eficaz e produza o dano possível,
sendo inaceitável e inconstitucional decisão inidônea que, desrespeitando esse
subprincípio, estabeleça restrição desigualitária76.
O segundo subprincípio é o da necessidade – ou exigibilidade – que aduz que à
medida a ser adotada seja aquela indispensável a própria preservação do direito por ela
restringido, sendo que a norma que sofrer restrição, o sofra em menor quantidade
possível.77
E o ultimo subprincípio é o da proporcionalidade stricto sensu, que, contemplando
adequação e a necessidade, contemplando como uma máxima puramente valorativa,
estabelece a adoção de uma justa medida, ou seja, que as vantagens contraídas da
restrição superem quaisquer desvantagens.78
Desta forma, através dos subprincípios, se consegui realizar uma hermenêutica e
uma melhor visualização das questões que cercam a colisão das normas, tendo que assim,
76 ROCHA, Débora Xavier. A pertinência do princípio da proporcionalidade na solução dos conflitos
entre discurso de ódio e a liberdade de expressão. 2014. p. 26 e 27.
77 Idem, ibidem. p. 27.
78 Idem, ibidem. p. 27 e 28.
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no caso do direito a liberdade de expressão, obtemos uma melhor demonstração acerca
dos caminhos a serem tomados, não recaindo em uma obscuridade e realizando uma
exacerbada e desnecessária limitação desse direito.
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3. Os Limites do Humor: a democracia é bem humorada?
O humor é um dos gêneros artísticos que mais envolvem a realidade e que possui
maior alcance na população, em perspectiva geral, independente de sexo, cor, raça e
condição financeira. Baseia-se, principalmente, no escárnio da realidade e das condições
da sociedade que mais afligem os indivíduos. Se observa pois, que tratasse de uma forma
de, querendo ou não, produção e criação de um discurso de massa e, mesmo não sendo
preliminar em objetivo, a disseminação de informações.
Com isso, faz-se necessário analisar a seguinte questão do humor, partindo do viés
democrático: até que ponto os tons irônicos e sarcásticos dos humoristas deixam de ser

piada e passam a ser a reprodução de padrões de injustiças sociais culturalmente
enraizadas?
Interessantemente expõe Hector Luís Cordeiro Vieira (2012, p.112):

Esse conjunto de compreensões existem, certamente, desde muito
antes de serem ditas nessas piadas. E isso é um pressuposto para elas
funcionarem. Significa, então, que o conjunto simbólico por traz
dessas representações sociais está inserido no imaginário social.
Contudo, por serem consideradas questões delicadas (tanto quem
elabora/faz piada como quem a escuta tem ciência disso) não gozam
de um status de permissividade social. É evidente que, por força da
linguagem, conforme as premissas do primeiro tópico deste ensaio,
a simbologia dos discursos que envolvem essas situações
transcendem o ambiente no qual elas são realizadas.
Isto é, o discurso humorístico, como qualquer outro discurso, deve ter exteriorizado
com analise as minucias, haja vista podem carregar consigo preconcepções
discriminatórias a maioria da população ou a grupos determinados, ora somente por
tradição cultural ora por pura intolerância infundada.
Poderia se dizer que tais piadas possuem apenas um caráter jocoso
ou de efeito humorístico que não contém a real intenção de degradar
quaisquer pessoas. Não é um argumento errado, mas que se utiliza
de uma premissa deturpada. A tendência é que se tratem tais
discursos como sendo apenas formalmente simbólicos, isto é, que
não produzem efeitos concretos. Do ponto de vista do potencial
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alcance que a linguagem atrelada à liberdade de expressão têm, esse
é um pressuposto equivocado. A dimensão simbólica das expressões
possuem efeito concretos sobre os indivíduos aos quais elas são
direcionadas. Isso porque o simbolismo não pode ser tratado apenas
como um fenômeno abstrato. “Mais real que o real, o simbolismo”.
Nesse sentido, “a dimensão simbólica é aquela que faz parte do
empírico, mas que não é material. Contudo, apesar de não ser
material, ela é igualmente empírica (...)”. Além disso, ela é “tão
concreta quanto a material, sendo passível de apreensão com a
mesma objetividade das evidências materiais (...).” [...] Não se pode
deixar de levar em consideração que em um contexto de mundo
globalizado, no sentido de encurtamento de distâncias de
comunicacão e informação e consequentemente de obras artísticas
ou espetáculos humorísticos, é preciso que essa liberdade seja
elevada a um outro patamar de discussão. Um patamar que tenha
especialmente uma observância atenta aos princípios democráticos
e respeito às minorias com respeito à dignidade das pessoas.79
A democracia é o sistema fundado no poder do povo, quer dizer, na ampla
participação popular, que requer, em antemão, de liberdade para se expressar. Por óbvio,
a democracia é o sistema da liberdade. Contudo, não é somente o sistema da liberdade, é
também o sistema dos demais direito, ao menos os fundamentais, em mesmo pé de
igualdade e importância. Isso é o Estado Democrático de Direito.
4. O Direito a Liberdade de Expressão e o STF
Quando se trata de decisões acerca da liberdade de expressão nos tribunais
superiores, se recai sobre um discussão e preocupação importante: o Chilling Effect.
O custo para a sociedade da existência de menos opinião sendo
expressada em razão da incerteza sobre se o autor será punido mais
tarde ou não. [...] Ao decidirem sobre manifestação do pensamento,
portanto, o STF e o STJ precisam dar algum conteúdo normativo
minimamente generalizável que extrapole os termos e necessidades
do caso específico – mesmo que a eficácia da decisão em questão
seja inter partes80.

79 VIEIRA, Hector Luís C. A liberdade de expressão e os discursos de humor: a democra cia é bemhumorada?. A liberdade de expressão na jurisprudência do stf, p. 96 - 119, 2012.
80 HARTMANN, Ivar. A Realidade das Decisões sobre Liberdade de Expressão, Honra e Imagem no STF e no
STJ. Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], p. 3, 2019.
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Ou seja, devem os tribunais superiores, ao decidir sobre os direitos fundamentais,
principalmente o em epígrafe, ter cautela decisória quanto aos assuntos, haja vista que, a
partir do Código de Processo Civil de 2015, em detrimento do anterior, ser proporcionado
maior amplitude aos precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, como expõe
Hartmann (2019, p. 3):
[...] não se trata apenas da função de produção de precedentes
para dar previsibilidade sobre como o STF e o STJ protegem a
liberdade de expressão, honra e imagem, mas também de gerar
material autoritativo que aumente as chances do uso de
precedentes operacionalizáveis nas instâncias inferiores.
Entendendo essa realidade, o STF se posicionou, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.451, que os programas de caráter humorístico, opiniões, frases
e quadros espirituosos, as charges e a caricatural compõem o sistema das atividades de
imprensa, ou sejam, que tão são atividades de caráter jornalístico. Com essa interpretação,
atribuiu a elas proteção de âmbito constitucional, ampliando o art. 220, §1º da CF/88.
Entretanto, o seu uso não é ilimitado e muito menos o direito à liberdade de
expressão é absoluto sobre os demais direitos fundamentais, tendo que ser harmonizado
a relação deste com os demais, além da responsabilização daqueles que extrapolem seus
limites.
Ainda que a Constituição proteja amplamente a manifestação do
pensamento, a criação e a expressão, não parece razoável que, sob o
véu da liberdade de expressão, seja possível propagar discursos que,
de alguma forma, incentivem o ódio e a violência contra uma pessoa,
grupo ou instituição. O direito fundamental à liberdade de expressão
deve ser protegido na exata medida que outros direitos
fundamentais, como o direito de ser diferente (oriundo do direito à
igualdade) e os direitos da personalidade, como a honra, a imagem
e a intimidade. No caso concreto, deve o intérprete ponderar os
direitos em conflito e, de forma fundamentada, determinar qual
grupo de interesses deve prevalecer. A liberdade de expressão é um
princípio fundamental da democracia, mas precisa estar harmonizada
com outros princípios da mesma grandeza. Não se pode,
evidentemente, limitar de forma indevida a liberdade de expressão e
a liberdade de fazer humor, sob pena de se silenciar discursos
relevantes, como críticas sociais e políticas, mas também é
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inadmissível se admitir a expressão de discursos que incentivem o
ódio e a discriminação de minorias.81
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O STF também, em importante Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental decidiu pela recepção da Lei 5.250 de 1967, a Lei da Imprensa. Destaca-se
dentro dessa decisão a vigência, no atual ordenamento jurídico, dos art. 20, 21 e 22, da lei
supracitada, que tratam-se de cláusulas penais acerca da difamação, calúnia e injúria, que
refletem penalização aos que, por ventura, ultrapassarem os limites e ofenderem as
pessoas no exercício da atividade jornalística.
Considerações Finais
O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental e um direito humano
de suma importância ao sistema do Estado Democrático de Direito, tendo em vista sua
função e seus objetivos.
É observável que, no que se refere aos limites que o humor possui frente à liberdade
de expressão e manifestação, tem-se que ter muita cautela ao utilizar tal direito, haja vista
ter ele minucias importantes quanto a sua face individual, como direito de expressar e a
influência que esse direito tem no subjetivo das demais pessoas, e na face coletiva, no
direito da informação e de ser informado.
O humor, como vislumbrado, é um mecanismo que leva e constrói consigo um
discurso que tem capacidade de atingir amplamente a população, por isso, dentre as
demais formas de comunicação, é necessário que se tome muito cuidado com as ideias e
estigmas que circundam a realidade, para que, no fim, não comete atos discriminatórios e
preconceituosos.
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RESUMO: Neste artigo buscou-se fazer uma análise sobre alguns princípios relevantes para
a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84). O estudo preocupou-se em descrever os principais
princípios aplicáveis na esfera penal: legalidade, proporcionalidade, humanidade,
responsabilidade pessoa, isonomia, devido processo legal e da secularização, mas voltados
a orientar a execução penal. A atividade jurisdicional na fase executiva é pautada por estes
princípios gerais, merecendo um estudo detalhado, a fim de aplicar a norma de forma mais
justa e eficaz, uma vez que a mera interpretação literal dos dispositivos tende a não resultar
em soluções eficazes, e mesmo o preceito mais claro necessita de algum grau de
interpretação o que só poderá ocorrer pela orientação sistemática aos princípios aplicáveis
ao direito em análise, o que será objeto do presente estudo.
PALAVRAS-CHAVES: execução penal; princípios.
ABSTRACT: In this article, an attempt was made to analyze some principles relevant to
the Penal Execution Law (Law No. 7,210 / 84). The study was concerned with describing the
main principles applicable in the criminal sphere: legality, proportionality, humanity,
personal responsibility, isonomy, due to legal process and secularization, but aimed at
guiding criminal execution. Jurisdictional activity in the executive phase is guided by these
general principles, deserving a detailed study, in order to apply the rule more fairly and
effectively, since the mere literal interpretation of the devices tends not to result in effective
solutions, and even the clearest precept needs some degree of interpretation, which can
only occur by systematic orientation to the principles applicable to the law under analysis,
which will be the object of the present study.
KEYWORD: Penal Execution; principles.
SUMÁRIO: Introdução – 1. Princípios e Garantias Fundamentais. 2. Princípio da Estrita
Legalidade (ou da Reserva Legal) - Nullum Crimen, Nella Pena Sine Previa Lege – e Sub
Princípios. 3. Princípio da Proporcionalidade e Sub Princípios. 4. Princípio da Humanidade.
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5. Princípio da Responsabilidade Pessoal. 6. Princípio da Isonomia ou Igualdade. 7. Princípio
do Devido Processo Legal. 8. Princípio da Secularização. Conclusão. Referências.
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INTRODUÇÃO
O fim da persecução penal culmina na aplicação da pena, contudo não obstante
essa etapa seja pautada não só pela atividade jurisdicional, como também administrativa,
é que os princípios gerais do direito não lhe sejam aplicáveis.
A condenação transitada em julgado apenas impõe as restrições das penas ali
determinadas, e não outros direitos não atingidos.
Assim, para se executar a sentença penal condenatória, mesmo diante de
dispositivos claros e objetivos há sempre uma margem de interpretação a ser feita pelo
aplicador do direito.
1. Princípios e garantias fundamentais
A existência de uma condenação em um processo penal viabiliza a execução da
pena imposta, a qual obedecendo a Constituição deve observar seus princípios e garantias,
reconhecendo a existência de direitos fundamentais do condenado, na expressão de
Jeschek, “um relevante princípio da execução da pena, em seguida, é o reconhecimento do
preso como sujeito de direitos”. 82
Sobre este tema Paulo Queiroz e Aldeleine Melhor 83 iniciam seu estudo sobre os
princípios Constitucionais na Execução Penal asseverando que:
“Do ponto de vista do direito positivo, pode-se dizer, todo direito nasce e morre
na Constituição Federal, fundamento que é de validade da ordem jurídica (Kelsen), já que
as leis não formam um conjunto desordenado de disposições, mas, sim, um sistema lógico
(pretendidamente) e hierarquizado (piramidal), estando todas as normas subordinadas
(vinculadas) ao texto constitucional. E a Constituição, assim, como diz Konrad Hesse, que
estabelece os pressupostos de criação, vigência e execução do resto do ordenamento
jurídico, converte-se em elemento de unidade. Em virtude, portanto, dessa hierarquização
normativa, os atos legislativos infraconstitucionais (leis complementares, leis ordinárias,
medidas provisórias, decretos) hão de guardar coerência com os princípios e regras (=
normas) constitucionais fundamentais que lhes dão vida e sustentação, sob pena de
invalidação por meio do controle (direto ou indireto) de constitucionalidade. Semelhante
controle vale sobretudo para as disposições penais (leia-se: penais, processuais penais e
82 JESCHEK, Hans-Heinrich apud BENETI, Sidnei Agostinho. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 10
83 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 09.

292

www.conteudojuridico.com.br

execução penal), já que são as que em geral incidem mais energicamente sobre a liberdade
dos indivíduos (penas, mediadas de segurança, prisões cautelares).
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Delineia-se então na Constituição o perfil do Estado, os fundamentos e objetivos
basilares - no Brasil particularmente nos art. 1º à 5º, da Constituição Federal -, os quais
atuarão na governabilidade estatal. Desta forma, o direito, e aqui especialmente o direto
penal deve expressar essa conformação político-jurídica ditada pela Constituição como
valores superiores de dignidade da pessoa humana, da liberdade, da justiça, da igualdade,
uma vez que o catálogo de direitos fundamentais, constitui legitimação e limite da
intervenção estatal penal no âmbito das condutas delitivas puníveis.
Afinal o Estado Democrático de Direito traz a percepção realista dos homens que
não são sujeitos livres e iguais, mas sujeitos submetidos à desigualdade e à falta de
liberdade material, a serem reclamadas por uma ação política e jurídica.
Por conseguinte, a Constituição Federal previu no longo artigo 5º os princípios
penais e processuais, fundamentais limitadores do jus puniendi, e aplicáveis à execução
penal, posto que os princípios fundamentais enquanto valores fundamentais dispostos na
Constituição não são apenas a lei, mas o próprio direito, em toda a sua extensão,
substancialidade, plenitude e abrangência.
Os princípios penais representam as garantias do cidadão, em face do exercício do
direito de punir do Estado. Porquanto que a instrumentalidade do Estado e do sistema
penal são meio, subsidiário, de regulação dos conflitos sociais mais relevantes.
Os princípios podem estar implícitos ou explícitos, estes últimos decorrem da
lógica do sistema de valores consagrada pela Constituição, esse conjunto representa
verdadeiras garantias, aplicáveis ao indivíduo contra o exercício do poder punitivo do
Estado. Em assim agindo, o Estado pretende, portanto, como diz Roxin, proteger o bem
jurídico (vida, integridade física, honra) duplamente: através do direito penal e ante o
direito penal, cuja utilização exacerbada provoca precisamente o que pretende
combater”. 84
Necessário assim anotar os principais princípios que nasceram historicamente e
permanecem na Constituição como garantia individual, de proteção do cidadão contra
ações públicas ou privadas, e não à pretensão de atuações arbitrárias do Estado em nome
da segurança pública.
Com a Constituição Federal de 1988, incorporou garantias usuais na legislação
infraconstitucional, contendo alguns dispositivos penais e processuais penais, que são
84 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Vega, 2002, p. 28.
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garantias importantes para a execução penal, quais sejam a individualização da pena
(artigo 5º, XLVI), a proibição das penas desumanas (artigo 5º, XLVII), a distinção de
estabelecimentos penais de acordo com a natureza dos delitos, idade e o sexo do
condenado (artigo 5º, XXLVIII), a garantia da integridade física e moral dos presos (artigo
5º, LIX), as garantias especiais para a mãe lactante presa (artigo 5º, L), a garantia do devido
processo legal (artigo 5º, LIV), a do contraditório (artigo 5º, LV), a proibição de provas
ilícitas (artigo 5º, LVI), a comunicação da prisão (artigo 5º, LXII), os direitos do preso a calarse e a ter assistência da família e de advogado (artigo 5º, LXIII), há outros direitos e
garantias estabelecidos pela Constituição Federal que vem a constituir também garantia
na execução penal, como por exemplo, o habeas corpus, habeas data e o mandado de
segurança (artigo 5º, LXVIII, LXXII e LXIX).
Como a legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, imparcialidade do
juiz, igualdade das partes, contraditório, ampla defesa, entre outros, alguns dos quais serão
abordados mais aprofundadamente mais adiante.
O condenado é sujeito de direitos e deveres, preconizado pelo princípio de
humanização da pena.
A execução penal consagrou-se uma verdadeira jurisdição especializada, conforme
dispões os itens 15 a 22 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, constituindo o
nexo lógico entre o direito de execução penal e com os demais ramos do ordenamento
jurídico.
2. Princípio da Estrita Legalidade (ou da Reserva Legal)– nullum crimen, nulla poena
sine praevia lege - e Sub Princípios
Cabe ao legislador definir que condutas serão consideradas criminosas, é o que se
tem como pedra fundamental do direito penal moderno, desde a Revolução Francesa, ideal
do Estado de Direito a submissão do Estado ao império da lei, as quais expressam a vontade
da popular como condição legitimadora da democracia. No âmbito jurídico-penal, em que
ocorrem as mais sensíveis restrições a direitos fundamentais, com mais razão se impõe o
respeito ao princípio da estrita legalidade.
Este princípio pretende trazer segurança jurídica e controle ao exercício do jus
puniendi, de modo a coibir possíveis abusos à liberdade individual por parte do titular
desse poder, o Estado.
Consiste, portanto, constitucionalmente, numa poderosa garantia política para o
cidadão, expressiva do impérium da lei, da supremacia do poder legislativo – e da soberania
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popular – sobre os outros poderes do Estado, de legalidade de atuação administrativa e da
escrupulosa salvaguarda dos direitos e liberdades individuais. 85
Trata do referido princípio no ordenamento jurídico brasileiro o artigo 5º, XXXIX,
da Constituição da República, dispondo que: “não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal”.
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Contudo, embora a Constituição da República e o Código Penal se refiram a “pena”,
essa expressão deve ser entendida em sentido amplo, como “sanção”, a fim de alcançar
toda e qualquer medida constritiva da liberdade, incluindo as medidas de segurança. 86
Tal princípio representa não só a satisfação aos princípios jurídicos formais, mas
também seu conteúdo responde às exigências da justiça, encarnadas no princípio material
do Estado de Direito.
Destarte, significa que somente por lei, entendida em seu sentido estrito, que
emanada pelo Poder Legislativo, poderá o Estado legislar em matéria penal, definindo
crimes, contravenções e cominando suas respectivas sanções.
Inconstitucionais, portanto, os demais atos legislativos que pretendam definir
delitos e cominar penas. Exemplificadamente, se tem a medida provisória, caso fosse
possível esta dispor sobre matéria penal, geraria incerteza tanto pela sua efemeridade,
quanto pela possibilidade de não ser convertida em lei pelo Congresso Nacional,
notoriamente conflitante com a segurança jurídica que o princípio pretende assegurar.
Ademais, dificilmente serão compatíveis os pressupostos de relevância e urgência
da medida provisória com as consequências das condutas criminalizadas, sobretudo
quanto aos inúmeros constrangimentos de garantias fundamentais que poderia ocorrer no
tempo de sua vigência, como prisões e execuções.
Estende-se este entendimento a outras fontes de direito como os costumes, a
analogia, vedada ao direito penal ( in malam partem) e os princípios gerais do direito.
Ressalte-se que não fica proibida ou restrita que outros atos legislativos possam
dispor sobre matéria penal, sempre que a hipótese não seja a de definir crimes, cominar
penas ou aumentar o rigor punitivo, mas a de conceder benefícios ou similares, como
ocorre com o indulto ou a comutação da pena, decretados pelo Presidente da República
(artigo 84, XII, da Constituição Federal) e, até, atos de órgãos executivos como é o caso das
85 GARCIA, Pablos, apud QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução
penal. Leituras Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 12.
86 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 13.
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Portarias emitidas pelo Ministério da Saúde apontando quais substâncias são consideradas
entorpecentes, a fim de contribuir para a definição dos delitos previstos pela Lei do Tráfico
(antiga Lei 6.368/76, atual Lei 11.343/2006).
Deste modo, em atenção a este princípio, não poderá o Juízo da execução penal
adotar nenhuma medida que não tenha expressa previsão na Lei de Execução Penal, de
modo a restringir o poder discricionário a limites previamente definidos para o
cumprimento da pena ou da medida de segurança.
Entretanto, na prática hodierna forense, analisa Andrei Schmidt87 que:
“No particular foi adotada uma espécie de legalidade atenuada, onde
a elasticidade e a indeterminação das faltas disciplinares, por exemplo,
fazem com que o sistema de definição da desviação fundamenta-se
numa epistemologia antigarantista, de sancionamento quia peccatum,
e não quia prohibitum. Porque de fato há uma infinidade de
disposições na lei de tal modo vagas e imprecisas que acabam por
dissolver a pretensão de certeza e de determinação inerentes ao
princípio da legalidade, por cujo meio se quer proteger o mais débil (o
condenado) contra reação arbitrarias do mais forte (o Estado).
Como decorrência lógica do princípio da legalidade há o princípio da taxatividade.
A matéria penal em todos os seus âmbitos trata de direitos fundamentais do cidadão,
diante disso constitui garantia constitucional aplicável inclusive à execução penal a
impossibilidade do Estado de editar leis penais com conteúdo impreciso, vago, obscuro ou
amplo, como já ocorreu na história mundial, mais notadamente na Alemanha, quando
vigente o regime nazista, em que era previsto punição para “quem atente contra a ordem
jurídica ou atue contra o interesse das Forças Aliadas”. 88
Todavia, hoje na sociedade de risco, decorrente da globalização e da aceleração
dos meios de comunicação, em que vive o Brasil, iniciou-se uma onda de leis que conflitam
drasticamente com tal princípio, como se tem o exemplo as diversas disposições da Lei n.
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), ou ainda, no caso de delitos em que o bem jurídico
tutelado é transindividual, pois vários e até indeterminados são os sujeitos passivos, como
por exemplo o artigo 4º da Lei 8.137/90 que dispõe “Constitui crime contra a ordem
econômica: I - abusar do poder econômico, (...)”, em que não há definição certa para o que
87 SHIMIDT, Andrei. A crise da legalidade na execução penal. Crítica à execução penal. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, n. 38, p. 64/66.
88 ROXIN-Arzt-Tiedmann. Indroducción al derecho penal y al proceso penal. apud QUEIROZ, Paulo; MELHOR,
Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras Complementares de Execução Penal. São
Paulo, p. 14.
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configuraria ‘abusar do poder econômico’. É o desafio que se impõe ao direito penal
hodiernamente.
Mas pretende o princípio da taxatividade a máxima determinação dos tipos penais,
impondo-se ao Poder Legislativo, que ao redigir as leis elabore tipos penais com a máxima
precisão de seus elementos, bem como que o Poder Judiciário interprete essas normas da
forma mais restritiva, a fim de se preservar a efetividade do princípio.
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Assim, conclui Silva Sánchez, 89 que a máxima taxatividade possível e de real
vinculação do Juiz à lei é, um objetivo irrenunciável para o direito penal de um estado
democrático de direito, que implica a máxima precisão das mensagens do legislador e a
máxima vinculação do juiz a tais mensagens quando das suas decisões. Trata-se, portanto,
de um princípio de legitimação democrática das intervenções penais como garantia da
liberdade dos cidadãos derivada do princípio da divisão dos poderes.
Inserido na legalidade está o princípio da anterioridade e da irretroatividade da lei
penal. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso XL, dispõe que “a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu”.
Como corolário lógico do princípio da reserva legal, significa dizer que a lei deve
preceder aos fatos por ele definidos como delituosos, pois do contrário a norma incidira
sobre condutas que até então não constituíam ilícito penal ou eram punidos de forma mais
branda.
Deste modo, a lei nova somente terá validade e eficácia ante a condutas futuras, e
não pretéritas. Excepcionalmente, a lei mais recente retroagirá a situações anteriores à sua
entrada em vigor, porém, somente se ocorrer um de dois casos: quando a lei nova for mais
branda que a anterior (lex mitior) ou quando descriminalizar a conduta (abolitio criminis),
justificando-se a exceção em favor da liberdade.
Evidentemente, aplicável tal princípio à execução da pena para preservar o caráter
garantidor, em última análise, do princípio da legalidade, o qual por meio deste princípio
mais específico, em todos os momentos (investigação, conhecimento e execução da pena),
de modo que sempre que as modificações forem prejudiciais ao condenado, da mesma
forma não poderá retroagir.
Aliás, é na execução penal, como já exposto, em que há maior deficit de proteção
jurídica, esta é a relativização e a inexistência de garantias que o informam, e assim onde
há maior vulnerabilidade, devem ser igualmente maiores os níveis de tutela legal.

89 SÁNCHEZ apud QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal.
Leituras Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 15.
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Por outro lado, quando a lei dispuser de forma mais favorável ao condenado terá
efeito retroativo, alcançando delitos praticados anteriormente à sua entrada em vigor, de
sorte a beneficiar os réus já condenados.
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3. Princípio da Proporcionalidade e Sub Princípios
O princípio da proporcionalidade é hoje o princípio mais importante do
ordenamento jurídico, em maior grau no direito penal. Pode-se asseverar que todas as
questões que rodeiam o direito penal devem, em algum momento, serem observadas à luz
da proporcionalidade, desde a existência do próprio direito penal até os conceitos de
legítima defesa, erro de tipo, coação irresistível, incluindo a controvérsia em torno da
responsabilidade da pessoa jurídica, até chegar as causas de extinção da punibilidade, pois
o que se discute em todos esses casos é, em última análise, a necessidade, adequação,
proporcionalidade, enfim da intervenção jurídico-penal. 90
Sua compreensão se dá pela ordem à otimização máxima da relevância dada a
todo direito fundamental, entendido com uma concepção amplificada dos princípios da
necessidade, adequação e da proporcionalidade em sentido mais restrito. Fundamentado
no fato de que na ordem penal o poder do Estado de punir o cidadão somente se legítima
na medida em que seja contemporânea, necessária, adequada e proporcional.
A respeito deste assunto já ensinava Beccaria: 91
“A pena, para não ser um ato de violência contra o cidadão, deve ser
essencialmente pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstancias
dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei.”
Ressalte-se que o princípio da proporcionalidade possui duas esteiras de atuação
tanto está mais visível que impede o excesso na sanção, bem como, por outro lado, evitar
a insuficiência da resposta penal. Desta forma deve ser rechaçada tanto pelo fato do
excesso, quanto pela falta de resposta, além ou aquém do efetivo merecimento do
indivíduo a ser sancionado.
Ainda que os princípios tenham grande carga de subjetivismo, cumpre analisar
alguns pontos importantes para se amoldar a forma de aplicação da proporcionalidade.
A necessidade, ressaltada pelo brocardo latino “ nullum crimen, nulla poena sine
necesitate”, deve ser observada desde a intervenção legislativa, ao criminalizar condutas,
haja vista que o direito penal é o ramo do direito em que são regulados os
90 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 17.
91 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, tradução José Roberto Malta. São Paulo: WVC, 2002, § XLII.

298

www.conteudojuridico.com.br

comportamentos mais gravosos para a sociedade, a sua intervenção, portanto, só deve
ocorrer quando for absolutamente necessário, apenas quando fracassadas as outras
instâncias de prevenção e controle social, menos onerosas e mais eficazes, para proteção
da própria sociedade.
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Assim, é que Montesquieu assinalara, a propósito, que “toda a pena que não deriva
da necessidade é tirânica”, enquanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789 (artigo 8º) proclamaria que a lei deveria estabelecer unicamente penas estrita e
manifestamente necessárias. 92
Como adequação entende-se a relação lógica entre meio (direito penal) e seu fim
(a prevenção de delitos), sendo que se ficar demonstrada a inutilidade ou inadequação da
norma penal para a realização dos fins que lhe assinalem, não terá ela razão de ser. A
adequação, como um sub princípio, significa que é lícito tão-só ao Estado utilizar meios
idôneos, adequados, para a perseguição de seus objetivos, qual seja, que a pena só será
justa quando necessária para afastar os delitos da sociedade, e eficaz a atingir este fim.
Insere-se ao princípio da proporcionalidade a das penas, segundo o qual o castigo
deve guardar proporção com a gravidade do delito praticado. Incidindo à três destinatários
o legislador, o juiz, e os órgãos da execução penal. Dividindo-se, então, em: a)
proporcionalidade abstrata (ou legislativa), que ocorre quando se tem de eleger as sanções
mais apropriadas – seleção qualitativa – e estabelecer a graduação máxima e mínima das
penas dos crimes – seleção quantitativa; b) proporcionalidade concreta ou judicial, que
deve orientar o juiz quando do julgamento da lide penal, promovendo o ajuste e a
individualização da pena no caso concreto, podendo, inclusive, chegar à absolvição ou
insignificância da mesma; c) proporcionalidade executória, que corresponde à
individualização gradual da pena durante a execução penal. Impondo-se assim que a pena
a ser imposta, guarde justa proporção com o grau de ofensividade da conduta delituosa. 93
Guarda relação com a proporcionalidade o princípio do ne bis in idem, ou seja, não
se pode valorar duplamente o mesmo fato jurídico agravando a pena.
De igual forma não se pode sancionar por mais de uma vez o mesmo agente, pelo
mesmo fato e por sanções que tutelem o mesmo bem jurídico.
Por outra baila, em vista à proporcionalidade não se justifica a incidência de
sanções penais a comportamentos insignificantes. Ainda, que em abstrato, o legislador
92 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 18.
93 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 20.
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apenas reprima condutas gravosas, em concreto, essa mesma conduta possa ser traduzida
em um fato irrelevante. Assim, embora a conduta seja típica não atinge de forma relevante
os bens jurídicos que se pretendeu proteger.
Claus Roxin sistematizou o princípio da insignificância lecionando que “o juiz, à
vista da desproporção entre ação (crime) e a reação (castigo), fará um juízo valorativo
acerca da tipicidade material da conduta, recusando curso a comportamentos que, embora
formalmente típicos (criminalizados), não o sejam materialmente, dada a sua relevância”.94
Há de se observar também a individualização da pena que é uma preocupação
constante na Constituição da República, como revelam o artigo 5º, incisos XLVI, XLVII e L.
A individualização da pena é realizada em três momentos: a) a legislativa, na qual são
definidas as condutas a serem criminalizadas e suas respectivas penas; b)a judicial, com
base no art. 59, do Código Penal; e, c) a executória, quando os condenados são separados
pela Comissão Técnica de Classificação (CTC), segundo seus antecedentes e personalidade,
artigo 5º, 7º e 8º da Lei 7.210/84, bem como através dos artigos 112, 122, 126 e 131,
também as Regras mínimas de tratamento dos presos da ONU elencam outras formas de
individualização.
Inserido neste contexto está o princípio da lesividade – nullum crimen sine iniuria
– no qual somente podem ser fixados à categoria de comportamentos criminosos aqueles
lesivos a algum bem jurídico alheio, (posto que excluído está a má disposição de interesses
próprios, como a automutilação, o suicídio, etc., pela própria Constituição da República que
garante a intimidade e a vida privada). 95
Portanto, o agente responde, exclusivamente, pelo que faz (direito penal do fato),
e não pelo que é (direito penal do autor), lícito criminalizar, no sistema garantista,
unicamente, tipos de ação, e não tipos de autor. 96
Por isso, os deveres previstos no artigo 39 da Lei n. 7.210/84 que não impliquem
em lesão concreta a bem jurídico alheio, são ilegítimos, vez que dizem respeito
exclusivamente a pessoa do condenado.
4. Princípio da Humanidade
Ocorre limitação do jus puniendi no artigo 1º, inciso III, da Constituição da
República, ao determinar que constitui fundamento do Estado Democrático a dignidade
94 Ibid., p.23.
95 Artigo 5º, inciso X, da Constituição da República.
96 FERRAJOLI apud QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal.
Leituras Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 32.
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da pessoa humana, proibindo as penas que por sua natureza, conteúdo ou modo de
execução atentem contra este postulado, dificultando sua reinserção social ou ainda
submetendo-o a um sofrimento excessivo, proibindo, enfim, penas desumanas ou
degradantes. Impensável que o Estado Democrático mate, torture, humilhe o cidadão, pois
perde sua legitimidade, bem como contradiz a sua própria razão de ser, que é servir à tutela
dos direitos fundamentais do homem.
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Assim, a Constituição veda expressamente a pena de morte, de caráter perpétuo,
de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. 97 Inadmissíveis por atentarem contra a
dignidade humana.
Decorrência disso é que as penas constitucionalmente admitidas, em especial as
privativas de liberdade deverão ser executadas dignamente, em condições mínimas
necessárias a boa sobrevivência humana. Assegurando o exercício livre dos direitos não
atingidos pela privação da liberdade, sob pena de se tornarem inconstitucionais em sua
execução, por degradarem a condição humana e inviabilizarem a reintegração social do
infrator. 98
Também visando humanizar as penas o artigo 45, § 2º da Lei de Execução Penal
proíbe a utilização de cela escura, nesse sentido também são as Regras mínimas de
tratamento dos presos da ONU quanto ao uso de algemas, correntes, grilhões e camisas
de força. 99
Atenta contra a dignidade inclusive as penas exemplificadoras, nas quais o
condenado é usado como exemplo, deixando o autor de ser um fim e si mesmo para se
converter em um meio para lograr efeitos sobre os outros, o que significa a
instrumentalização da pessoa, contrária à ideia de dignidade, e se converte a pena
individualizada em inumana e degradante. 100
5. Princípio da Responsabilidade Pessoal
O artigo 5º, inciso XLV da Constituição da República, declara que nenhuma pena
passará da pessoa do condenado, por este princípio ninguém pode ser responsabilizado
por ato de outrem, ou objetivamente, devendo-se primeiramente apurar se o agente agiu
com dolo, ou, ao menos, culpa.

97 Artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição da República.
98 Artigo 41, da Lei 7.210/84.
99 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 27.
100 ESPINAR, Zugaldía apud QUEIROZ; MELHOR, op. cit., p. 28.
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Por outro lado, também somente punível quando os destinatários da norma
estejam em posição de acatá-las, isto é, que os atos sejam provenientes da vontade
humana, deste modo não se pune casos fortuitos e de força maior, pois a norma não pode
penalizar o homem por eventos naturais, dos quais não pode mudar, carecendo assim de
todo o poder motivador e de toda justificação da sanção.
Exemplo da violação desse preceito é o dever do preso em opor-se a movimentos
individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem ou à disciplina, situação que a lei
está a lhe imputar um insólito dever de garante, como se autoridade fosse e pudesse ele
agir sem riscos pessoais, hipótese que o condenado acaba por responder por ato de
exclusiva responsabilidade de terceiro. 101
6. Princípio da Isonomia ou Igualdade
Rui Barbosa já asseverava que “a regra da igualdade não consiste senão em
quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam, pois tratar com
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não
igualdade real”. 102
Também há previsão deste princípio logo no caput do artigo 5º da Constituição da
República. Assim, a lei não deve instituir discriminações, mas sim tratar os cidadãos
equitativamente, reconhecendo que não se pode atribuir a todos, como se todos se
equivalessem.
A Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (item 73) expõe o preceituado
pelas regras mínimas de tratamento do preso de que sua aplicação seja imparcial, sem
distinção fundada em preconceito de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou
qualquer outra de origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outra situação
qualquer.
Harmonizam-se então, o princípio jurídico da igualdade com
constitucional, as regras internacionais e a Lei de Execução Penal. 103

o texto

7. Princípio do Devido Processo Legal
O devido processo legal – due processo of law – estabelecido na Constituição da
República o artigo 5º, LIV, contempla uma série de outros princípios que o complementam,
101 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 30.
102 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. São Paulo: Papagaio, 2003, p. 26.
103 Artigos 3º, parágrafo único, 40, inciso XII, 82, § 1º, 84, § 1º e § 2º.
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como o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, artigo 5º, LV e a
motivação das decisões judiciais, artigo 93, IX.
Sobre o tema dispõe a Súmula 85 das Mesas de Processo Penal:
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“São garantias plenamente aplicáveis ao processo de execução penal,
como decorrência dos princípios constitucionais do devido processo
legal, ainda que em lei processual não as assegure expressamente, a
igualdade, a ampla defesa, o contraditório, o duplo grau de jurisdição,
a publicidade”.
O contraditório está ligado ao processo, de modo que este só existe se também
existir o contraditório, sendo que a democracia no processo recebe o nome de
contraditório. 104
Aury Lopes Junior preceitua que o contraditório pode ser identificado como o
direito à informação e participação nas decisões judiciais, à paridade de armas com o Órgão
Ministerial, bem como o direito à audiência. 105
O duplo grau de jurisdição implícito na Constituição da República, também foi
previsto na Lei de Execução Penal no artigo 197, que estabelece o recurso de agravo contra
as decisões proferidas pelo juiz da execução.
Por fim, em razão do mandamento constitucional da motivação das decisões,
também assim devem ser aquelas prolatadas pelo juiz da execução. Dessa forma não se
encontra devidamente fundamentada a decisão que simplesmente indefere um benefício
ao condenado, ratificando apenas os dados constantes em laudos perícias, quase sempre
iguais, sem mais nada dizer. Com efeito, não se pode transferir a motivação, inerente ao
Estado Democrático de Direito, do juiz para o órgão Ministerial ou para técnicos do sistema,
sob pena de o decisum ser absolutamente nulo. 106
8. Princípio da secularização
O princípio da secularização, de acordo com Luigi Ferrajoli, 107 é a ideia de que
inexiste uma conexão entre o direito e a moral. O direito não tem a missão de (re)produzir
104 DIDIER, Fredie apud QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução
penal. Leituras Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 37.
105 LOPES JUNIOR, Aur y. Instrumentalidade garantista do processo de execução penal. Críticas à
execução penal. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2002, p. 392.
106 QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo, p. 37.
107 FERAJOLI apus CARVALHO. Aplicação da Pena e Garantismo. p. 01 e 09.
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os elementos da moral ou de outro sistema metajurídico de valores éticos-políticos, mas,
tão-somente, o de informar o seu produto de convenções legais não predeterminado
ontológico nem tampouco axiologicamente.
Ressaltam, Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho, 108 que a secularização
(laicização) é a ruptura entre a cultura eclesiástica e as doutrinas filosóficas, especialmente
entre a moral do clero e a forma de produção da ciência. Por isso, o Estado “não deve se
imiscuir coercitivamente na vida moral dos cidadãos e nem tampouco promover
coativamente sua moralidade, mas apenas tutelar sua segurança, impedindo que se lesem
uns aos outros”.
O princípio da secularização busca preservar a pessoa em uma esfera em que é
ilícito proibir, julgar e punir: a esfera do pensamento, das ideias. O princípio da
secularização, concluem os articulistas, pode subdividir-se em muitos outros
(sub)princípios como: da inviolabilidade da intimidade e do respeito à vida privada (art. 5º,
X), do resguardo da liberdade de manifestação de pensamento (art. 5º, IV), da liberdade de
consciência e crença religiosa (art. 5º, VI), da liberdade de convicção filosófica ou política
(art. 5º, VIII) e da garantia de livre manifestação do pensar (art. 5º, IX).
O princípio da secularização fez um corte vertical entre a moral eclesiástica e o
Direito, sendo que, segundo Luigi Ferrajoli, os preceitos e os juízos morais não têm que se
propagar no Direito, mas, tão-só, na liberdade da consciência individual. Dessa forma, não
pode o direito proibir atos considerados apenas imorais, pois nem tudo que é imoral é
ilícito, da mesma forma que nem tudo que é lícito é moral.
Direito e moral devem estar separados, sendo que ao direito somente é permitido
intervir em fatos exteriorizados, de forma que a esfera íntima do cidadão deve ser
protegida de seu alcance. O processo de secularização não teve um início determinado e
até hoje se não acabado, pois ainda há aspectos da moral sendo valorados pelos
legisladores e juízes.
Mais especificamente na execução penal, o princípio da secularização implica que
a sanção penal não deve ter conteúdo nem fins morais. Sendo que a execução da pena
não pode ter o escopo de modificar o pensar do apenado, muito menos condicionar seus
direitos a esta mudança. 109
A Lei 10792/03 aboliu os laudos para a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de pena, do parecer da Comissão em referência, assim
108 CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da Pena e Garantismo. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001, p. 10.
109 Idem, p.13.

304

www.conteudojuridico.com.br

como do Exame Criminológico, o que significa grande progresso do princípio da
secularização.
Várias expressões contidas na Lei carecem de objetivamente e parâmetros para
delimitá-las. Com certeza o critério utilizado para tanto será nada mais do que um mero
juízo de valor, caracterizando um direito penal do autor.
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O princípio da secularização visa afastar do alcance do Direito Penal conceitos
morais e religiosos, restringindo sua esfera de atuação, e reforçando a ideia de lesividade
ao bem jurídico como seu objeto, limitando, assim, sua expansão.
Porém, observa-se, que ainda hoje, a secularização caracteriza-se como um
processo inacabado. Há vários tipos penais expressões e em nossa legislação que
demonstram o afirmado, e o que percebemos é uma grande expansão do Direito Penal,
com o surgimento da adoção de novos bens jurídicos e inflação legislativa, processo
contrário ao almejado pela doutrina que prega a adoção do Princípio do Direito Penal
Mínimo.
CONCLUSÃO
Por certo que há outros princípios aplicáveis à execução penal, aqui não citados,
mas restringiu-se o estudo a este, considerados de maior relevância.
Todo o direito de puir estatal deve ser pautado pelos princípios mais caros do
direito, a fim de salvaguardar todo o arcabouço penal como verdadeira ultima ratio.
Destacou-se os principais princípios aplicáveis à execução penal, os quais devem
norteiam toda a atuação neste ramo tão especializado do direito.
Deve-se haver mais atenção a questão dos princípios na execução penal, em
especial pela Lei de Execução Penal, principal instrumento aplicável nesta fase, assim como
o Código Penal e o Código de Processo Penal, terem sido inseridos no ordenamento
jurídico antes da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, a qual trouxe novos
contornos ao direito penal, na construção de um Estado Democrático de Direito, o que
implica que os institutos devem ser analisados à vista das normas da Carta Magna.
REFERÊNCIAS
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, tradução José Roberto Malta. São Paulo: WVC,
2002.
BENETI, Sidnei Agostinho. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 1996.
BRASIL. Código de Processo Penal.
305

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de
1988.
BRASIL. Lei de Execução Penal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da Pena e Garantismo. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
LOPES JUNIOR, Aury. Instrumentalidade garantista do processo de execução penal. Críticas
à execução penal. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2002.
QUEIROZ, Paulo; MELHOR, Aldeleine. Princípios constitucionais na execução penal. Leituras
Complementares de Execução Penal. São Paulo.
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa : Vega, 2002.
SHIMIDT, Andrei. A crise da legalidade na execução penal. Crítica à execução penal. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, n. 38.

306

www.conteudojuridico.com.br

ANÁLISE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB A ÓTICA DO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO
JÉSSICA
DINIZ
ARAÚJO:
Bacharelanda do curso de Direito
pelo Centro Universitário UNA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

THIAGO RUAS110
(coautor)
HASSAN MAGID DE CASTRO SOUKI111
(orientador)
Resumo: O objetivo do presente estudo é analisar o Direito Penal do Inimigo sob a ótica
do Estado Democrático de Direito. Para que tal objetivo seja alcançado, se fez necessário
o estudo do Estado Democrático de Direito e o Direito Penal, segundo o jurista alemão
Günther Jakobs. Com base nas análises feitas pode se perceber, que o Direito Penal do
Inimigo vê o réu como inimigo do Estado, já o Garantismo Penal garante que o réu seja
punido levando em consideração o princípio da dignidade humana. Assim, é impossível
conciliar os ideais do Estado Democrático de Direito e do Direito Penal do Inimigo,
devendo o último não ser aplicado no Brasil. O percurso metodológico adotado foi à
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Dignidade da Pessoa Humana. Estado
Democrático de Direito. Garantismo Penal.
Abstract: The objective of the present study is to analyze the Criminal Law of the Enemy
from the perspective of penal guarantee. For this objective to be achieved, it was necessary
to study the Democratic State of Law and Criminal Law, according to the German jurist
Günther Jakobs. Based on the analyzes made, it can be seen that the Criminal Law of the
Enemy sees the defendant as an enemy of the State, whereas Criminal Guarantee ensures
that the defendant is punished taking into account the principle of human dignity. Thus, it
110 Bacharelando do curso de Direito pelo Centro Universitário UNA
111 Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007). Ex-coordenador do
Núcleo de Prática Jurídica e do Serviço de Assistência Judiciária da Faculdade UNA de Contagem (2015).
Professor do Centro Universitário UNA, da Faculdade UNA de Contagem e da Escola Superior Dom Helder
Câmara. Advogado. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em direito penal, processo penal e
prática real/simulada.
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is impossible to reconcile the ideals of the Democratic State of Law and the Criminal Law
of the Enemy, the latter of which should not be applied in Brazil. The methodological path
adopted was bibliographic.
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Keywords: Criminal Law of the Enemy. Dignity of human person. Democratic state. Criminal
Guarantee.
1 Introdução
O Garantismo Penal se encontra representado mediante a aplicação e interpretação
dos princípios da isonomia, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa,
intervenção mínima, dentre outros. Este se encontra em consonância com o Estado
Democrático de Direito, que visa à efetivação dos direitos fundamentais.
Lado outro, temos a teoria do Direito Penal do Inimigo, que tem como objetivo
demonstrar que o autor do fato criminoso é inimigo do Estado, e dessa maneira a ele não
deve ser dado às garantias constitucionais.
Diante do exposto a presente pesquisa almeja responder ao seguinte problema
acadêmico: O Direito Penal do Inimigo é compatível com o Estado Democrático de Direito,
podendo, assim, ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro?
Como hipótese de resposta acredita-se que a Teoria do Direito Penal do Inimigo é
inconciliável com o que se prega em um Estado Democrático de Direito e com os ideais do
Garantismo Penal, assim, a teoria do Direito Penal do Inimigo não deve ser aplicada no
Brasil.
Para tanto o presente estudo foi dividido em três tópicos, sendo que no primeiro foi
analisado o Estado Democrático de Direito, abordando o conceito, características e
princípios norteadores.
No segundo tópico procurou-se analisar o Garantismo Penal, que é uma derivação
do Estado Democrático de Direito, trazendo conceitos, breve histórico e sua aplicabilidade
no Direito Penal e Direito Processual Penal.
No terceiro tópico foi analisado o Direito Penal do Inimigo, buscando compreender
essa teoria criada por Günther Jakobs, bem como analisou se este é compatível com os
ideais do Estado Democrático de Direito.
O percurso metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica.
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2 Estado Democrático de Direito: conceito, características e princípios
2.1 Conceito e características
A Constituição Federal em seu art. 1º, caput, estabelece que “A República Federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 1988).
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De acordo com Moraes:
“O Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado
Constitucional, significa que o Estado se rege por normas
democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como
o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias
fundamentais é proclamado, por exemplo, no caput do art. 1º da
Constituição da República Federativa do Brasil, que adotou,
igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio
democrático ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”, para mais adiante, em seu art. 14, proclamar que
‘a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular’”.
(MORAES, 2017, p. 28)
Sobre o Estado Democrático de Direito Fernando Capez explica que:
“Verifica-se o Estado Democrático de Direito não apenas pela
proclamação formal da igualdade entre todos os homens, mas pela
imposição de metas e deveres quanto à construção de uma sociedade
livre, justa e solidária; pela garantia do desenvolvimento nacional; pela
erradicação da pobreza e da marginalização; pela redução das
desigualdades sociais e regionais; pela promoção do bem comum;
pelo combate ao preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (CF, art. 3 º, I a IV); pelo
pluralismo político e liberdade de expressão das ideias; pelo resgate
da cidadania, pela afirmação do povo como fonte única do poder e
pelo respeito inarredável da dignidade humana.
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Significa, portanto, não apenas aquele que impõe a submissão de todos ao império
da mesma lei, mas onde as leis possuam conteúdo e adequação social, descrevendo como
infrações penais somente os fatos que realmente colocam em perigo bens jurídicos
fundamentais para a sociedade”.(CAPEZ, 2017, p. 23)
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Assim, temos que no Estado Democrático de Direito busca-se a efetivação dos
direitos fundamentais, de modo a promover a democracia e a proteção aos direitos
humanos até aqui conquistados.
2.2 Princípios
O Estado Democrático de Direito é regido por normas e princípios que atuam para a
concretização e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Cleber Masson a seu turno
explica que:
“As regras e princípios constitucionais são os parâmetros de
legitimidade das leis penais e delimitam o âmbito de sua aplicação. O
Direito Penal deve se harmonizar com as liberdades, as garantias e os
direitos estatuídos pela Constituição Federal, pois nela encontram o
seu fundamento de validade”. (MASSON, 2017, p. 10)
Dessa maneira a lei penal, seja material ou processual, deve ser aplicada de acordo
com as diretivas do Estado Democrático de Direito.
2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
O art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, estabelece que um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, é a dignidade da pessoa humana. Nesse
sentido, conforme leciona Dutra (2017, p. 99) um dos deveres do Estado é garantir aos
cidadãos uma existência de forma digna. Para além de estar posto na Constituição Federal
de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana também está presente no plano
internacional, seja em tratados ou convenções.
De fato, segundo André Ramos Tavares:
“No plano internacional, a Declaração Universal de Direitos Humanos
estabelece, já no seu preâmbulo, a necessidade de proteção da
dignidade humana por meio da proclamação dos direitos elencados
naquele diploma, estabelecendo, em seu art. 1º, que “todos os seres
humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos”. Os dois
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Pactos Internacionais (sobre direitos civis e políticos e o sobre direitos
sociais, econômicos e culturais) da Organização das Nações Unidas
têm idêntico reconhecimento, no preâmbulo, da “dignidade inerente
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a todos os membros da família humana”. A Convenção Americana de
Direitos Humanos exige o respeito devido à “dignidade inerente ao ser
humano” (art. 5º). Já Convenção Europeia de Direitos Humanos, em
que pese não possuir tal menção à dignidade humana, foi já
interpretada pela Corte Europeia de Direitos Humanos no sentido de
que a “dignidade e a liberdade do homem são a essência da própria
Convenção” 29. No plano comunitário europeu, a situação não é
diferente. Simbolicamente, a dignidade humana está prevista no art.
1º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000
(atualizada em 2007), que determina que a dignidade do ser humano
é inviolável, devendo ser respeitada e protegida”. (TAVARES, 2017, p.
75)
Nesse sentido o conceito de dignidade da pessoa humana, segundo Bahia (2017, p.
119) “significa a elevação do ser humano ao patamar mais alto das considerações, com a
finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução a um mero objeto de
manipulação.” Contudo conforme destaca a referida autora, o princípio da dignidade
humana é fácil de ser compreendido, porém há certa dificuldade em sua conceituação. Isto
se em virtude de tal princípio ser talvez:
“(...) o mais carregado de sentimentos. Como unidade mais
fundamental de valor do sistema jurídico, esse princípio universal
funciona como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um
ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais
confere legitimidade. Apesar de difícil conceituação, podemos
compreender que o conteúdo do princípio diz respeito ao atributo
imanente a todo ser humano e que justifica o exercício da sua
liberdade e a perfeita realização de seu direito à existência plena e
saudável”. (BAHIA 2017, p. 119)
Lado outro, a respeito do conceito de dignidade da pessoa, Estefam e Gonçalves
(2016, p. 102) explicam que se trata “de outorgar ao Estado Democrático de Direito uma
dimensão antropocêntrica, considerando o ser humano como o fim último da atuação
estatal.”
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Desse modo, temos que o princípio da dignidade da pessoa humana está ligado a
necessidade da pessoa ser elevada a uma condição digna, na qual caberá ao Estado esse
papel. Segundo Flávia Bahia o princípio da dignidade humana :
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“Compreende a proteção e a promoção das condições fundamentais
para uma vida adequada, o respeito à igualdade entre os indivíduos, a
garantia da independência e de sua autonomia, a coibição de qualquer
obstáculo que impeça o desenvolvimento do potencial de sua
personalidade”. (BAHIA, 2017, p. 119)
Sobre os reflexos do princípio da dignidade da pessoa humana no Direito Penal
Estefam e Gonçalves (2016, p. 102) explicam que:
“Não é tarefa simples fixar seus reflexos no âmbito do Direito Penal.
Cremos que seu alto nível de abstração exige que suas arestas sejam
encontradas dentro da própria Constituição Federal. Assim, por
exemplo, não se pode afirmar que o encarceramento de criminosos
viola a dignidade da pessoa humana, porque as penas privativas de
liberdade são expressamente autorizadas pelo Texto Maior (CF, art. 5º,
XLVI, a), podendo ser impostas depois de demonstrada a culpabilidade
do agente (CF, art. 5º, LVII) e mediante o devido processo legal (CF, art.
5º, LIV). Pode-se dizer, porém, que a aplicação de penas cruéis, de
trabalhos forçados ou banimento o vulnera, até porque se cuida de
proibições previstas no art. 5º, XLVII”.
Estefam e Gonçalves (2016, p. 103) explicam que a dignidade da pessoa humana
reflete no Direito Penal de dois modos, sendo o primeiro voltado para o crime e o outro
voltado a pena. Para o presente estudo nos importa entender o aspecto voltado ao crime,
tendo em vista que nesse caso está atrelado “a proibição de incriminação de condutas
socialmente inofensivas (afinal, o Direito é que está a serviço da humanidade, e não o
contrário).” (ESTEFAM; GONÇALVES, 2016, p. 103).
2.2.2 Princípio da legalidade
O art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, estabelece que "ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". (BRASIL, 1988)
Desse modo, no Estado Democrático de Direito a obrigação destinada a alguém deve
preceder de alguma lei, ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada se não existir norma que
estabeleça tal obrigação a ser cumprida.
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De fato:
“O Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput) repousa sob o signo
da legalidade, exposto no dispositivo sob comento em seu sentido
material ou amplo. O princípio da legalidade, portanto, expressa a
sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidades às
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prescrições emanadas do Legislativo, Executivo e Judiciário. Para o
particular, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão
em virtude de lei (aqui em sentido amplo ou material, referindo-se a
qualquer espécie normativa), diante da sua autonomia da vontade. Já
quanto ao administrador, deverá ser adotado o princípio da legalidade
em sentido estrito, pois só é possível fazer o que a lei autoriza ou
determina”. (BAHIA, 2017, p. 117)
O princípio da legalidade também é aplicado no Direito Penal, encontrando-se
sedimentado no art. 1º, do Código Penal, que de acordo com Cleber Masson:
“Preceitua, basicamente, a exclusividade da lei para a criação de delitos
(e contravenções penais) e cominação de penas, possuindo
indiscutível dimensão democrática, pois revela a aceitação pelo povo,
representado pelo Congresso Nacional, da opção legislativa no âmbito
criminal”. (MASSON, 2017, p. 77):
3 Garantismo Penal
Nas palavras de Victor Eduardo Rios Gonçalves e Andre Estefam (2016, p. 64) o
garantismo penal é o movimento defendido por Luigi Ferrajoli, no qual se apresenta um
modelo de Direito Penal Mínimo, onde se busca limitar o poder punitivo do Estado, em
decorrência de uma maior evidência dos Direitos Fundamentais dos indivíduos.
Na mesma esteira, Guilherme Nucci explica que o garantismo penal é:
“[...] um modelo normativo de direito, que obedece a estrita legalidade, típico do Estado
Democrático de Direito, voltado a minimizar a violência e maximizar a liberdade, impondo
limites à função punitiva do Estado”. (NUCCI, 2017, p. 727)
Rogério Greco (2017, p. 40) corrobora o entendimento dos autores citados acerca do
garantismo penal e acrescenta que Luigi Ferrajoli buscou fundamentos para o seu modelo
garantista na teoria de hierarquia de normas defendida por Norberto Bobbio. Isto porque,
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na visão de Norberto Bobbio (1982, p. 49 apud GRECO, 2017, p. 40) as normas estão em
patamares diferentes.
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“As normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há
normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das
superiores. Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram
mais acima, chega-se a uma norma suprema, que não depende de
nenhuma outra norma superior e sobre a qual repousa a unidade do
ordenamento. Essa norma suprema é a norma fundamental. Cada
ordenamento possui uma norma fundamental, que dá unidade a todas
as outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias
proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado de
ordenamento”. (BOBBIO, 1982, p. 49 apud GRECO, 2017, p. 40)
Desse modo, na visão de Rogério Greco (2017, p. 40), como a Constituição Federal se
encontra no topo da hierarquia das normas, e nela se encontram sedimentados vários
direitos fundamentais, as normas infraconstitucionais não podem fazer imposições ou
proibições que não decorram da Constituição.
“[...] a Constituição, de acordo com a visão piramidal proposta por
Kelsen, é a “mãe” de todas as normas. Todas as normas consideradas
inferiores nela vão buscar sua fonte de validade. Não podem, portanto,
contrariá-la, sob pena de serem expurgadas de nosso ordenamento
jurídico, em face do vício de inconstitucionalidade.
A Constituição nos garante uma série de direitos, tidos como fundamentais, que não
poderão ser atacados pelas normas que lhe são hierarquicamente inferiores. Dessa forma,
não poderá o legislador infraconstitucional proibir ou impor determinados
comportamentos, sob a ameaça de uma sanção penal, se o fundamento de validade de
todas as leis, que é a Constituição, não nos impedir de praticar ou, mesmo, não nos obrigar
a fazer aquilo que o legislador nos está impondo. Pelo contrário, a Constituição nos
protege da arrogância e da prepotência do Estado, garantindo-nos contra qualquer
ameaça a nossos direitos fundamentais”. (GRECO, 2017, p. 40)
Vale ressaltar que o garantismo penal abrange não só no momento da aplicação das
leis de Direito Penal e Processo Penal, como também o momento da criação dessas leis e
de cumprimento das sanções penais. (MASSON, 2017, p. 101)
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O modelo de garantismo penal, segundo Rogério Sanches Cunha (2016, p.39) "tem
sua base fincada em dez axiomas ou implicações dêonticas que não expressam
proposições assertivas, mas proposições prescritivas", a saber:
“1) Nulla poena sine crimine: princípio da retributividade, i.e., a pena é
uma consequência do delito.
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2) Nullum crimen sine lege: princípio da legalidade em sentido lato ou
em sentido estrito.
3) Nulla lex (poeni:tlis) sine necessidade: princípio da necessidade ou
da economia do Direito Penal. A lei penal deve ser o meio necessário
para a proteção dos bens jurídicos considerados relevantes.
4) Nulla necessitas sine injuria: princípio da lesividade ou da
ofensividade do evento. Os tipos penais devem descrever condutas
que possuam aptidão para ofender bens jurídicos de terceiros, de sorte
que não se poderá punir: condutas que não excedam o âmbito do
próprio autor; meros estados existenciais; condutas desviadas e
condutas que não exponham sequer a perigo os bens jurídicos.
5) Nulla injuria sine actione: princípio da materialidade ou da
exterioridade da ação. Para que uma conduta seja proibida deve ser
manifestada por meio de uma ação ou uma omissão proibida em lei.
6) Nulla actio sine culpa: princípio da culpabilidade ou da
responsabilidade pessoal.
7) Nulla culpa sine judicio: princípio da jurisdicionariedade.
8) Nullum judicium sine accusatione: princípio acusatório ou da
separação entre juiz e acusação.
9) Nulla accusatio sine probatione: princípio do ônus da prova ou da
verificação.
10)Nulla probatio sine defensione: princípio do contraditório ou da
defesa, ou da falseabilidade”. (SALIM; AZEVEDO, 2017, p. 42-43)
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Segundo Masson (2017, p. 102) os 10 princípios axiológicos propostos por Luigi
Ferrajoli compõem “um modelo-limite, apenas tendencialmente e jamais perfeitamente
capazes de atender todos os direitos e garantias do ser humano".
4 Considerações críticas ao Direito Penal do Inimigo
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4.1 Noções gerais sobre a teoria de Gunther Jakobs
O Direito Penal do Inimigo é uma teoria criada por Gunther Jakobs em meados de
1985, quando da apresentação de uma palestra na cidade de Frankfurt. (GONÇALVES;
ESTEFAM, 2016, p. 167)
Segundo explica o autor Victor Eduardo Rios Gonçalves (2018, p. 65), o Direito Penal
do Inimigo ganhou mais força “após os atentados às torres gêmeas em Nova Iorque, em
11 de setembro de 2001, seguidos de atentados a bomba em meios de transporte em
Londres e Madri, imputados a uma rede terrorista”.
A respeito da força adquirida pelo Direito Penal do Inimigo após os atentados citados,
os autores Gonçalves e Estefam explicam que foi:
“No início do milênio, sobretudo em face dos ataques terroristas a
diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, veio à
tona um importante debate: como deve a sociedade enfrentar esse
perigo: por meio das regras comuns do Direito Penal ou por
intermédio de um conjunto distinto de normas, mais rigorosas, que
permitam uma proteção mais eficaz do corpo social?
Foi nesse contexto que aflorou o chamado 'Direito Penal do Inimigo', em oposição
ao 'Direito Penal do Cidadão'”.(GONÇALVES; ESTEFAM, 2016, p. 167)
De acordo com Gonçalves e Estefam (2016, p. 167) o Direito Penal do Inimigo surgiu
como uma crítica ao chamado Direito Penal do Cidadão. Na perspectiva do Direito Penal
do Cidadão, que tem por objetivo garantir que a norma penal mantenha sua eficácia, ainda
que ela seja aplicada ao cidadão em decorrência da pratica de um delito.
Ao contrário do que ocorre no Direito Penal do Inimigo, no Direito Penal do Cidadão
as garantias constitucionais são reconhecidas no momento da aplicação da sanção aos
cidadãos que praticarem algum delito. (GONÇALVES; ESTEFAM, 2016, p. 167)
Sobre o Direito Penal do Inimigo Rogério Sanches Cunha explica que:
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“[...] a função do Direito Penal é a de assegurar o império da norma,
ou seja, resguardar o sistema, mostrando que o direito posto existe e
não pode ser violado. Quando o Direito Penal é chamado a atuar, o
bem jurídico protegido já foi violado, de modo que sua função
primordial não pode ser a segurança de bens jurídicos, mas sim a
garantia de validade do sistema”. (CUNHA, 2020, p. 36)
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Na mesma esteira Gonçalves explica que:
“De acordo com essa teoria, deve haver diferenciação entre a
legislação penal aplicável ao cidadão comum que comete um delito e
aquela que deve ser aplicada a quem se enquadrar na definição de
inimigo. Ao primeiro, deve ser aplicada uma legislação garantista, com
a plena observância das garantias fundamentais. Ao inimigo, deve ser
reservada uma legislação de exceção, com redução ou supressão de
algumas garantias constitucionais, porque, em casos extremos, a
situação é equivalente à de um estado de guerra”. (GONÇALVES, 2018,
p. 65)
Sobre a supressão das garantias do indivíduo que comete delitos, Guilherme de
Souza Nucci (2019, p. 881) explica que essa supressão de direitos ocorre tendo em vista
que, aqueles que cometem delitos não respeitam os direitos individuais alheios. E, em razão
desse desrespeito, não poderão gozar das garantias mínimas, como direito ao
contraditório e ampla defesa, não havendo, ainda, a incidência dos princípios da legalidade
e da anterioridade. (NUCCI, 2019, p. 881)
A respeito do tema, Gunther Jakobs (2008, p. 23 apud CUNHA, 2020, p. 36) explica
que "aquele que se desvia da norma por princípio não oferece qualquer garantia de que
se comportará como pessoa; por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser
combatido como inimigo" e por isso não é merecedor de garantias.
4.2 Quem é o inimigo para o Direito Penal do Inimigo?
Conforme explica o autor Guilherme de Souza Nucci os inimigos seriam os indivíduos
que estariam fora do sistema, ou seja, seriam aqueles indivíduos que não são capazes de
respeitar direito individuais e em razão de tal conduta não são merecedoras de garantias
fundamentais.
De acordo com Cleber Masson o significado léxico de inimigo seria:
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“INIMIGO adj. (Do lat. inimicus.) 1. Não amigo, hostil, adverso,
contrário.
– 2. Malquistado, indisposto. – 3. De ou pertencente a partido, facção
ou grupo oposto.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

◆ s.m. 1. Aquele que tem inimizade, ódio a alguém. – 2. Aquele com o
qual se entra em guerra. – 3. O que é prejudicial, oposto, contrário. –
4. Aquele que experimenta aversão, antipatia por certas coisas.
|| Inimigo alugado, pessoa a quem se mata por mandado de outrem. ||
Inimigo declarado, jurado, pessoa que jurou agir contra alguém ou
alguma coisa. || Inimigo público, indivíduo nocivo à sociedade”.
(LAROUSSE, 1999, p. 526 apud MASSON, 2019, p. 208)
Cléber Masson (2019, p. 208) explica que "em qualquer das hipóteses acima
mencionadas, que o termo 'inimigo' representa aquele que, em situação de confronto,
deve ser enfrentado e a qualquer custo vencido".
Na visão de Jakobs e Mélia inimigos são:
“[...] os criminosos econômicos, os terroristas, os delinquentes
organizados, os traficantes profissionais, os delinquentes sexuais
habituais, que, de forma duradoura, se afastam do direito, não
fornecendo garantias cognitivas mínimas de segurança de seu
comportamento pessoal e demonstrando esse déficit de
comportamento. São pessoas que, portanto, desestabilizam a própria
estrutura do Estado e que não aceitam as regras impostas pelo direito,
não havendo como ressocializá-las, ao menos com as regras do direito
penal dos cidadãos”. (JAKOBS; MÉLIA, 2003, apud GONÇALVES, 2018,
p. 66)
Assim, constata-se que inimigo para Gunther Jakobs são os indivíduos que sejam
perigosos e que de algum modo sempre estão em guerra com o Estado.
4.3 Características do Direito Penal do Inimigo
De acordo com os autores Gonçalves e Estefam as características do Direito Penal do
Inimigo são:
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“■ tem como finalidade a eliminação de perigos;
■ baseia-se na periculosidade do agente, considerado inimigo e,
portanto, como alguém que não pode ser tratado como sujeito de
direitos (‘não pessoa’);
■ efetua uma ampla antecipação da punibilidade, visando coibir
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ações perigosas antes que estas se concretizem (punição de atos
preparatórios);
■ as penas são severas, ainda quando aplicadas em casos de
antecipação da tutela penal;
■ aplica-se uma legislação diferenciada, com enfoque combativo
(‘combate ao inimigo’);
■ utiliza-se principalmente de medidas de segurança;
■ garantias processuais penais são suprimidas”.(GONÇALVES;
ESTEFAM, 2016, p. 170)
A primeira das características apontadas pelos autores é a "finalidade de eliminação
de perigos"(GONÇALVES; ESTEFAM, 2016, p. 170). O Direito Penal do Inimigo busca
eliminar perigos como o tráfico de drogas e o terrorismo, por exemplo.
O Direito Penal do Inimigo conforme citou Gonçalves e Estefam (2016, p. 170)
"baseia-se na periculosidade do agente, considerado inimigo e, portanto, como alguém
que não pode ser tratado como sujeito de direitos (‘não pessoa’)". Sobre o inimigo ser
considerado não pessoa Luis Regis Prado explica que:
“A condição de inimigo implica sua desconsideração como pessoa.
Nesse sentido, afirma-se que o indivíduo que não aceita submeter-se
ao ordenamento jurídico, rechaça sua legitimidade e, assim, persegue
sua destruição, não pode ser considerado pelo Estado como pessoa,
sendo privado dos benefícios e garantias que esta última condição
supõe”. (PRADO, 2019, p. 197)
Outra característica citada por Gonçalves e Estefam (2016, p. 170), foi acerca da
possibilidade do Direito Penal do Inimigo efetuar "uma ampla antecipação da punibilidade,
visando coibir ações perigosas antes que estas se concretizem (punição de atos
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preparatórios)". Nesse sentido, de acordo com essa teoria, o inimigo deve ser punido até
mesmo pelos atos preparatórios, justamente para prevenir que o crime aconteça.
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Dentre as características, temos ainda que suas "penas são severas, ainda quando
aplicadas em casos de antecipação da tutela penal" e existe "uma legislação diferenciada,
com enfoque combativo ('combate ao inimigo')" (GONÇALVES; ESTEFAM, 2016, p. 170).
Desse modo, como visto na perspectiva do Direito Penal do Inimigo, a pena aplicada ao
inimigo deve ser severa a ponto de combatê-lo. Além do mais, deve o Estado estabelecer
legislações penais diferentes, sendo uma mais branda para ser aplicada aos cidadãos e uma
mais severa destinada aos inimigos do Estado.
O Direito Penal do Inimigo, para coibir o inimigo em por consequência, evitar o
cometimento de crimes, segundo Gonçalves e Estefam (2016, p. 170) "utiliza-se
principalmente de medidas de segurança".
Sobre a utilização das medidas de segurança para combater o inimigo, o Cleber
Masson (2010, p. 210) explica que como o inimigo "representa grande perigo a sociedade,
deixa-se de lado o juízo de culpabilidade para a fixação da reprimenda imposta ao inimigo,
privilegiando-se sua periculosidade". Ou seja:
“Em síntese, as penas são substituídas por medidas de segurança. De
fato, a pena teria duração determinada, ao contrário da medida de
segurança, possibilitando sua retirada do convívio público por todo o
tempo em que persistir sua situação de perigo, compreendida como a
probabilidade de tornar a cometer infrações penais.
Dessa forma, trata-se de um Direito Penal prospectivo, com visão para o futuro,
encontrando amparo no positivismo criminológico de Cesare Lombroso, Enrico Ferri e
Rafael Garofalo, que clamava por um sistema penal em consonância com a real
necessidade de defesa social, mormente quando estava assombrado por criminosos
revestidos de indissociáveis aspectos endógenos”. (MASSON, 2010, p. 210)
A característica mais intrigante é o fato das garantias processuais penais serem
suprimidas, e sobre o tema Cleber Masson explica que tal situação ocorre, tendo em vista
que
“[...] o Estado não deve reconhecer os direitos do inimigo, por ele não
se enquadrar no conceito de cidadão. Consequentemente, não pode
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ser tratado como pessoa, pois entendimento diverso colocaria em
risco o direito à segurança da comunidade.
O inimigo, assim, não pode gozar de direitos processuais, como o da ampla defesa e
o de constituir defensor, haja vista que, sendo uma ameaça à ordem pública, desconsidera se sua posição de sujeito na relação jurídico-processual. Possível, inclusive, a sua
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incomunicabilidade. Em uma guerra, o importante é vencer, ainda que para isso haja
deslealdade com o adversário”.(MASSON, 2019, p. 210)
4.4 Direito Penal do Inimigo e o Estado Democrático de Direito
Como dito alhures, o Estado Democrático de Direito é regido por normas e princípios
que atuam para a concretização e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Cleber Masson
(2017, p. 10) explica que "o Direito Penal deve se harmonizar com as liberdades, as
garantias e os direitos estatuídos pela Constituição Federal, pois nela encontram o seu
fundamento de validade".
Outrossim, de acordo com Nucci (2017, p. 727) o Estado Democrático de Direito se
compatibiliza com o Garantismo Penal, pois este é "um modelo normativo de direito, que
obedece a estrita legalidade" e que busca impor limites ao poder punitivo do Estado.
Levando em consideração ao que foi dito, neste tópico busca-se analisar se o Direito
Penal do Inimigo é compatível com o Estado Democrático de Direito, haja vista as suas
características e, acima de tudo, a supressão das garantias fundamentais dos ditos inimigos
do Estado.
É notória a incompatibilidade entre o Direito Penal do Inimigo e o Estado
Democrático de Direito. Tendo em vista que, enquanto o Direito Penal do Inimigo busca a
supressão a todo custo das garantias dos indivíduos em prol da punição estatal, o Estado
Democrático de Direito possibilita que o acusado tenha suas garantias fundamentais
preservadas antes, durante e após a persecução penal.
Guilherme de Souza Nucci (2019, p. 881), explica a visão de Gunther Jakobs sobre a
supressão de garantias, dizendo que "os inimigos não merecem do Estado as mesmas
garantias humanas fundamentais, pois, como regra, não respeitam os direitos individuais".
Contudo, para Nucci (2019, p. 881) a visão de Gunther Jakobs é inconstitucional, pois os
acusados carecem de garantias fundamentais. O autor ainda pondera que:
“Na realidade, à luz do sistema penal brasileiro, essa postura seria
manifestamente inconstitucional. Parece-nos que, para evitar que
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cheguemos, um dia, a esse estágio de comportamento estatal (já em
vigor nos EUA, por exemplo, com relação aos terroristas presos na base
militar de Cuba), é fundamental termos instrumentos eficientes de
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combate à criminalidade perigosa, certamente existente, jamais
perdendo de vista, pois desnecessário e imprudente, o amplo quadro
dos direitos e garantias humanas fundamentais”. (NUCCI, 2019, p. 881)
Levando em consideração a lição de Nucci, pode-se perceber que o ordenamento
jurídico brasileiro já dispõe de leis rigorosas, como a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei de
Tóxicos e a Lei das Organizações Criminosas e nem por isso deixa de assegurar aos
acusados as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988.
Para Gonçalves e Estefam (2016, p. 170-171) o Direito Penal do Inimigo não se
harmoniza com os princípios constitucionais, justamente pelo fato de haver a supressão
das garantias. Os autores ainda ponderam o seguinte:
“[...] como e de que modo pode-se considerar compatível com os
princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de
inocência, previstos na maioria das constituições (como a brasileira),
uma legislação que trata o indivíduo como quem não é sujeito de
direitos e deve ter suprimidas suas garantias processuais penais”.
(GONÇALVES; ESTEFAM, 2016, p. 170-171)
Outro ponto que merece destaque é a distinção que ocorre entre cidadãos e inimigos,
e que por consequência faz com que exista a aplicação da lei de formas diferentes.
Conforme explica Gonçalves, de acordo com o Direito Penal do Inimigo:
“[...] deve haver diferenciação entre a legislação penal aplicável ao
cidadão comum que comete um delito e aquela que deve ser aplicada
a quem se enquadrar na definição de inimigo. Ao primeiro, deve ser
aplicada uma legislação garantista, com a plena observância das
garantias fundamentais. Ao inimigo, deve ser reservada uma legislação
de exceção, com redução ou supressão de algumas garantias
constitucionais, porque, em casos extremos, a situação é equivalente
à de um estado de guerra”. (GONÇALVES, 2018, p. 65)
Tal situação se caracteriza como afronta ao princípio da isonomia. Assim haveria uma
incompatibilidade notória com o Estado Democrático de Direito, já que o art. 5º, caput, da
Constituição Federal de 1988 estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção
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de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".
(BRASIL, 1988)
Na visão de Luiz Regis Prado (2019, p. 199) o Direito Penal do Inimigo mitiga vários
princípios fundamentais, e de acordo com o autor
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[...] as formulações imprecisas do Direito Penal do inimigo mitigam os
princípios da legalidade – sobretudo em sua vertente da taxatividade
–, da segurança jurídica, da exclusiva proteção de bens jurídicos, além
de outros princípios fundamentais como o da igualdade,
proporcionalidade e presunção de inocência”. (PRADO, 2019, p. 199)
Diante de tais considerações, conclui-se que o Direito Penal do Inimigo é
incompatível com o Estado Democrático de Direito, tendo em vista as supressões de
garantias dos indivíduos, bem como a inobservância dos princípios constitucionais.
5 Conclusão
O Estado Democrático de Direito sempre está em busca da efetivação dos direitos
fundamentais, bem como busca promover a democracia e a proteção dos direitos
humanos.
Todas as leis do ordenamento jurídico brasileiro devem ser aplicadas de acordo com
a observância da Constituição Federal de 1988.
De acordo com as análises feitas até aqui, conclui-se que o Estado Democrático de
Direito é compatível com o Garantismo Penal, teoria defendida por Luigi Ferrajoli. Isto
porque, assim como o Estado Democrático de Direito, o Garantismo Penal busca garantir
e efetivar as garantias daqueles que cometeram delitos.
Vale ressaltar que o fato de se garantir os direitos fundamentais daqueles que estão
sendo acusados, não quer dizer as leis penais não sejam rígidas; Ou seja, a devida pena
deve ser aplicada, mas com a garantia de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa
do acusado.
Lado outro, temos o Direito Penal do Inimigo, que como dito alhures, tem como
finalidade o combate do inimigo do Estado, a todo custo.
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Além do mais, a teoria criada por Gunther Jakobs defende a supressão de garantias
fundamentais e a separação entre cidadãos e inimigos, o que, conforme foi estudado,
afronta o princípio da isonomia, esculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal de
1988.
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Destaca-se novamente que, para o Estado ser rigoroso, não se precisa mitigar
garantias ou violar princípios constitucionais. De fato, no Brasil tem-se leis rigorosas que
objetivam combater o tráfico de drogas, as organizações criminosas, bem como atribuir a
alguns delitos o caráter de hediondo sem, contudo, desconsiderar os direitos fundamentais
dos autores de tais fatos.
Conclui-se, que o Direito Penal do Inimigo é incompatível com o Estado Democrático
de Direito e, acima de tudo, se mostra incompatível com a Constituição Federal de 1988.
Desse modo, toda e qualquer lei que for criada com base no Direito Penal do Inimigo
deve ser considerada inconstitucional, por ser uma afronta aos princípios sedimentados na
Constituição Federal, dos quais se destacam o princípio da dignidade da pessoa humana e
da isonomia.
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RESUMO: O presente artigo visa refletir sobre os embates jurídicos-argumentativos e a
ideia de Estado de Direito no julgado em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o
acesso pelo FISCO a dados bancários e informações financeiras de contribuintes sem
anterior decisão judicial não configura “quebra” de sigilo, mas mera “transferência” da
sigilosidade entre órgãos do aparelho estatal. Partindo de uma contextualização histórica
sobre o Estado de Direito, intrinsicamente ligado à experiência absolutista, o “governo das
leis” passa não apenas a positivar os valores defendidos pelos revolucionários franceses do
século XVIII, mas a criar dispositivos para a defesa e proteção dos cidadãos, perseguindo,
assim, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana. Os antagonismos
interpretativos das partes envolvidas no julgamento RE 601.314/SP, apesar de, numa leitura
rápida, parecerem entrar em rota de coalizão com os postulados do Estado de Direito, a
decisão do STF mostrou o contrário. Nesse sentido, será apresentada uma visão
conciliatória desse aparente conflito.
PALAVRAS-CHAVE: Estado de Direito. Jurídicos-argumentativos. Fisco. Sigilo.
ABSTRACT: This article aims to reflect on the legal-rgumentative clashes and the idea of
the rule of law in the judgment in which the Federal Supreme Court understood that access
by FISCO to bank data and financial information of taxpayers without a previous court
decision does not constitute a "break" of secrecy, but a mere “transfer” of secrecy between
organs of the state apparatus. Starting from a historical contextualization of the Rule of
Law, intrinsically linked to the absolutist experience, the "government of laws" starts not
only to affirm the values defended by the French revolutionaries of the 18th century, but
to create devices for the defense and protection of citizens, thus pursuing legal security
and the dignity of the human person. The interpretive antagonisms of the parties involved
in the RE 601.314/SP judgment, despite the fact that, in a quick reading, they seem to enter
into a coalition route with the rule of law postulates, the STF decision showed the opposite.
In this sense, a conciliatory view of this apparent conflict will be presented.

KEYWORDS: Rule of Law; Legal-Argumentative; Tax; Secrecy.
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O presente trabalho objetiva analisar a relação entre a ideia de Estado de Direito e
a teoria argumentativa do Direito nos embates principiológicos entre o contribuinte e a
União em julgado do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário
601.314/SP/2016112) sobre o acesso do FISCO a dados financeiros de pessoas físicas e
jurídicas sem anterior análise judicial.
O Estado se origina de complexos processos históricos, econômicos, políticos,
sociais e jurídicos. De acordo com os contratualistas, o “Estado” surgiu como resultado de
um acordo coletivo em que os indivíduos, renunciando parte de suas liberdades, atribuem
a um “terceiro” o poder de controle e vigilância a fim de garantir a paz e equilíbrio
social113. Entretanto, o uso de suas prerrogativas não pode encontrar limites na
subjetividade do governante, mas em um sistema jurídico com normas claras e
previamente positivadas, possibilitando segurança jurídica e dignidade aos seus
cidadãos114, defende Neil MacCormick.

112BRASIL,
Supremo
Tribunal
Federal.
RE
601.314/SP/2016.
Disponível
em:
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=contr
oversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial
=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulg PV=&classeProcesso=
RE&numeroProcesso=601314++++&ministro=&txtRamo Direito=&ordenacao=asc&botao= Acesso em 06
de junho de 2021.
113 HOBBES, Thomas. Leviatã. Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. (Tradução de João
Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva). 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. Col. Os Pensadores. Pág.
61.
114 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Rio de Janeiro: elsevier, 2008. Pág. 2: “ Respeitar o

Estado de Direito é algo de profundo valor político em Estados ou confederações de Estados, como a União
Européia. Ter leis devidamente publicadas e prospectivas, igualdade dos cidadãos diante dessas leis e
limitação do poder oficial em respeito a elas são os alicerces da liberdade democrática, consistindo em
elementos essenciais para a estabilidade econômica ”.
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A experiência demonstra que, tanto em modelos de justiça civil law115, como em
tradições common law116, a existência de casos difíceis evidencia que as regras, por si só,
não se mostram suficientes para o tratamento ou resposta a tais ocorrências. Isso é um
aspecto. Outra abordagem encontra no próprio caráter indeterminado da linguagem um
espaço para debates, construções e desconstruções de topoi, este assimilado como
premissas ou critérios de universalização de pontos de vista já consolidados pelo uso em
defesa ou negação daquilo que se quer defender como verdade117. E aqui está o cerne
do presente estudo: a retórica argumentativa do Direito no julgado do Supremo Tribunal
Federal, em que se discutiu a possibilidade de o FISCO ter acesso a informações financeiras
de contribuintes, sem a necessidade de prévio controle judicial.
Para a pesquisa, utilizar-se-á o método científico indutivo, iniciando-se o estudo a
partir da observação de caso particular e com amparo em consulta bibliográfica. Em um
primeiro momento, no primeiro capítulo, a questão será problematizada, partindo-se da
historicidade do Estado de Direito e sua relação com a figura do “Rei”. Como se portaram
os governantes na Antiguidade, período Medieval e Idade Moderna. Sabe-se que o Estado
Constitucionalista está umbilicalmente ligado ao Estado Absolutista, também conhecido
como Antigo Regime, entretanto, necessário essa regressão histórica no tempo e no
espaço para a melhor compreensão dos processos envolvidos. Ainda, as questões
envolvendo a ideia de Estado de Direito e o aparente conflito existencial com a
argumentação do Direito.
No segundo capítulo, as questões serão trabalhadas à luz dos embates
argumentativos trazidos no Recurso Extraordinário 601.341/SP. A retórica da União e da
defesa, mesmo que fundamentadas no mesmo sistema jurídico, trouxeram à lume os
conflitos entre valores e princípios constitucionais no caso concreto, cujo epicentro da
questão envolveu, de um lado, o direito individual do contribuinte de manter seus dados
e movimentações financeiras em sigilo; do outro, a própria noção de finalidade do Estado,
enquanto agente de equilíbrio social. Afinal, como poderia o FISCO atuar sem, antes, cruzar
os dados declarados com as efetivas movimentações financeiras dos contribuintes? O
115 Civil law ou continental law é um sistema jurídico de origem romanística, cuja fonte primária principal é
a lei. O ponto cerne da tradição é a importância que se dá para a moldura escrita e codificada das regras.
116 Common law é um sistema jurídico de origem anglo-saxônica, cuja principal referência normativa são os
costumes. Necessário dizer que isso não significa a ausência de lei escritas, entretanto, a leitura e aplicação
do Direito deve ocorrer de acordo com os valores e as práticas usuais. Ou seja, diferente da tradição civil law,
o costume é a fonte primária. Em termos contemporâneos, são os precedentes a forma material de aplicação
do Direito.
117 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília:
Departamento de Imprensa Nacional, 1979. Pág. 104: “ pontos de vista utilizáveis e aceitáveis em toda parte,

que se empregam a favor ou contra o que é conforme a opinião aceita e que podem conduzir à verdade.
...funcionam como fórmulas de procura no sentido retórico ”.
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antagonismo entre os direitos dos contribuintes e o papel do Estado traduzem o olhar
argumentativo do Direito no caso em tela.
A título de considerações finais, restará compreendida a coexistência simbiótica
entre a ideia de estado de Direito e o caráter argumentativo do Direito.
CAPÍTULO 1 – ESTADO DE DIREITO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

1.1 Historicização do Estado de Direito
“L’État c’est moi" (“O Estado sou Eu”). Frase atribuída a Luís XIV, rei da France entre
1643 e 1715, sintetiza com propriedade a importância da Revolução Francesa, cujos
fundamentos “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” são ainda hoje os grandes balizadores
de muitos ordenamentos jurídicos, convenções e Cartas Magnas do mundo ocidental. A
título de exemplo, podemos citar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789)118, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)119 e a própria Constituição
Federal brasileira vigente120. Estavam lançados os alicerces políticos de um Estado que, a
despeito de sua importância para a manutenção da paz, a organização das atividades
econômicas, o uso dos espaços etc. era necessário criar mecanismo para impedir a
repetição da experiência absolutista121.

118 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos -a nteriores-%C3% A0 cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dedireitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html: “Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As

distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Art. 4º. A liberdade consiste em poder
fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos.
Estes limites apenas podem ser determinados pela lei”. Acessado em 10 de junho de 2021.
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos: “Art. 1º
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Art. 3º Todo ser humano tem direito à
vida, à liberdade e à segurança pessoal. Art. 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole
a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”. Acessado em 12 de junho de 2021.
119

120 BRASIL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm: “Art. 5º Todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; II ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” Acessado em 13 de
junho de 2021.
121 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1984. Pág. 18:
"Essencialmente, o absolutismo era apenas isto: um aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado,

destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional – não obstante e contra os
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Na Monarquia Romana (753 a.C a 509 a.C), apesar de o Rei deter o controle das
funções militares, religiosas e judiciais, o poder era dividido com outras instituições
políticas, tais como o Senado e a Cúria romana. Vitalício, mas não hereditário, a função de
rei envolvia a participação do Senado e do povo, apesar de ao governante caber o controle
da justiça, das forças militares e da administração pública, com a escolha de quem deveria
ocupar os cargos públicos122, por exemplo. O Senado, como a própria origem etimológica
do termo sugere, era composto de anciãos, escolhidos dentre as famílias mais ricas da
época. Cabia-lhe, além de oficializar o nome do rei, indicar-lhe o conselho consultivo, além
de legislar. Críticas a parte, foi uma instituição que sobreviveu a República e ao Império
Romano. Já a Cúria era a forma representativa do povo em geral. Composta por homens
em idade militar, na prática significava a fonte de poder do rei e a parcela de eleitores da
monarquia.
Com a desagregação do Império Romano, em 476 d.C, deu-se início a Idade Média.
Aspecto importante do período medieval, que durou cerca de 10 séculos, foi o afastamento
de tudo aquilo que significara a Antiguidade Clássica: desenvolvimento das artes, das
ciências médicas, da matemática, do Direito, da filosofia, da literatura, organização política,
por exemplo. Não sem algum nível de razão, por muito tempo a Idade Média ficou
conhecida como “Idade das Trevas”, discurso desconstruído pela historiografia
contemporânea. O antropocentrismo cedera lugar ao teocentrismo. Mas como a figura do
Rei era vista Idade Antiga? Como se dava a relação com o Direito? O rei agora é somente
um “senhor entre senhores”, cabendo à igreja o controle temporal e espiritual. À nobreza,
a proteção dos feudos.
Se na Idade Antiga o Direito era escrito, debatido, organizado e prestigiado nas
Assembleias do Senado romano, no período que se seguiu, foi relegado aos cuidados de
monges copistas. Todas as inquietudes, aspirações e receios, agora, eram encontrados no
Direito Divino: a vontade de Deus, manifestada aos homens através do sacerdócio,
“respondia” todas as questões. Entretanto, seja pelo aumento populacional, o que
demandava mais alimentos e, portanto, escambos entre feudos; ou pela chegada cada vez
mais constante de comerciantes pela rota da seda; ou por ocorrências naturais como a
fome, a peste negra; ou pela ameaça frequente de invasões estrangeiras; fazia-se notória
a necessidade de mudanças estruturais naquele modelo de subsistência e da sua

benefícios que elas tinham conquistado com a comutação generalizada de suas obrigações... ele era a nova
carapaça política de uma aristocracia atemorizada”.
122 BRANDÃO, José Luís; OLIVEIRA, Francisco de. História de Roma Antiga: volume I: Das Origens à morte
de César. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015, pag. 47.
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organização política. A semente da renascença123 já florescia nas mentes de muitos
indivíduos.
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Com a tomada da cidade de Constantinopla124 em 1453, terminava o período
medievalista. A Idade Moderna pode ser compreendida como um retorno aos postulados
da Idade Clássica. Era o caminho revesso, agora do teocentrismo para o antropocentrismo.
A igreja e a nobreza concordaram em ceder espaço a um protagonismo da figura do “rei”.
Mas esse processo não foi imediato. Os poderes de soberania (declarar guerra, tributar e
aplicar a justiça) ainda eram, de certo modo, divididos entre o rei e a alta nobreza125.
Ocorre que a sede cada vez maior pelo poder encontrava eco entre uma classe em
ascensão e fortalecida: a burguesia. A existência de um cristianismo que condenava a
riqueza, o luxo, o uso do tempo para o trabalho e a liberdade individual para criar,
questionar, ressignificar e racionalizar fatos cujas explicações eram até então surrealistas,
era visto com ressalvas pelos comerciantes. Em outros termos, fazia-se necessário um
evangelho rejuvenescido, cujo pedido, pode-se dizer assim, foi atendido através do
movimento reformista de 1517126. Dessa forma, com a ajuda também de parte da nobreza,
que desejava tomar para si propriedades da igreja, o rei passou a reunir cada mais poderes,
até tornar-se um “absoluto”.
Se, na Idade Média, o Direito escrito era praticamente inexistente, na Idade Moderna
foi elementar não apenas para “legitimar” os poderes do rei, mas para impor e monopolizar
123 WOODS, Thomas. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. São Paulo: Quadrante, 2008.
p. 119: “ A maior explosão de criatividade e inovações do mundo da arte desde a Antiguidade teve lugar
durante o Renascimento dos séculos XV e XVI”. A ideia é de fato de “renascer”. E aqui se está falando de um
processo de retorno. Uma busca, literal ou a título de inspiração, das produções artísticas, culturais, dentre
outras, da Idade Antiga, e que foram esquecidas no medieval.
124 Constantinopla é atual cidade de Istambul, da Turquia.
125 Sobre a feudalização na Alta Idade Média, Ana Maria da Silva Moura e Cláudia Santos explicam o que
mais marcou esse processo: “ A inexistência de um único centro de poder a partir do qual são exercidas as

principais da soberania. O poder de fazer a justiça, de declarar a guerra ou de tributar, não está mais
centralizado entorno do rei, do Imperador ou de outro governante, mas é efetivado a partir de múltiplos
centros." (MOURA, Ana Maria da Silva; SANTOS, Cláudia. História Moderna. v. 1. Rio de Janeiro: Fundação
CECIERJ, 2010, pág. 51). Como se percebe, a fonte de poder presente na Idade Antiga fragmenta -se na Idade
Média. Agora, já na Idade Moderna, o processo se inverte, entretanto, de forma paulatina.
126 Ano em que Martinho Lutero fixou as 91 teses nas portas da catedral do castelo em Winttenberg, na
Alemanha. Válida a observação de Jean Delumeau de que, diferentemente do que se poderia concluir, o
rompimento de Lutero com a Igreja só ocorreu de fato dois anos d epois, em 1519, no combate argumentativo
com os defensores dos postulados da Igreja na cidade de Leipzig: “ Não foi em 1517, quando afixou suas

teses contra as indulgências, que Lutero rompeu com o Catolicismo, mas em junho de 1519, por ocasião da
disputa de Leipzig. Ali, pressionado por interrogações, recusou aprovar as condenações pronunciadas pelo
concílio de Constança contra João Huss. Um Cristão isolado — fosse ou não padre — poderia, portanto, ter
razão contra um concílio inteiro, caso Deus Se dignasse iluminá-lo.” (DELUMEAU, Jean. Nascimento e
Afirmação da Reforma. São Paulo: Pioneira, 1989. Pág. 20).
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o status quo. Mas qual a relação entre esse Estado Absolutista e o Estado de Direito? Como
podemos observar, o regime antigo, no aspecto político, significa o controle total dos
poderes de soberania por um só indivíduo. No âmbito econômico, por exemplo, foram
colocadas em prática uma série de práticas conhecidas como Mercantilismo127. Ocorre
que liberalismo e presença forte de um Estado não combinam. Se no início o Rei tinha o
apoio da burguesia, agora esta se organizava pela busca de outra mudança estrutural, que
se traduziria numa série de manifestações artísticas, literárias, científicas etc., aspetos de
um movimento conhecido como Iluminismo, até chegar em seu ápice no ano de 1789, com
a Revolução Francesa. A defesa de um Estado Constitucionalista significava, além da
positivação de direitos e garantias irrevogáveis, uma espécie de “freio” ao governante128.
1.2 Estado de Direito e o caráter argumentativo do Direito: conflito existencial?
Conforme podemos constatar, no Estado Absolutista, a vontade do povo (súditos)
deveria significar a do Rei. Nesse contexto pré-revolução, essa submissão simétrica
significava um governo estável, adequado e justo. Se o Estado defendido por
contratualistas como Rosseau e Hobbes, por exemplo, cuja razão de existir era,
independentemente da diferença do fator motivador de um e do outro, o bem coletivo; no
absolutismo, como mencionado, era o contrário: o coletivo se sujeitava ao indivíduo (Rei).
Como a Revolução libertária e a publicação da Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão, o governo dos homens agora passa a ser o governo das leis. Em outros termos,
dentro da ótica utilitarista de John Stuart Mill (1806 – 1873), o bem comum é que deve
orientar as ações do governo. A maximização da felicidade é o norte ético emulador das
ações estatais129. O sistema jurídico deve refletir uma relação coerente com o bem de seus
cidadãos.

127 FALCON, F.J.C. A época pombalina . São Paulo: Ática, 1982, apud MOURA, Ana Maria da Silva; SANTOS,
Cláudia. História Moderna. V. 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010, pág. 143: “... como o conjunto de

ideias e de práticas econômicas que caracterizaram a história econômica europeia e particularmente a política
econômica dos Estados europeus durante o período situado entre os séculos XVI e XVIII”. Pacto colonial,
protecionismo econômico e acumulação de metais são alguns exemplos dessa abordagem econômica.
128 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado, 10 ed., São Paulo, Malheiros, 2015. Pág. 45: “Mas foi no caldo

desses conflitos que se fez paulatinamente a ascensão da classe burguesa, até o dia em que, levando a cabo
por via revolucionária o desafio ao Absolutismo, pôde ela decretar o fim da caduca sociedade de privilégios
ainda presente por corolário da herança feudal enxertada no corpo da Monarquia Absoluta, qual apêndice
morto ou cadáver de uma ordem econômica extinta: a dos feudos medievais. Foi aí que a Bastilha caiu com
o receber o Estado Moderno sua nova identidade institucional, aparelhada pelos sucessos revolucionários da
segunda metade do século XVIII”.
129 “O padrão último da moralidade, diz-nos, é unicamente a promoção imparcial da felicidade” . (MILL, John
Stuart. Utilitarismo. Introdução, tradução e notas de Pedro Galvão. Porto. Editora: Porto Editora Ltda. 2005,
pag. 9).
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Entretanto, o Direito não é uma ciência estática. É um produto social, portanto, em
constantes transformações (rupturas ou continuidades). Dessa forma, ao mesmo tempo
em que dá forma ao Estado de Direito, permanece permeado por interpretações de seus
aplicadores. Seja no processo de definição das ocorrências sociais comuns em fatos
juridicamente relevantes; ou nos instantes em que o direito será aplicado (processos de
escolha e aplicação adequada da lei), a retórica – arte de persuadir – torna o Direito um “...
palco de controvérsias e disputas amargas e infindáveis” 130, capazes até mesmo de
questionar argumentos até então tidos como verdades incontestáveis. Dessa forma, o
Direito se apresentaria não como uma ciência, com princípios, métodos e testes de
verificação, e sim uma habilidade artística. A busca por uma solução ou respostas a
determinados problemas exigirá do aplicador do Direito, além do domínio das letras, uma
visão ampla das múltiplas possibilidades de se defender um ponto de vista, só obtida
através da prática forense. Assim, a justaposição entre um sólido conhecimento e a arte da
retórica são condições sine qua non para a conquista da excelência profissional (advogado,
juiz, promotor de justiça etc.).
No capítulo 2 de sua obra Retórica e o Estado de Direito, Neil MacCormick,
exemplificando uma situação em que o promotor de justiça reúna certeza jurídica a
sustentar uma acusação, e um advogado que, dentro desse mesmo sistema jurídico,
questione as interpretações e subsunções dos fatos à norma, o autor defende como
essencial que num Estado de Direito haja mecanismos garantidores para questionamentos,
que serão decididos por pessoa idôneas e livres das pressões políticas e econômicas
daqueles que manejam as acusações131. Assim se fazendo, estará, de fato, vivenciando um
“governo das leis”, pois o Direito nesse Estado buscará não apenas eleger direitos
fundamentais, mas agindo de forma prospectiva, instrumentalizando meios e dispositivos
para coibir e combater possíveis arbitrariedades.
Nessa quadra, pode-se notar a ausência de um conflito existencial entre as ideais
sobre as quais se assentou e faz-se presente o Estado de Direito, com as características do
Direito enquanto argumentativo. Essa “dicotomia” é uma constante necessária para a saúde
130 “Ainda que o Direito compreenda ou inclua um vasto corpo de regras, ele pode também ser o palco de

controvérsias e disputas amargas e infindáveis. A interpretação adequada e a aplicação de regras jurídicas, e
a prova e a interpretação dos fatos relevantes à aplicação d o Direito podem ser questões enormemente
problemáticas. Teorias acerca do caráter indeterminado da linguagem lançam dúvidas sobre a possibilidade
de existir a certeza jurídica proclamada pelos defensores do Estado de Direito. Esses problemas se tornam
visíveis à medida que são apresentados argumentos para colocar em dúvida até mesmo aquelas que haviam
parecido ser, até então, as certezas mais caras ao Direito ” (MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito.
Rio de Janeiro: elsevier, 2008. Pág. 18).
131 Idem, pag. 37: “A idéia de Estado de Direito sugerida aqui insiste no direito da defesa de questionar e

rebater a causa que lhe é apresentada. Não há segurança contra os governos arbitrários a não ser que esse
questionamento seja livremente permitido, e sujeito a apreciação por agentes do Estado separados e
distanciados daqueles que conduzem as acusações penais” .
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de ambos os “lugar-comum”. Todavia, cabe frisar, para isso ocorrer, a retórica deve ocorrer
e um ambiente livre de vícios, com igualdade de condições técnico-jurídicas e que quem
decida, esteja de fato equidistante das partes em litígio, acima de pressões políticas,
financeiras e orgânico-administrativas.
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CAPÍTULO II – ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E A IDEIA DE ESTADO DE DIREITO NO
CASO CONCRETO.
2.1 Os deveres do FISCO e os direitos constitucionais dos contribuintes:
argumentação jurídica e a ideia de Estado de Direito.
Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº
601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016, que o FISCO pode ter acesso a
movimentações financeiras de contribuintes sem, antes, nenhuma análise do judiciário,
decidiu entre uma série de argumentos, defendidos como verdades universalizadas. Apesar
da decisão se basear na afirmação de que não houve quebra de sigiloso, e sim mera
“transferência” entre órgãos governamentais, na prática, deixou o cidadão mais vulnerável
a investigações administrativo-fiscais e penais.
A proposta aqui não é discutir a decisão do STF, mas trazer à tona o conflito entre
a ideia de Estado de Direito e o caráter argumentativo do Direito no caso in concrect. Como
vimos no tópico anterior, o modelo político-jurídico pós-absolutismo encontra no bemestar do povo o seu fim precípuo, e não na vontade do rei como outrora. No caso em tela,
o contribuinte esperava do Estado de Direito ver sua intimidade e o sigilo de suas
transações bancárias protegidos, salvo nas condições já previamente fixadas na própria Lei
Maior. Logo, não estaria a decisão da Corte Suprema indo de encontro a tudo aquilo
conquistado a duras perdas pelos revolucionários franceses?
O caráter indeterminado da linguagem problematiza inúmeras questões
envolvendo a relação entre o aparelho estatal e seus cidadãos132. Ao lado disso, há que
se ater ao fato de que o Direito, como produto social envolto em uma complexidade de
valores (incorporando, ignorando ou simplesmente em negação), culmina em forte aspecto
interpretativo de suas regras e princípios, incluindo aí a dinamicidade da vida
contemporânea, apresentando inúmeras situações difíceis e desafiadoras para os
132 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Rio de Janeiro: elsevier, 2008. Pág. 34: “Códigos e

leis no período moderno, e outros materiais similares, representam uma resposta institucional à ideologia do
Estado de Direito como condição para a liberdade. A nação que governa por meio das leis toma o cuidado
de produzir antecipadamente os textos que contêm (ou que podem ser lidos de forma a conte r) as regras
que autorizam a intervenção pública na esfera privada, não importando se tal intervenção é causada por
autoridades públicas ou litigantes privados. A segurança que é assim garantida aos indivíduos consiste no
fato de que a aplicação das regras exige evidentemente a existência prévia de fatos específicos capazes de
dar concreção aos fatos operativos FO estabelecidos genericamente na regra respectiva”.
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aplicadores do Direito. Em outros termos, nem sempre é possível verificar, com facilidade,
a hipótese normativa diante de um fato operativo do direito. Pelo menos não sem
persuasivos embates argumentativos de ambos os pólos da pretensão em julgamento133.
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Valores como a intimidade da pessoa, a vida privada, dados de telefonia, o sigilo
das correspondências e comunicações telegráficas - assim incluindo as informações
bancárias e movimentações financeiras, foram incorporadas ao ordenamento jurídico
brasileiro134 - “tese”. Em termos práticos, o FISCO estaria proibido de acessar a tais
informações sobre o contribuinte, salvo exceções já previamente delineadas no próprio
texto constitucional. Por outro lado, a mesma Carta Magna diz ser dever do Estado a
promoção do bem de todos, devendo disponibilizar, de forma gratuita e universal,
educação, saúde, amparo aos necessitados, transporte, lazer, proteção à maternidade e à
infância e alimentação 135. Logo, o seguinte questionamento se mostra adequado fazer:
como executar essas obrigações políticas, sociais e econômicas sem recursos? Direitos e
garantias fundamentais não podem servir de “blindagem” a práticas criminosas de evasão
de divisas e sonegação fiscal, por exemplo. Não há absolutismo no Estado de Direito. 136
Nesse sentido, nos autos do RE em discussão, a Advocacia Geral da União trouxe o
teor do §1º do art. 145 da CF/88, que menciona a regra de que a tributação deve ser
133 Idem, pág. 33: “Uma regra jurídica é uma disposição normativa estabelecida em ou interpretada a partir

de uma fonte jurídica reconhecida que tem a característica de relacionar uma determinada conseqüência
normativa a um determinado conjunto de fatos operativos. É da natureza das regras estabelecer que sempre
que um determinado conjunto de fatos ocorrer, uma dada conseqüência normativa deva decorrer deles”.
134 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. Ed. São
Paulo, 1990: “Art. 5º (...). 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;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal”.
135 Idem: “Art. 6º 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.”
136 Sobre a preterição de princípio por outro, trago o exemplo dado por Stuart Mill. Entre os princípios Da
Liberdade, tão caro ao liberalismo; e da “felicidade”, norte ético do utilitarismo, pondera o autor: “ Da

Liberdade, persegue-se o objectivo de estabelecer o seguinte princípio, conhecido por princípio da liberdade:
o único fim para o qual os seres humanos estão autorizados a interferir, individual ou colectivamente, na
liberdade de acção de qualquer indivíduo é a sua própria protecção...Um problema interessante é o de saber
se este princípio será sequer consistente com o utilitarismo. Afinal, a ética utilitarista diz-nos para promover
imparcialmente a felicidade. Isto significa que será permissível limitar a liberdade individual (por exemplo,
inibir a liberdade de expressão) sempre que essa limitação dê margem a um maior total de felicidade. Nessas
circunstâncias, parece que um utilitarista teria de rejeitar o princípio da liberdade. (MILL, John Stuart.
Utilitarismo. Introdução, tradução e notas de Pedro Galvão. Porto. Editora: Porto Editora Ltda. 2005, pag. 12).
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orientada pela capacidade financeira individual. Assim, é essencial que o Estado, através de
seus órgãos fiscais, tenha liberdade para analisar o patrimônio, as rendas e as atividades
econômicas de seus cidadãos137- - “antítese”. O acesso aos dados bancários dos
contribuintes seria, por decorrência lógica, prerrogativa inerente ao seu “poder-dever” de
fiscalizar, não necessitando, para isso, de prévia autorização judicial. Esse acesso direto do
FISCO aos dados dos contribuintes, que excetuou a proteção dada pelo sistema jurídico,
colocou a Ideia de Estado de Direito em risco existencial? De certo modo, o entendimento
da Suprema Corte foi no sentido da coexistência entre a dimensão argumentativa do
Direito e as liberdades individuais, pilares do Estado de Direito138, pois não houve “quebra
de sigilo”, mas mera transferência desse entre órgãos do Estado, decidiu o Supremo
Tribunal Federal - “síntese”.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314/SP trouxe em
suas linhas a coexistência entre as razões de existir do Estado de Direito e o aspecto
argumentativo do Direito.
Entre a teoria de que “todo o poder emana do povo...” (parágrafo único do art. 1º
da Cf/88) e a prática de se ter um governo que se atenha, efetivamente, ao disposto no
ordenamento jurídico, há uma grande distância. E a história indica que, ao longo dos
séculos, esse espaço vem gradativamente diminuindo. De um governo de “ordens”, para
um governo de “leis”. O Estado de Direito é uma conquista marcante nesse processo de
amadurecimento das instituições. A positivação de direitos de inúmeras ordens geracionais
diversas é um sinal nesse sentido. O Estado não pode se resumir aos governos, da mesma
forma que esses, aos detentores de cargos políticos. Os sistemas políticos e jurídicos
devem ser construídos com participação de todos, direta ou indiretamente. Todas as
possibilidades jurídicas de o Estado adentrar na órbita dos direitos individuais devem estar

137 Ibidem: §1º do art. 145 da CF/88. “§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuai s e nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”.
138 Trecho da decisão do STF, RE 601.314/SP: a) “Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar

tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos
direitos do cidadão; b) O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e
Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de
informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim
como combater práticas criminosas;” c) Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos
dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus
compromissos internacionais. ”
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consignadas nos textos legais. O princípio da dignidade da pessoa humana, a despeito de
sua importância, deve guardar, no caso concreto, relação positiva com o interesse coletivo.
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Nesse mister, deve o Direito se portar não de forma engessada, insensível às
complexidades da vida moderna. As certezas jurídicas devem ser assimiladas não como um
ponto possível de se chegar, mas um processo de busca contínua. A argumentação jurídica
é uma característica positiva do Direito, que, para além de deixar o sistema jurídico
suscetível de mudanças, permite aos indivíduos contestar e discutir o que está posto. Nesse
sentido, como já mencionado, o domínio da arte da retórica é elementar. Quando o STF
autorizou o FISCO a acessar os dados financeiros dos contribuintes sem prévio
posicionamento judicial, como resultado de um intenso debate argumentativo, atendeu,
em última análise, o interesse coletivo, razão de ser do Estado.
Assim, a título de considerações finais do presente artigo, não se procurou aqui
analisar e discutir o mérito da decisão do STF no RE 601.314/SP, mas tornar claro que
conflito entre a ideia de Estado de Direito e o caráter argumentativo do Direito, além de
tão somente aparente, é inerente a existência de um e outro.
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A EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE PELA INEXIGIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA
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1 CULPABILIDADE
Seria inviável tratar do presente tema, sem antes discorrer ainda que de maneira
muito sucinta a acerca do conceito de crime e analisar a culpabilidade, elemento este
umbilicalmente ligado a inexigibilidade de conduta diversa. Vejamos inicialmente, o
conceito analítico de crime segundo Hans Welzel (1987), “a tipicidade, a antijuridicidade e
a culpabilidade são os três elementos que convertem uma ação em um delito” (WELZEL,
1987, p. 57).
De acordo com a teoria tripartite, crime constitui-se de uma ação típica, ilícita e
culpável. Essa é à base de todo o raciocínio jurídico-penal. A tipicidade é uma relação de
subsunção ou de adequação, do que é realizado no mundo e o que é previsto no tipo
penal. Essa conceituação só surge em 1906, na obra de Beling, intitulada "A doutrina do
crime". A culpabilidade é o último elemento do crime, e de maneira paradoxal foi o
primeiro a surgir. A culpabilidade é a tradução da palavra latina imputacio, que foi
traduzida para o alemão schuld, que significa culpabilidade. Isso se deu no início do século
XIX. Já a antijuridicidade é uma criação que estabelece um juízo de contrariedade ao direito,
que se deu na metade do século XIX.
A culpabilidade é o elemento do crime, que tem como objeto de análise o homem,
e por esta razão é considerado por alguns doutrinadores como o elemento mais
importante da teoria do crime. Nesse sentido são as lições do ilustre professor Yarochewsky
(2000) “é indubitável que a culpabilidade constitui o mais importante elemento da teoria
do delito” (YAROCHEWSKY, 2000, p. 16).
E também o insuperável Cláudio Brandão (2014) “Nisto reside a singular diferença
entre a culpabilidade e os demais elementos que integram e formam o crime: a
culpabilidade é o único elemento que versa sobre a pessoa humana” (BRANDÃO, 2014, p.
168). E continua Brandão de maneira brilhante:
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Por isso diz-se que a culpabilidade é o elemento mais importante do
crime, porque o Direito penal há muito abandonou a
responsabilidade pelo resultado, ou responsabilidade objetiva, para
debruçar-se sobre a responsabilidade pessoal. (...). A culpabilidade,
pois, veio romper definitivamente com a responsabilidade objetiva
(BRANDÃO, 2000, p.260).
Até mesmo os principais “problemas” do direito penal atual gravitam entorno da
culpabilidade, tais como a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a inexigibilidade de
conduta diversa.
O Código Penal jamais conceituou culpabilidade, essa missão coube aos grandes
penalistas. Cláudio Brandão (2014), com o brilhantismo que lhe é peculiar, ensina: “A
culpabilidade é o juízo de reprovação que se faz sobre uma pessoa, censurando-a em face
do ordenamento jurídico-penal” (BRANDÃO, 2014, p. 167). Para Berthold Freudenthal
(2003), a culpabilidade é “a desaprovação do comportamento do autor, quando podia e
devia comportar-se de forma diferente” (FREUDENTHAL, 2003, p. 64). Segundo Mezger
(1949), a culpabilidade significa:
Culpabilidad en el sentido del Derecho Penal significa la afirmación
de una referencia, jurídicamente desaprobada, de la acción a la
personalidad del agente. Esta personalidad se concibe aquí como la
personalidad empírica; la afirmación de la exigida referencia de la
acción a dicha personalidad le basta al Derecho para reconocer la
culpabilidad del sujeto (MEZGER, 1949, p.9).
Pois bem, o que contribuiu para que o conceito de culpabilidade fosse criado, foi o
aparecimento do sistema clássico Liszt, Belinge, Radbruch. Nessa fase a culpabilidade era
composta pelo dolo e culpa. A culpabilidade era vista como simples vínculo psicológico
que unia o agente e o fato, por meio do dolo e da culpa. Isso segundo a teoria psicológica
da culpabilidade. Este modelo era meramente causal e foi criticado por não conseguir
explicar os crimes omissivos, os crimes culposos e os crimes tentados.
Posteriormente, no sistema neoclássico, foi incorporada na culpabilidade a noção
de reprovabilidade construída por Reihard Frank (2004) e Freudenthal (2003), no sentido
exigibilidade de conduta diversa. Isso representou um avanço inegável. Em resumo, a
culpabilidade do agente ocorreria, caso esse fosse imputável, agisse de maneira culposa
ou dolosa e se pudesse exigir dele um comportamento diverso. Tudo isso em
conformidade com a teoria psicológico normativa.
No sistema finalista de Hans Welzel (1987), jusfilósofo e professor da Universidade
de Göttingen e posteriormente da Universidade de Bonn, a culpabilidade era composta
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pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
O ponto chave deste sistema é de que toda conduta humana é dirigida a um determinado
fim. Com a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa que estavam na culpabilidade, foram
alocados na tipicidade (BRUNO, 1959). Como qualquer teoria, o sistema finalista foi alvo
de críticas e objeções, das quais não nos ocuparemos neste trabalho, para não fugir ao
nosso objetivo.
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2. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
Por meio de uma análise histórica da doutrina, pode-se perceber que a exigibilidade
de outra conduta, nem sempre esteve presente no elemento Culpabilidade. Somente a
partir dos estudos de Reinhard Von Frank (2004), e Berthold Freudenthal (2003) foi que a
exigibilidade de outra conduta inserida no conceito de culpabilidade.
Frank (2004) demonstrou que a culpabilidade se faz presente, quando o agente age
em desconformidade com o direito, inserindo no conceito de elemento normativo, a
reprovação da conduta executada. Desta forma, o dolo e a culpa em sentido estrito, não
mais eram espécies da culpabilidade e sim elementos desta (YAROCHEWSKY, 2000, p.2324).
Pois bem, hodiernamente a exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos
presentes na culpabilidade. De maneira resumida, é necessário que o crime tenha sido
realizado, em certas circunstâncias, ou seja, o agente poderia ter se comportado conforme
o Direito, mas optou por violá-lo. Melhor dizendo, a exigibilidade de conduta diversa se
baseia na expectativa que a sociedade tem, sobre determinada conduta que foi praticada
pelo agente, que é típica e ilícita, fosse realizada de modo diverso. Enrique Cury Urzúa
(1992) define a exigibilidade de conduta diversa: “possibilidade determinada pelo
ordenamento jurídico, de atuar de uma forma distinta e melhor do que a o sujeito se
decidiu.” (URZÚA, 1992, p. 76) O renomado professor Aníbal Bruno (1973) citado por
Yarochewsky (2000) assinala:
É preciso salientar que, embora essa concepção tenha sido
desenvolvida por Frank, deve-se a Berthold Fredenthal a inclusão, no
conceito de culpabilidade, do elemento exigibilidade de um
comportamento conforme o direito (BRUNO, 1973, apud
YAROCHEWSKY, 2000, p. 74).
A inegável contribuição de Frank (2004) foi modificar metodologicamente a
culpabilidade, rompendo com o pensamento positivista, que afirmava ser a culpabilidade
um vínculo psicológico. Inserindo a culpabilidade com algo presente no sujeito ativo e
vinculando a culpabilidade a um juízo de reprovação.
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3 CAUSA SUPRA LEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE
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Podemos verificar que, de maneira prévia a qualquer estudo sobre o tema, o
Tribunal do Império Alemão foi o pioneiro ao aplicar a inexigibilidade de outra conduta
como causa de exclusão da culpabilidade no caso Leinenfänger em 23/05/1897, mais
conhecido como “o cavalo que não obedece às rédeas” (ROXIN, 1997).
Este caso gerou muita repercussão no mundo jurídico-penal e merece toda nossa
atenção, pois ele significou a exclusão da pena, pelo reconhecimento da falta de liberdade
de escolha, em agir em conformidade com o direito. Este caso rompeu com a metodologia
positivista, pois esta metodologia preocupava somente se a provocação do resultado foi
involuntária ou voluntária. O que se buscava saber era se o vínculo entre o autor e o
resultado, tinha sido produzido por obra da vontade do agente ou de maneira
independente da vontade do agente. A análise que se fazia era meramente causal. Esse
julgado é de importância histórica, pois excluiu a reprovabilidade do agente, por
reconhecer inexistir liberdade de escolha.
Sem mais delongas, vamos ao famoso caso: no século XIX, um proprietário de um
empreendimento de coches, mandou ao seu funcionário que colocasse em uma carruagem
um cavalo indócil, treinado para caçar. O cavalariço prevendo que poderia acontecer um
acidente se negou a cumprir a ordem em um primeiro momento. Porém seu patrão
reiterou a ordem e o ameaçou com uma possível demissão. Temendo perder seu emprego,
o cocheiro atendeu a ordem. Como havia previsto, o cavalo durante o trabalho não
obedeceu as rédeas, e causou lesões em um ferreiro que estava sobre a calçada. O Tribunal
Alemão ao julgar o caso, absolveu o cocheiro, reconhecendo que dele não se poderia exigir
outro proceder. Pois em caso de recusa em obedecer à ordem o mesmo perderia seu
emprego (BRUNO, 1984). Nesse sentido confirma Freudenthal (2003):
Por tanto, el Tribunal Supremo confirma la sentencia: no hubo culpa,
porque, según la constatación de los hechos realizada por la
Audiencia, no podía exigirse al acusado que rehusara obedecer
supatón y perder colocación y pan, solo para evitar la realización del
tipo (FREUDENTHAL, 2003, p. 81).
Esse julgado possibilitou a inserção do livre-arbítrio no elemento da culpabilidade,
com isso há uma negação da causalidade até então existente, e com isso se propõe um
novo corte epistemológico na culpabilidade. Pois a causalidade não abarca o livre arbítrio.
São ainda citados como casos emblemáticos por Freudenthal (2003) “la trágica
historia de un viajante”, o caso da Siciliana que assassinou seus tios, bem como o caso da
parteira e os mineiros que cumpre aqui reproduzir:
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Otro caso llevó la rúbrica ’la cigüena ante los jurados’; ocurrió asi: la
compañía minera St. J. concedia al obrero dispensa del trabajo, con
abono de todo el sueldo de la jornada, el ia en que le hubiese nacido
un hijo. El resultado de esto fue que los mineros ya no quisieron tener
niños nacidos en domingo. Sin embargo, si la cigüeña llegaba a casa
ese dia, la comadrona era conminada a indicar como el del
nacimiento el siguiente laborable, para que el padre no perdiese La
jornada libre. Como aquélla opuso resistencia, se le hizo ver que en
adelante se acudiría a otra partera, más complaciente, y que ella
quedaría sin trabajo. Un día la empresa se enteró del ‘aplazamiento
de la cigüeña’ y, en lo sucesivo, se lo impidió. Pero el fiscal había oído
de ello también. El jurado impuso a los mineros una pequeña multa.
El tribunal territorial se declaró incompetente para conocer de la
apelación de uno de los mineros y remitió el asunto al tribunal de
jurados. También la comadrona fue enjuiciada. Hubiese debido ser
absuelta por falta de dolo. Ya que no se podía esperar de ella,
atendida la situación, que no ejecutase el hecho al precio de perder
su medio de subsistencia (FREUDENTHAL, 2003. p. 86 e ss).
A inexigibilidade de conduta diversa como causa supra legal de exclusão da
culpabilidade, tem uma importância fundamental na teoria do delito e na sua aplicação
prática. Sabe-se que existem muitos doutrinadores contrários esta a tese, a título de
exemplo vejamos alguns, como o penalista argentino Zaffaroni (2011):
Negamo-nos
a reconhecer
que haja uma causa de
inculpabilidade -legal ou 'supralegal' - de 'inexigibilidade de outra
conduta', como foi sustentado pela doutrina estrangeira nos
primórdios da teoria normativa da culpabilidade. (...) Diante da
vigente legislação positiva brasileira, e da maneira como temos
entendido as hipóteses de inculpabilidade, cremos que se torna
totalmente desnecessária a busca de uma eximente autônoma de
inexigibilidade de conduta diversa, que pode ter atendido a
exigências históricas já superadas, mas cuja adoção, hoje, prejudica
toda sistemática da culpabilidade (ZAFFARONI, 2011, p. 570).
No mesmo sentido, Julio Fabbrini Mirabete (2005) afirma que:
A não-exigibilidade de conduta diversa é o fundamento de todas as
causas de exculpação, e portanto seu substractum, e não espécie de
causa de exclusão da culpabilidade, que, como as demais, só pode
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ser reconhecida quando prevista em lei. Poder-se-ia, porém, aventar
como solução para a hipótese de reconhecimento da causa
supralegal a aplicação in bonam partem. A tese, porém, também é
contestada na jurisprudência (MIRABETE, 2005, p.199).
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Muitos doutrinadores também se mostraram favoráveis a esta tese, com o saudoso
mestre Aníbal Bruno (1984) um dos maiores defensores:
Não é que deliberadamente só por exceção se deva aplicar o
princípio. Mas excepcional é, na realidade, o aparecimento de casos
em que, de fato, fora da tipificação da lei, se possa dizer que,
razoavelmente, e tendo em vista os fins do Direito Penal, não era
exigível do agente um comportamento conforme à norma (BRUNO,
1984, p. 103).
Nesse sentido também são as lições de Guilherme Nucci (2008),
A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa supralegal
de exclusão da culpabilidade, que admitimos presente em nosso
ordenamento, embora, em muitos casos, não se concretizem os seus
requisitos (NUCCI, 2008, p. 622).
A doutrina se debate sobre o tema, como pudemos analisar. A inexigibilidade de
conduta diversa quando usada como causa supra legal de exclusão da culpabilidade,
possui a função nobre de evitar injustiça. A jurisprudência é farta de exemplos acerca do
referido tema:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes.

Estabelecimento

prisional. Apreensão durante a revista. Mãe que tentou ingressar
com drogas em unidade penal para pagar dívidas do filho com
outros detentos. Inexigibilidade de conduta diversa. Possibilidade.
Pequena quantidade de tóxico. Ré primária e de bons antecedentes,
que confessou os fatos desde o início. Episódio isolado em sua vida.
Verificação de condições de anormalidade a influir decisivamente na
motivação da conduta. Entre recusar o pedido, admitindo os riscos de
eventual retaliação ao ente querido, ou arriscar sua própria liberdade,
em ato único e isolado, escolheu a ré, por temor, a segunda opção, o
que não pode ser considerado como autêntico propósito delituoso.
Ato volitivo viciado por circunstâncias excepcionais. Causa supralegal
exculpante configurada. Apelo provido para, com fulcro no art. 386,
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VI, do CPP, absolver a ré, com expedição de alvará de soltura
clausulado. (TJSP, Apelação nº 990.09.120717-9, Rel. Des. Péricles
Piza, j. em 14/09/09).
O apelado, que exercia a função de agente de segurança
penitenciário, durante a série de atentados do PCC, havia enfrentado
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duas rebeliões em seu trabalho, sendo inclusive resgatado pelo
batalhão de choque em virtude de ter se ferido. Acrescenta- se que
o apelado, conforme se extrai da prova produzida, estava sendo
ameaçado por organização criminosa e acreditava estar sofrendo
perigo real e imediato, de maneira que adquiriu a arma apreendida
de um soldado da polícia militar para sua defesa pessoal e tentava
obter autorização para portá-la quando dos fatos. Aliás, o apelado já
havia se submetido aos exames psicotécnico e de tiro para a
obtenção do porte de arma, porém entendeu necessário carregar a
arma, para sua defesa pessoal, antes da concessão da autorização.
Não bastasse isso, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de
Justiça, embora a segurança pública tenha sido lesada pelo porte
ilegal de arma de fogo, na oportunidade dos acontecimentos,
consistentes em sucessivas rebeliões, atentados contra pessoas,
ônibus incendiados, ataques a postos policiais dentre outros, numa
visível demonstração de forças da organização criminosa, a
segurança pública estava comprometida e, por isso, não se poderia
exigir de um agente de segurança penitenciário, refém em duas
rebeliões, que não portasse a arma de fogo que havia adquirido para
sua defesa pessoal porque ainda não havia conseguido autorização
para tanto (TJSP, Apelação n° 990.08.18774 6-5, Rel. Des. Lucas
Tambor Bueno, j. em 15/10/09).
4 A EXCULPAÇÃO LEGAL FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
O Código Penal Brasileiro prevê duas causas legais de exclusão da culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa em seu artigo 22, são elas a coação moral irresistível e
a obediência hierárquica. Ensina Ariosvaldo de Campus Pires (1973) citado por Leonardo
Issac Yarochewsky (2000) que: “(...) o primeiro e dramático exemplo de coação moral
irresistível, a nosso ver, está no Gên. 22, 1-12, onde se descreve o episódio do sacrifício a
que Abraão se dispusera ao oferecer seu filho Issac em holocausto ao Senhor” (PIRES, 1973,
apud YAROCHEWSKY, 2000, p.74).
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4.1 A Coação moral irresistível
Sabe-se, que o direito penal, também trata da coação física ou vis absoluta, cumpre
aqui esclarecer que esta modalidade não será analisada neste estudo, pois a coação física
exclui a própria ação, por ausência de dolo ou culpa. Nesse sentido, Cláudio Brandão (2008)
afirma que “A coação material, também chamada de vis absoluta, é causa de exclusão da
própria ação por ausência de vontade, estando fora, por conseguinte, da culpabilidade”
(BRANDÃO, 2008, p. 234).
Aristóteles (2005), muito tempo atrás, já escrevia sobre a vis compulsiva e a vis
absoluta. Vejamos o que dizia o filósofo acerca deste tema:
Por voluntário quero significar tudo aquilo que um homem tem o
poder de fazer e faz com conhecimento de causa [...]; além disso,
nenhum desses atos deve ser acidental nem forçado (por exemplo se
A pega a mão de B e com ela bate em C, B não agiu voluntariamente
pois a execução do ato não dependia dele). [...] Conseqüentemente,
aquilo que se faz na ignorância, ou que, embora feito com
conhecimento de causa, não depende do agente, ou que é praticado
sob coação, é involuntário [...] aquele que sob coação e contra a sua
vontade deixa de restituir um valor de que era depositário, agiu
injustamente e cometeu um ato de injustiça, mas acidentalmente. [...]
Entre os atos voluntários, alguns são desculpáveis e outros não
(ARISTÓTELES. 2005, p.119).
Podemos perceber que, Aristóteles (2005) já dizia de certa forma, através de um
exemplo, o que futuramente seria dito por Beling a respeito da tipicidade; e que em caso
a conduta fosse ilícita, haveria a possibilidade de a mesma ser desculpável, quando o autor
fosse submetido a uma coação.
A coação moral irresistível, também conhecida como vis compulsiva, ocorre quando
o agente pratica um fato típico e antijurídico, porém em circunstancias que não lhe eram
possíveis de se exigir uma atuação em conformidade com o direito. Para Francisco de Assis
Toledo (2008), na coação moral:
(...) o coagido tem suas possibilidades de opção bastantes
restringidas pelo temor de sofrer algum mal, não obstante age ou se
omite, impelido pelo medo, valendo-se de suas próprias forças. Se
esta última forma de coação, a vis complusiva, for igualmente
irresistível, exclui-se a culpabilidade do coagido, por não lhe ser
exigida, nas circunstâncias, conduta diversa da que realizou (TOLEDO,
2008, p. 338).
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Em resumo na coação moral irresistível, o coagido tem o seu livre-arbítrio
prejudicado, ademais a sua liberdade de escolha é retirada. Em conseqüência disso, a
culpabilidade do coagido é excluída, somente respondendo pelo crime, o autor da coação.
Nos casos em que a coação moral for resistível, o agente responderá pelo delito, mas lhe
poderá ser aplicada a atenuante do artigo 65, III, c primeira parte do Código Penal.
4.2 Obediência Hierárquica
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A obediência hierárquica, presente no artigo 22 do Código Penal Brasileiro, é causa
legal de exclusão da culpabilidade. Por meio do estudo do direito administrativo,
vislumbra-se que existem diversas relações regidas com base na hierarquia e subordinação.
O saudoso Hely Lopes Meirelles (1994) lecionou que poder hierárquico é o de que dispõe
o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação
de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu
quadro pessoal. (MEIRELLES, 1994, p. 396). Isso fica muito claro, quando pensamos a
respeito das forças armadas, em que a hierarquia e a disciplina são os alicerces do regime
militar. A título de exemplo imaginemos, caso um soldado cumpra uma ordem não
manifestamente ilegal de seu general, e que a cumpra nos exatos termos em que a mesma
foi passada a ele; caso pratique um injusto, não poderá ser punido. Neste caso a liberdade
de escolha do referido soldado, lhe é retirada, logo será inexigível comportamento diverso.
Para que o agente possa ser beneficiado com excludente em analise, é preciso que
observe alguns requisitos, são eles: a ordem deve ser emanada de superior hierárquico; a
ordem não pode ser manifestamente ilegal; o agente deve respeitar os limites da ordem.
Neste sentido ensinava o saudoso Nelson Hungria (1949):
a) Uma relação oficial (de direito público) de subordinação; b) ordem
emanada de autoridade superior, nos limites de sua competência, em
face do subordinado, e c) forma legal da ordem ( isto é,
preenchimento dos requisitos mediante os quais a ordem se impõe
à obediência) (HUNGRIA, 1949, p. 427).
Cabe lembrar que deve necessariamente existir uma relação de direito público. As
relações de direito privado poderão ser abarcadas, como causa supra legal de exclusão da
culpabilidade.
5 SOBRE OS INSTITUTOS HISTÓRICOS-DOGMÁTICOS DA INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA
O surgimento da inexigibilidade de conduta diversa na dogmática penal se dá em
conjunto com a evolução teórica da culpabilidade. Cumpre aqui enfatizar que Reinhart
Frank (2004), iniciou no direito penal o desenvolvimento da inexigibilidade de conduta
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diversa, por meio dos seus estudos se desenvolveu juízos de valores, que mais tarde
serviram aos tribunais para discorrer, quando seria exigível uma conduta conforme ou não
do autor de um fato típico e ilícito.
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Pode-se constatar que Freudenthal (2003), aprofundou os estudos feitos
inicialmente por Reinhart Frank(2004), inserindo em 1922, a exigibilidade de conduta
diversa como elemento integrante da culpabilidade.
Para Frank (2004), a idéia de culpabilidade representava um juízo de reprovabilidade,
sem um suporte fundamental, e que não havia presente a idéia de exigibilidade.
Sabe-se que os estudos de Frank (2004), foram os alicerces para que Berthold
Freudenthal em 1922, e James Goldschmidt em 1930, desenvolvessem seus estudos acerca
da inexigibilidade de conduta diversa. Embora ainda que de maneira muito humilde
Reinhard Frank (2004), venha a reconhecer a não completude de sua obra, bem como
lançar um desfio aos juristas futuros, a respeito da necessidade desenvolver a teoria da
vontade e da representação (FRANK, 2004, p. 66.)
Posteriormente, Freudenthal (2003) cria o sustentáculo da inexigibilidade de
conduta diversa, qual seja, a exigibilidade de outra conduta.
Os conceitos de exigível, bem como o que não é exigível, foram os alicerces do
trabalho de Freudenthal (2003). Sabe-se que a primeira guerra mundial, exerceu influência
sobre os estudos de Freudenthal (2003), pois ele mesmo foi vítima de atos anti-semitas na
Faculdade de Frankfurt no ano de 1917 (FREUDENTHAL, 2003, p.57).
A partir deste momento histórico, onde livre-arbítrio era muito valorizado,
Freudenthal (2003) buscou refletir e questionar a grande distância existente entre a opinião
pública e o direito penal. Logo, segundo o autor, opinião deveria exercer um peso sobre
os julgamentos e o jurista não poderia dispensar isso (FREUDENTHAL, 2003, p. 63-64).
Por essa vertente surge a problemática a respeito do que seria exigível e do que
seria inexigível. Essa questão é profunda, e diz respeito ao dolo, ou seja, se em determinada
situação fática, qualquer um da sociedade venha a agir, como o autor agiu no caso
concreto.
Freudenthal (2003) afirma que apesar de ter havido a pratica de um injusto, “não se
poderia naquelas circunstâncias cobrar-lhe outra conduta” (FREUDENTHAL, 2003 p.64). E
finaliza o autor dizendo que em muitos julgamentos os tribunais condenam o agente,
sendo que a opinião pública o inocenta, tornando clarividente o abismo entre a opinião
pública e o direito. Refletindo acerca dessa contradição, afirma o Catedrático de Frankfurt
“O Direito, suas características e sua ciência são feitos para o homem, não ao contrário”
(FREUDENTHAL, 2003 p.13)
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Berthold Freudenthal (2003) afirma ainda, que a exigibilidade de outra conduta
deve ser aferida no caso concreto, e que caso não seja exigível do autor de um injusto, agir
de maneira diversa deve ser a culpabilidade rechaçada. (FREUDENTHAL, 2003 p.88)
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Em um momento posterior James Goldschmidt (2002), procurou desenvolver alguns
conceitos que segundo ele, eram insuficientes para o conceito normativo de culpabilidade,
e derivaram dos estudos de Frank(2005) e Freudenthal (2003). De forma geral, Goldschmidt
(2002) procurou se debruçar sobre questões a “características normativa da culpabilidade”
e seus desdobramentos, como a reprovabilidade, a contrariedade ao dever, a exigibilidade,
bem como a motivação normal de Frank. (GOLDSCHMIDT, 2002, p. 86-87).
Em sua doutrina, Goldschmidt (2002) reconhece como indispensável que o conceito
de contrariedade ao dever, seja inserido na construção normativa da culpabilidade,
entendendo a consciência da ilicitude, posicionada sobre a base do dever ser.
(GOLDSCHMIDT, 2002, p.21).
Louváveis são os estudos de Frank (2004), Freudenthal (2003) e Goldschmidt (2002),
sobre o que seria exigível ou não de um autor de um injusto. A inexigibilidade de conduta
diversa tema controvertido, merece um estudo mais aprofundado que não será feito nesse
espaço, para não fugir ao objetivo proposto nessa dissertação.
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RESUMO: O estudo a seguir analisa a aplicabilidade do artigo 323 do Código Penal, a
respeito do crime de abandono de função, frente à Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins. A
pesquisa investiga a necessidade do “abandono de função/cargo” ainda se encontrar na
esfera penal, considerando que o Direito Administrativo possui todas as ferramentas
necessárias ao enfrentamento da questão, comportando, inclusive, a possibilidade de
demissão do servidor negligente, conforme prescreve o artigo 157, II da Lei nº 1.818/2007.
O objetivo do artigo é estabelecer as distinções entre as referidas previsões legais e aferir
se o tipo penal encontra lugar na jurisprudência do estado do Tocantins, bem como se a
previsão de âmbito administrativo, por si só, se mostra suficiente para solucionar os
conflitos dessa natureza. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa qualitativo, com
os procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Servidor Público. Cargo. Função. Abandono.
ABSTRACT: This article analyses the applicability of the section 323 of the Brazilian criminal
code about the crime of post abandonment, according to the law 1.818 of 23 august 2007,
which deals with the civil servants code of the State of Tocantins. The research investigates
the necessity of the “abandonment of post/job” still belonging to the criminal sphere of
the law, especially considering that the Administrative Rules has all the necessary tools to
combat the issue, admitting the possibility to fire the negligent servant, as prescribed in
the Section 157, II of law nº 1.818/2007. The objective of this article is to establish the
distinction between the referred legal rules and gauge if this specific criminal law finds its
place in the jurisprudence of the state of Tocantins and in the administrative scope, by
itself, proves being enough to resolve the conflicts of such nature. For that purpose, it was
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used the Qualitative research method, in addition to the methodological procedure of
bibliographic research.
Keywords: Public Servant. Civil Servant. Post. Abandonment.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre o crime de abandono de função, previsto no artigo
323 de Código Penal, em contraste com a Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007 (sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins), que também dispõe sobre
o abandono de cargo público, ambos frente à jurisprudência do estado do Tocantins.
Inicialmente, justifica-se a escolha do tema a partir do anseio de se estabelecer as
distinções entre as referidas previsões legais e, posteriormente, aferir se o tipo penal ainda
encontra lugar na jurisprudência do estado em epígrafe, bem como se a previsão de âmbito
administrativo, por si só, se mostra suficiente para solucionar os conflitos dessa natureza.
Para tanto, os objetivos se encontram dispostos no sentido de analisar as supraditas
leis; estudar a previsão do código penal a respeito do abandono de função; compreender
a previsão da Lei nº 1.818/2007, quanto ao abandono de cargo; bem como analisar o “crime
de abandono de função” e o “abandono de cargo” na jurisprudência do Tocantins.
A fim de se alcançar os objetivos propostos, a presente pesquisa se valerá, em sua
abordagem, do método de pesquisa qualitativo; no ponto de vista de sua natureza, será
básica; quanto aos seus objetivos, será descritiva; e, finalmente, no que concerne aos
procedimentos metodológicos, será adotada a pesquisa bibliográfica e a pesquisa
documental.
O tema encontra o seu ápice quando busca verificar a necessidade ou não de tal
dispositivo ainda se encontrar na esfera penal, considerando que o Direito Administrativo
possui as ferramentas necessárias ao enfrentamento da questão, comportando, inclusive,
a possibilidade de demissão do servidor negligente, tanto na Lei nº 1.818/2007, ora
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estudada, quanto, a título de exemplo, no artigo 132 da Lei nº 8.112/90 - regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
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O estudo defende a eficácia da previsão normativa no âmbito administrativo, no que
tange à punição do agente que atenta contra a administração pública, deixando de atuar
conforme a sua designação, tal como visa demonstrar a perda de eficácia, ou mesmo, o
desuso do tipo penal.
O trabalho em tela se aterá à jurisprudência disponível no sítio do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins, a fim de verificar a aplicabilidade do abandono de função como
tipo penal na jurisprudência deste estado, partindo da hipótese de que sua aplicabilidade
tenha se tornado, atualmente, inutilizada, diante da aplicação da previsão administrativa.
Pelo que se pergunta, o dispositivo penal “abandono de função” tem encontrado
lugar na jurisprudência do Tocantins ou as situações dessa natureza se veem solucionadas
com base, apenas, no que preveem as leis administrativas a respeito do abandono de cargo
e suas consequências?
Ante o problema apresentado, o que se pretende estudar no presente trabalho, com
base na leitura de doutrinas e jurisprudências, é se ainda existe a necessidade de que o
Código Penal Brasileiro verse sobre o abandono de função.
2 SERVIDORES PÚBLICOS
A Constituição de 1988, na seção II do capítulo que trata da Administração Pública,
emprega a expressão “Servidores Públicos” para designar as pessoas que prestam serviços,
com vínculo empregatício, à Administração Pública Direta, autarquias e fundações públicas.
Para Di Pietro (2017), “servidor público” é a expressão empregada, em sentido
amplo, para designar todas as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às
entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício, já em sentido menos
amplo, exclui os que prestam serviços às entidades com personalidade jurídica de direito
privado.
É importante observar que nenhuma vez a Constituição utiliza o vocábulo
funcionário, o que não impede que seja este mantido na legislação ordinária. Outra
definição trazida por Carvalho Filho (2020, p. 1.095), acerca dos servidores públicos é a
seguinte: [...] são todos os agentes que, exercendo com caráter de permanência uma
função pública em decorrência de relação de trabalho, integram o quadro funcional das
pessoas federativas, das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica.
Outros aspectos a se considerar são as características que esboçam o perfil da
categoria dos servidores públicos. Na definição de Meirelles (2016), a primeira delas é a
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profissionalidade, significando assim que os servidores públicos exercem efetiva profissão
quando no desempenho de suas funções públicas. Compõem, por conseguinte, uma
categoria própria de trabalhadores.
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Outra característica é a definitividade, ou seja, constitui a permanência no
desempenho da função. Isso não quer dizer que não haja funções de caráter temporário,
mas todas estas vão representar sempre situações excepcionais que, por serem assim,
fogem à regra geral da definitividade (CARVALHO FILHO, 2020).
É importante trazer à baila, também, a existência de uma relação jurídica de trabalho,
pois nela pode verificar-se a todo o tempo a presença de dois sujeitos: de um lado, a
pessoa beneficiária do exercício das funções, que em sentido amplo pode qualificar-se
como empregador (pessoas federativas, autarquias e fundações autárquicas), e de outro, o
servidor público, vale dizer, aquele a quem incumbe o efetivo exercício das funções e que
empresta sua força de trabalho para ser compensado com uma retribuição pecuniária (DI
PIETRO, 2017).
Por fim, vale ressaltar que os servidores públicos fazem do serviço público uma
profissão e se distinguem dos demais agentes pelo fato de estarem ligados ao Estado por
uma efetiva relação de trabalho.
2.1 FUNÇÃO, CARGO E EMPREGO: DISTINÇÕES TERMINOLÓGICAS
A Constituição federal, em vários dispositivos, emprega os vocábulos cargo,
emprego e função para designar realidades diversas que existem paralelamente na
Administração.
Cumpre, pois, distingui-las, vide:
[...] para bem compreender o sentido dessas expressões, é preciso
partir da ideia de que na Administração Pública todas as
competências são definidas na lei e distribuídas em três níveis
diversos: pessoas jurídicas (União, Estados e Municípios), órgãos
(Ministérios, Secretarias e suas subdivisões) e servidores públicos;
estes ocupam cargos ou empregos ou exercem função (ROCHA,
2009, p. 23).
Na observação de Bandeira de Mello (2009) cargo é a denominação dada à mais
simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente. Cargo
público é o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas
autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções
específicas e remuneração fixada em lei ou diploma a ela equivalente.
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O art. 3º da Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Tocantins, define o cargo público como a unidade estrutural instituída na organização do
serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e
subsídio correspondente, para ser provido e exercido por servidor, na forma estabelecida
em lei.
Já o art. 3º da Lei nº 8.112/1990 - Estatuto dos Servidores da União, define o cargo
público como sendo o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
O conceito da lei acima referenciada não é perfeito, Carvalho Filho (2020) elucida
nessa controvérsia que cargo não é um conjunto de atribuições; cargo é uma célula, um
lugar dentro da organização; além do mais, as atribuições são cometidas ao titular do
cargo.
A função pública é a atividade em si, ou seja, função é sinônimo de atribuição e
corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos
servidores públicos. Nesse sentido, fala-se em função de apoio, função de direção, função
técnica (DI PIETRO, 2017).
Em geral, emprega-se a expressão função gratificada, que, na verdade, indica uma
gratificação da função, ou seja, uma função especial, fora da rotina administrativa e
normalmente de caráter técnico ou de direção, cujo exercício depende da confiança da
autoridade superior (SPITZCOVSKY, 2019).
O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. Não pode ser
instituído cargo com funções aleatórias ou indefinidas: é a prévia indicação das funções
que confere garantia ao servidor e ao Poder Público (GASPARINI, 2015).
Por fim, a expressão emprego público é utilizada para identificar a relação funcional
trabalhista, assim como se tem usado a expressão empregado público como sinônima de
servidor público trabalhista (DI PIETRO, 2017).
Sintetizando, o servidor trabalhista tem função (no sentido de tarefa, atividade), mas
não ocupa cargo. O servidor estatutário tem o cargo que ocupa e exerce as funções
atribuídas ao cargo.
3 A PREVISÃO LEGAL
3.1 A PREVISÃO DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE ABANDONO DE FUNÇÃO
O crime de abandono de função se encontra previsto no Título XI - Dos crimes
contra a Administração Pública, Capítulo I - Dos crimes praticados por funcionário público
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contra a administração em geral, constantes no Código Penal Brasileiro, precisamente no
artigo 323, que, embora tenha como descrição o “abandono de função”, assim dispõe:
Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em
lei:
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Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. Se do fato
resulta prejuízo público:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Observe-se que, em que pese haver a menção ao abandono de “função”, o que o
legislador de fato alberga diz respeito ao abandono do “cargo público”, diferenciação
importante para a introdução a este estudo, posto que o abandono da “função” não
configura crime, repise-se, apenas o abandono do “cargo”. Em outras palavras, um servidor
temporário que abandona a sua função, responde apenas administrativamente.
Dessa forma, em atenção à letra da lei, a previsão da Lei nº 1.818/2007 será
mencionada ao longo do texto como “abandono de cargo” e aquela do código penal como
“abandono de função”, mantendo-se a originalidade de sua previsão, mas conscientes do
espírito da lei.
O cuidado do Código Penal em dispor sobre tal possibilidade encontra respaldo no
fato de que, sem os funcionários públicos a máquina administrativa não consegue alcançar
o seu pleno funcionamento, por isso a assiduidade e, até mesmo, a pontualidade do
servidor, são características indispensáveis, como ensina Frota (2014), no sentido de que
"o abandono de emprego importa violação do dever de assiduidade, afetando a
continuidade do serviço, que é postulado essencial da administração”.
É, portanto, incontestável a relevância de que o assunto esteja comportado no rol
de crimes contra a administração pública, desde que alcance a sua finalidade, qual seja, a
de inibir e punir situações de abandono de cargo/função.
Compreendido isso, salta-se para a análise do supracitado artigo 323, o qual dispõe
em seu caput sobre a ausência do servidor (crime formal), ressalvando os casos permitidos
em lei, a exemplo de doença, inundação, caso fortuito, força maior, etc., os quais
inviabilizam qualquer sanção, por ausência dos pressupostos do tipo penal, sobretudo do
animus abandonandi, isto é, o desejo de abandonar o cargo público (FROTA, 2014).
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Outro ponto que merece destaque, quanto à previsão penal, refere-se ao tempo de
consumação do crime, para o qual não existe um lapso temporal predefinido, aplicando se como requisitos para a consumação, além do comprovado desejo de abandonar, ou
seja, o dolo do servidor, as qualificadoras de que tratam os parágrafos do artigo 323.

Nesta seara, Da Costa (2002) ensina que o delito penal encontra suas origens no
âmbito das probabilidades de dano ao serviço público, motivo pelo qual, a depender da
essencialidade do serviço abandonado, a sanção cominada ganha maior peso, como se vê
dos parágrafos supramencionados, essa seria a razão, também, para estudiosos
sustentarem que a mera ausência do servidor, que não gere esse perigo de dano, não
configuraria a infração penal.
Em linhas finais, tem-se que, se a conduta assume o risco de causar prejuízo ao
serviço público, mesmo que não corra o prazo de que trata a Lei nº 1.818/2007, ainda assim
se configurará a infração penal, sobre isso se discorrerá a seguir.
3.2 A PREVISÃO DA LEI Nº 1.818 DE 23 DE AGOSTO DE 2007, QUANTO AO ABANDONO
DE CARGO
O abando de cargo, no que tange à esfera administrativa e para os fins deste estudo,
se encontra no artigo 162 da Lei nº 1.818/2007, nos seguintes termos: configura abandono
de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a 30
dias consecutivos. Redação praticamente idêntica àquela do artigo 138 da Lei nº
8.112/1990.
Sobre o cargo público, é válido mencionar a conceituação trazida no artigo 3º da
Lei 1.818/2007, no seguinte sentido: (...) é a unidade estrutural instituída na organização
do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas
e subsídio correspondente, para ser provido e exercido por servidor, na forma estabelecida
em lei.
Tal como a previsão do artigo 3º da Lei nº 8.112/1990: (...) é o conjunto de
atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.
Pois bem, como dito anteriormente, ao contrário do dispositivo penal, a Lei nº
1.818/2007 estabelece o lapso superior a trinta dias consecutivos de ausência do servidor
a fim de que se configure a infração administrativa, logo, ainda que o cargo tenha sido
ocupado pelo substituto legal daquele que se dispôs a abandonar o cargo, passados mais
de trinta dias consecutivos, restará configurado o abandono disciplinar.
Contudo, o delito disciplinar compreende dois planos, quais sejam, o objetivo e o
subjetivo. O primeiro diz respeito ao fato de o servidor deixar de comparecer ao expediente
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de sua repartição por mais de trinta dias consecutivos, já o segundo, refere-se, novamente,
ao animus abandonandi.
Antônio Carlos enfatiza que o abandono de cargo público não se consuma com a
pura verificação dos mais de trinta dias consecutivos de faltas ao serviço, mas exige a
presença da intencionalidade (falta de justa escusa) como pressuposto da configuração do
delito disciplinar” (BRASIL, 2015).
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Para além disso,
[...] os serviços públicos não podem parar. A acefalia administrativa
não é permitida. Portanto, os institutos do direito administrativo têm
atrás de si um princípio fundamental: eles são alicerçados em
princípios e procurar a fundamentação do direito administrativo é
situar-se num grau mais alto nos estudos jurídicos, o que permite sair
do casuísmo e, ao mesmo tempo, integrar-se no campo da ciência
do direito administrativo (CARVALHO, 2016, p. 203).
Por todo o exposto, é cabível mencionar que o encontro das citadas figuras delituais
somente ocorre quando, a par de não haver a substituição automática sobredita, a ausência
voluntária, e injustificada, seja por mais de trinta dias consecutivos, hipótese em que a
conduta do agente público poderá, de pronto, ser encaixada como delito penal e
disciplinar (BANDEIRA DE MELLO, 2009).
Outrossim, do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 726.600,
São Paulo, relatado pelo Ministro Luiz Fux, extrai-se que:
Não se discute que a violação ao dever de assiduidade e
pontualidade afronta diretamente a moralidade da função
pública e o princípio da continuidade do serviço público. Porém,
para que o descumprimento do referido dever gere a demissão, é
inexorável que o agente pratique o ato de abandono ou
inassiduidade intencionalmente. Portanto, o motivo que levou o
autor a faltar ao serviço público é fundamental para o julgamento da
presente pretensão, pois caso as faltas injustificadas sejam
decorrentes da doença que acometeu o servidor, e a Fazenda
Pública tivesse ciência de seu estado, a procedência do pleito é
de rigor. Caso contrário, se as faltas injustificadas são provenientes
de descaso ou desídia com o serviço público, a improcedência se
impõe.
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Afere-se que a intencionalidade ou animus, se constitui da vontade livre do agente
em abandonar o cargo público. Logo, qualquer fator que possa desviar a autonomia de
sua vontade, desfigura o abandono de cargo, podendo se configurar como, por exemplo,
a falta do dever de assiduidade. Ademais, a repartição poderá lhe cobrar os valores pagos
por falta da prestação do serviço, mas não poderão as autoridades processantes aplicarlhe a pena de demissão.
4 JURISPRUDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS: INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL
ABANDONO DE FUNÇÃO E INCIDÊNCIA DO ABANDONO DE CARGO
O direito administrativo, nas palavras de Meirelles (2017), é o conjunto harmônico
de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes
a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.
É necessário esclarecer que muitas infrações às normas administrativas são punidas
no âmbito do próprio direito administrativo; entretanto, há certos ilícitos que, pela
exacerbada gravidade, são igualmente previstos no cenário do direito penal, tal como a
corrupção do funcionário público e o abandono do cargo/função.
Diante disso, o Código Penal possui, como já dito, um longo Título XI, cuidando dos
crimes contra a administração pública, envolvendo os crimes praticados por funcionário
público contra a Administração em geral; os crimes cometidos por particular contra a
Administração em geral; os delitos praticados por particular contra a Administração pública
estrangeira; e os crimes cometidos contra a Administração da Justiça.
Ao trazer a incidência do tipo penal abandono de função e a incidência do
abandono de cargo contidas na jurisprudência do Estado do Tocantins, observa-se que é
pequena a quantidade de processos referentes ao “abandono de cargo” e que inexistem
processos a respeito do “crime de abandono de função”, o que se evidencia quando da
pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Tocantins.
Quando pesquisado, no dia 18 de março de 2021, o descritor “Abandonar cargo
público”, obteve-se 66 (sessenta e seis) resultados, dos quais 9 (nove) diziam respeito a
“abandono da causa” e não “abandono de cargo”; 2 (dois) versavam sobre “abandono de
cargo” sem a devida comprovação do animus abandonandi; e, ainda, diversos processos
apenas continham em suas respectivas ementas as expressões “abandonar”, “cargo”,
“público”, mas não guardavam relação com o tema pesquisado.
Por sua vez, quando pesquisado o descritor “Configura abandono de cargo a
ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivo”, se obteve
5 (cinco) resultados, dos quais 1 (um) versava sobre “abandono de cargo” sem a devida
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comprovação do animus abandonandi e 3 (três) já faziam parte do resultado obtido no
descritor anteriormente citado.
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Pesquisou-se, também, pelo descritor “abandono de cargo”, restringindo a pesquisa
por meio da ferramenta “assuntos”, à busca no âmbito do Direito Penal, pelo que se obteve
15 (quinze) resultados, e o descritor “crime de abandono de função”, também restrito à
busca no âmbito do Direito Penal, onde se obteve 21 (vinte e um) resultados, todos, mais
uma vez, diziam respeito a processos que continham em suas respectivas ementas as
expressões “abandonar”, “cargo”, “público”, mas não guardavam relação com o tema
pesquisado.
Isto posto, transcreve-se abaixo a ementa dos processos mais relevantes para os fins
deste estudo (casos concretos em que se verificou o cometimento do abandono do cargo),
grifando-se trechos essenciais à rápida compreensão das decisões.
4.1 APELAÇÃO CÍVEL 0047799-46.2018.8.27.2729/TO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO
PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E
RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO
DEMONSTRADO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA PRÉVIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR DENTRO DO PRAZO LEGAL. ABANDONO DE CARGO.
PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI
NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e nem tão pouco o deferimento da tutela
antecipada determinando a reintegração do apelante no cargo
efetivo que ocupava, posto que não demonstrada fundamentação
relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A Lei Complementar n° 8/99, não exige a instauração da prévia
sindicância ao processo administrativo, em especial quando houver
provas suficientes para a instauração do procedimento, bastando o
expediente devidamente instruído.
3. A extrapolação do prazo para a instauração do PAD não constituiu
causa de nulidade, na medida em que o termo inicial do prazo
prescricional de cinco anos da pretensão punitiva disciplinar do
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Município inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade
competente.
4. A jurisprudência exige o elemento subjetivo que caracteriza
o animus abandonandi , não sendo suficiente a constatação
do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude,
sendo que o ônus da prova incumbe ao servidor. Contudo, na
espécie, o requerente nenhuma prova produziu desse justo
motivo a explicar as mais de 600 faltas, não juntou aos autos nem
no processo administrativo a comprovação de que seus pais
estavam doentes, ou de que durante o período em que esteve
afastado do serviço público, estava cuidando de seus genitores.
5. Recurso conhecido e não provido.
Pois bem, a apelação confronta sentença proferida em Ação de Reintegração ao
Cargo Público ajuizada contra o município de Palmas/TO, que por sua vez julgou
improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte requerente ao pagamento das
custas do processo e de honorários.
Em sede de apelação o requerente aduziu que o ato de sua demissão se deu de
forma injusta e arbitrária, posto que retornou ao seu cargo por meio da Portaria nº
332/SEMUS/GAB, de 18 de abril de 2016, bem como que o prazo para a abertura do
Processo Administrativo Disciplinar não se deu de forma atempada e que administração
sequer realizou sindicância. Que o período exacerbado até a abertura do processo
configurou “perdão tácito”.
Entre outros pontos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no
mérito, a reforma da sentença para reintegrar-lhe ao cargo de agente de combate a
endemias no município de Palmas/TO, doutra banda, o município pugnou pela
manutenção da sentença.
Antes as razões aduzidas, do Voto proferido vê-se que não houve a possibilidade
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e tampouco o deferimento da tutela
antecipada determinando a reintegração do apelante ao cargo que ocupara.
Do mesmo modo, não foi verificado vício formal na condução do procedimento
disciplinar impugnado e, no que tange à necessidade ou não de que se instaurasse
sindicância, depreende-se que tal procedimento é dispensável quando já existem
elementos suficientes para justificar a instauração do PAD, como no caso em tela.
É o que dispõe a Lei Complementar nº 8/99, no sentido de que não é obrigatória a
instauração da prévia sindicância ao processo administrativo, em especial quando houver
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provas suficientes para a instauração do procedimento, bastando o expediente
devidamente instruído:
Art. 174 Recebidos os autos da sindicância, ou o expediente
devidamente instruído, a unidade de corregedoria permanente, ou a
comissão, os autuará, submetendo-o à autoridade competente, que
baixará ato instaurando o processo administrativo disciplinar.
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Parágrafo Único - Publicado o ato, de que trata o caput, dar-se-á
início ao processo administrativo disciplinar (grifos do autor).
O Relator ainda explicou que o prazo para a instauração do PAD não constitui causa
de nulidade, posto que o prazo prescricional de cinco anos da pretensão punitiva do
município tem início na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para
instaurá-lo. Veja-se:
Art. 139 A ação disciplinar prescreverá:
I - em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo
em comissão;
II - em dois anos, quanto à suspensão;
III - em cento e oitenta dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato
se tornou conhecido. (g.n.)
Do elemento subjetivo que caracteriza o animus abondonandi, tem-se que o ônus
da prova incumbe ao servidor, o qual não produziu provas para explicar mais de 600 faltas,
além do que, não juntou aos autos a comprovação de que seus pais estiveram doentes no
período em que se manteve afastado de seu cargo público, o que havia sido apresentado
como justificativa de sua ausência.
Por todas as razões elencadas a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterados os termos da sentença de primeiro grau que não concedeu a
reintegração ao cargo público.
4.2. APELAÇÃO CÍVEL 0027659-93.2019.8.27.0000/TO
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSO
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ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL. AUSÊNCIA JUNTADA PAD. AFASTADA. PENA DE
DEMISSÃO. VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO
ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabe falar em nulidade por cerceamento de defesa nos casos
em que o magistrado que conduza a instrução do feito a
desnecessidade de produção de prova oral por verificar estar a causa
madura para julgamento. Ao destinatário das provas cabe avaliar e
definir a modalidade e extensão probatória.
2. Não há qualquer prejuízo ao apelante na ausência de juntada do
PAD pela autora, mesmo porque tendo sido responsável pela
condução do procedimento, tem melhores condições de trazê-lo aos
autos.
3. A análise de nulidade em processo administrativo disciplinar está
restrita ao exame da regularidade formal do procedimento.
4. No caso concreto, o processo administrativo disciplinar
transcorreu com a devida observância de todas as formalidades
constitucionais e legais, especialmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
5. Considerando que a servidora se ausentou injustificadamente
do seu serviço por período superior a trinta dias, resta
configurado o abandono do cargo, a teor do disposto no art. 125,
II e III c/c art. 131 e 132 da Lei Municipal nº. 013/2001 (Regime
Jurídico Único dos Servidores de Palmeirantes-TO), o que enseja
na sua demissão.
6. Não havendo qualquer vício ou ilegalidade que a macule, a
reforma da sentença que determinou a reintegração é medida que
se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.
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O Caso em questão alcançou o judiciário quando da proposição de ação de
reintegração ao cargo de professora de ensino fundamental, por servidora pública
concursada que aduziu haver sido demitida irregularmente, por suposto cometimento de
falta disciplinar prevista na Lei Municipal nº 013/2021 de Palmeirante/TO, sem ter havido
processo administrativo disciplinar.
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Em que pese o município contestar arguindo que houve o regular processo
administrativo disciplinar por abandono do cargo, não levou aos autos o referido processo,
alegando a sua não localização, inclusive após nova intimação para juntada integral do
PAD.
Diante disso, a sentença se deu no sentido de reintegrar a servidora ao cargo, além
de lhe conceder todos os direitos e progressões da carreira no período, bem como
indenização por danos morais.
Motivo pelo qual, em sede recursal, a Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO foi
aos autos pleiteando a anulação ou reforma da sentença, o julgamento improcedente dos
pedidos apresentados pela servidora pública.
Apelou-se em relação à validade do Processo Administrativo Disciplinar, dando
especial atenção à incorporação do PAD, outrora perdido e não apresentado pela gestão,
aos autos. O que se tornou a principal prova de que a demissão sob análise seguiu os ritos
legais.
Contra-arrazoando, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença,
alegando, sobretudo, o descumprimento da ordem judicial deferida na sentença, por parte
do município, que não a reintegrara ao cargo até aquele momento, bem como apontando
suposta litigância de má-fé e juntada de documentos novos.
Pois bem, do Voto, extrai-se o seguinte:
Sem grandes digressões, embora a ausência de juntada pelo ente
público do inteiro teor do PAD que culminou na demissão da
servidora tenha motivado a procedência do pleito de reintegração na
origem, apesar de reconhecido pelo magistrado sentenciante como
“questionáveis as ausências da Autora”, entendo que, ao revés, a
juntada dos demais documentos que o integram, ainda que em
sede de apelação, exime de dúvidas a respeito da anulação
almejada pela Apelada, na ação proposta da origem (grifos do
autor).
Finalmente, verificando-se que a Apelada efetivamente se ausentou de suas funções
por diversas ocasiões, injustificadamente, por período superior a trinta dias, a 2ª Câmara
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Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso voluntário e dar-lhe provimento, reformando integralmente a sentença de primeiro
grau, declarando a validade do PAD que culminou na demissão da servidora pública,
julgando improcedente a sua reintegração ao cargo, além de inverter os ônus
sucumbenciais.
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4.3. APELAÇÃO CÍVEL 0011010-53.2019.8.27.0000
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE DEMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
MÉRITO
ADMNISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL. OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise de nulidade em processo administrativo disciplinar está
restrita ao exame da regularidade formal do procedimento.
2. No caso concreto, o processo administrativo disciplinar
transcorreu com a devida observância de todas as formalidades
constitucionais e legais, especialmente os princípios do contraditório
e da ampla defesa.
3. Considerando que a servidora se ausentou injustificadamente
do seu serviço por período superior a trinta dias, resta
configurado o abandono do cargo, a teor do disposto no art. 162
da Lei Complementar n. 1818/2007 (Estatuto do Servidor
Público do Estado do Tocantins), o que enseja na sua demissão,
com fulcro no art. 157, II, do mesmo diploma legal.
4. Não havendo qualquer vício ou ilegalidade que a macule, a
manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados neste sentido pelo Apelante, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dos autos em espeque, extrai-se que, num primeiro momento, a apelante ajuizara
Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c.c. Ação de Reintegração em
Cargo Público, com pedido de tutela de urgência, em face do estado do Tocantins.
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Momento em que alegou ter sido auxiliar de enfermagem efetiva do quadro de
pessoal do Estado, tendo sido admitida no serviço público no dia 31/01/2006, e trabalhado
até o dia 30/04/2015, quando se ausentou do trabalho por ter sofrido violência doméstica.
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Afirmou que em meados de 2015 tentou retornar às suas atividades, entretanto, seu
superior, à época, achou por bem lhe conceder licença por interesse particular, sendo que,
após a concessão do afastamento, teve notícias da publicação de sua demissão, ato que
alega ser nulo, por violação ao contraditório, a ampla defesa, ao devido processo legal e a
proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, a Sentença proferida pelo Juiz de Direito Edimar de Paula –
respondendo pela 2ª VFFRP, se deu no sentido de que o abandono de cargo se mostrou
patente, pois pelo que se extrai do PAD, a autora ficou de novembro de 2014 a maio de
2015 sem comparecer no serviço público, ou seja, mais de 30 dias consecutivos, de forma
intencional e sem justificativa legal (art. 162, da Lei nº 1.818/2007) e não desincumbiu de
seu ônus de demonstrar que no período em que esteve sem comparecer ao serviço público
estava realmente com problemas psicológicos decorrentes de violência doméstica.
Dessa forma, por não vislumbrar vícios de procedimento no processo administrativo
disciplinar e estando configurados os requisitos legais do abandono de cargo, entendeu
não merecer reparos a penalidade de demissão atribuída à parte autora. Pelo que rejeitou
os pedidos formulados na peça inicial e resolveu o mérito da ação, nos termos do art. 487,
I, do NCPC.
Pois bem. Inconformada com a referida sentença, a servidora em testilha interpôs a
Apelação sob exame, pugnando pela reforma da sentença e a anulação do processo
administrativo que culminou em sua demissão, além da reintegração ao cargo
anteriormente por ela ocupado.
Ante o exposto, a 4ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo
todos os termos da sentença supramencionada, que entendeu não merecer reparos a
penalidade de demissão atribuída à apelante.
4.4. APELAÇÃO CÍVEL 5006314-30.2012.827.0000
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO.
OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. CONFIGURADO ABANDONO DE CARGO NOS
TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº. 1818/07. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO
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PELA FALTA DE ADVOGADO AFASTADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 5
DO STF. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1- Por meio da Portaria nº 99/2001, foi instaurado sindicância
administrativa para apurar irregularidades no serviço público
estadual, referente ao fato do ora apelante detentor do cargo de
médico não estar trabalhando desde maio/2000 e estar obtendo
frequência normal.
2- O artigo 162 da Lei nº 1818/07 configura abandono de cargo
a ausência intencional do servidor ao serviço, sem justificativa
legal, superior a 30 dias consecutivos.
3- O apelante ao ser inquirido em juízo admitiu ter se ausentado
do seu serviço, no caso os plantões que teria que cumprir,
deixando os mesmos para seu irmão que também é médico fazer.
4- A alegação de prejuízo pela falta de advogado para o patrocínio
de sua defesa, já se encontra superada ante o enunciado da Súmula
Vinculante nº. 05 do Supremo Tribunal Federal – “A falta de defesa
técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não
ofende a constituição”.
5- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Dos autos em testilha se depreende que o apelante propôs a Ação Anulatória de
Ato Administrativo nº. 2007.0006.5479-3, em desfavor do Estado do Tocantins, visando
anular o ato administrativo que resultou na Portaria nº 1110/2002, com a demissão do
recorrente do cargo público que ocupava no Estado, como médico.
Na sentença o magistrado considerou inexistente o direito invocado pelo
requerente e desacolheu, com fundamento no art. 269, I, do CPC, o pedido para anular o
processo administrativo e o ato exoneratório, entendendo que não foi ferida a ampla
defesa no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, especialmente calçado na Súmula 5
do STF (a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não
ofende a Constituição).
Dada a sua insatisfação, o requerente interpôs a Apelação sob análise, visando a
reforma da referida sentença, sustentando irregularidades no ato administrativo que
originou a instauração do Processo Administrativo nº 2001.2300.000320, que culminou na
sua exoneração por abandono de cargo.
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Embora tenha alegado, entre outras coisas, que não existiam faltas lançadas em sua
ficha funcional e, assim, por não haver clara motivação, o ato administrativo deveria ser
invalidado, o Voto da Desembargadora Jacqueline Adorno se calçou no seguinte sentido:
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O Administrador Público deve obediência ao princípio da legalidade,
norteador de todos os atos administrativos. Como bem ensina Hely
Lopes Meirelles “a legalidade como princípio de administração (CF,
art. 37, caput) significa que o administrador público está, em toda a
sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (...) enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador
público significa “deve fazer assim”.
Pelo que passou a decidir, diante do atendimento a todas as formalidades legais,
sobretudo do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, como
sendo legítima a decisão de demissão por abandono de cargo do servidor.
O recurso foi conhecido como próprio e tempestivo, no entanto, lhe foi negado
provimento, mantendo inalterada a sentença atacada, por fim, levado à apreciação dos
Desembargadores componentes da 4ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Tocantins, como dito anteriormente, o recurso foi conhecido e
improvido por unanimidade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando da pesquisa jurisprudencial realizada no sítio do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, observou-se que é pequena a quantidade de processos referentes ao
“abandono de cargo” e que inexistem processos a respeito do “crime de abandono de
função”.
Por esse motivo, as ementas supramencionas e contextualizadas dizem respeito, tão
somente, a apelações cíveis, as quais tiveram como ponto de partida o Processo
Administrativo Disciplinar, resultado esse que corrobora com a tese sustentada no projeto
de pesquisa que norteia o presente estudo, qual seja: que a disposição penal a respeito do
crime de abandono de função não encontra lugar na Jurisprudência do Estado do
Tocantins.
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O que se aplica ao contexto sob análise, tendo em vista que, como demonstrado,
no âmbito da jurisprudência do Tocantins há vários casos de cometimento do crime formal
de abandono de função; o Estado tem enfrentado esse tipo de situação criminalizada pelo
Direito Penal; no entanto, os casos não são denunciados e tudo se resolve no âmbito
administrativo.
Os servidores são desligados e até reintegrados, isto é, respondem
administrativamente, mas criminalmente não existem providências. É válido salientar que
o dispositivo prevê detenção ou multa e, evidentemente, se há possibilidade de aplicação
de multa, a detenção muito provavelmente não será necessária, no entanto, ainda assim,
na prática, nenhuma das opções é aplicada.
Para os fins deste estudo não se analisou se nos casos concretos houve o crime
material, aqueles previstos nos parágrafos do tipo penal, mas salienta-se que em todos os
casos se verifica o crime formal (aquilo que está descrito no tipo), considerando, sobretudo,
que no ilícito penal o intervalo temporal é apenas aquele apto a verificar o dolo de deixar
o cargo vago, diferente daquele previsto no ilícito administrativo.
Urge salientar que não se objetivou defender a necessidade ou não de que os
servidores que, porventura, abandonem cargo, sofram a pena de multa ou detenção, pelo
contrário, após evidenciar que a punição que se faz por meio do processo administrativo,
qual seja: o desligamento/demissão do servidor, tem sido suficiente para resolver as
referidas questões, o tipo penal deixa de ter utilidade, passando a existir apenas de forma
“simbólica”.
Logo, embora o “abandono de cargo” alcance o judiciário, na perspectiva da
jurisprudência do estado do Tocantins, os fatos não são levados sob a ótica do artigo nº
323 do Código Penal, mas tão somente para dirimir conflitos em torno da previsão
administrativa, o que reforça a ideia de que o tipo penal não encontra aplicação prática na
jurisprudência do Tocantins.
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RESUMO: O ordenamento jurídico brasileiro é formado de diversas normas e princípios
que possibilitam atingir um Estado, considerado, Democrático de Direito. Dentre os
diversos grupos de normas, existem aquelas que objetivam o alcance e a efetividade da
justiça. Um dos direitos fundamentais previstos no “catálogo” trazido pela Constituição da
República Federativa Brasileira de 1988 (CF/1988) em seu art. 5º, no inciso LVI dispõe que
não são admissíveis ao processo provas que são concebidas por meios ilícitos. Quando
trata-se da utilização das provas ilícitas surge, ademais, embate importante a ciência
jurídica: o conflito entre a inadmissibilidade de provas ilícitas e o princípio da
proporcionalidade, no caso de ser a prova ilícita a única possibilidade para corroborar a
inocência do réu (prova ilícita pró reo), ou seja, despontando também um embate com o
princípio da presunção da inocência e do contraditório e da ampla defesa. Assim, através
de pesquisa bibliográfica, pretende-se expor, no que couber a esse, a visão do
ordenamento jurídico e do judiciário sobre as provas ilícitas e o direito a defesa do réu,
além da visão do alcance da justiça.
PALAVRAS-CHAVE: Provas ilícita. Inadmissibilidade. Defesa do Réu.
ABSTRACT: The Brazilian legal system is made up of several norms and principles that
make it possible to reach a State considered to be Democratic Law. Among the different
groups of norms, there are those that aim at the reach and effectiveness of justice. One of
the fundamental rights based on the “catalogue” brought by the Constitution of the
Federative Republic of Brazil of 1988 (CF / 1988) in its art. 5, in item LVI provides that are
not admissible to the process of evidence that is conceived by illegal means. It is about the
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use of illegal evidence, there is, moreover, an important conflict in legal science: the conflict
between the inadmissibility of illegal evidence and the principle of proportionality, in case
the illegal evidence is the only possibility to corroborate the innocence of the defendant
(illicit evidence pro reo), that is, also emerging a clash with the principle of the presumption
of innocence and contradictory and broad defense. Thus, through bibliographical research,
it is intended to expose, as appropriate, the view of the legal and judiciary system on illicit
evidence and the defendant's right to defense, in addition to the vision of the scope of
justice.
Keywords: Illicit evidence. Inadmissibility. Defendant's Defense.
Sumário: Introdução. 1. Da Prova Ilícita no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 2. Provas
ilícitas e provas ilegítimas. 3. Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 4. Aplicação do
Princípio da Proporcionalidade. Conclusão. Referências.
Introdução
O ordenamento jurídico brasileiro é formado de diversas normas e princípios que
possibilitam atingir um Estado, considerado, Democrático de Direito. Dentre os diversos
grupos de normas, existem aquelas que objetivam o alcance e a efetividade da justiça.
No Direito Penal esse grupo de regas acabam por ganhar maior âmbito justamente
por essa área estar diretamente ligada à penalização, em ultima ratio, do indivíduos que
infringiu algum mandato legal penal estabelecido na legislação e/ou cometeu ato ilícito.
No Direito Constitucional existem mesmo grupos, entretanto sem caráter tão coercitivo,
como o penal, mas sim extremamente balizador e orientador, principalmente no que se
refere a direitos fundamentais.
Um dos direitos fundamentais previstos no “catálogo” trazido pela Constituição da
República Federativa Brasileira de 1988 (CF/1988) em seu art. 5º, no inciso LVI dispõe que
não são admissíveis ao processo provas que são concebidas por meios ilícitos, sendo
considerado também como tais as provas encontradas por fortuito, ou seja, provas que se
advém do princípio da serendipidade. Entretanto, como visto, existem diversos direitos
fundamentais e princípios constitucionais que podem colidir e gerar ampla discussão
jurídica acerca de qual deve sem menos incidente.
Quando trata-se da utilização das provas ilícitas surge, ademais, embate importante
a ciência jurídica: o conflito entre a inadmissibilidade de provas ilícitas e o princípio da
proporcionalidade, no caso de ser a prova ilícita a única possibilidade para corroborar a
inocência do réu (prova ilícita pró reo), ou seja, despontando também um embate com o
princípio da presunção da inocência e do contraditório e da ampla defesa.
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Desta forma, objetivando destacar até que limite a inadmissibilidade das provas
ilícitas no processo penal pode provocar limitação no direito de defesa do réu e no alcance
da justiça, o presente estudo estrutura-se em: Da Prova Ilícita no Ordenamento Jurídico
Brasileiro; Provas ilícitas e provas ilegítimas; Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; e,
por fim, Aplicação do Princípio da Proporcionalidade.
5. Da Prova Ilícita no Ordenamento Jurídico Brasileiro
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As provas constituem-se dos meios pelo qual o juiz é motivado e convencido para
tomar determinada decisão, produzidas pelas partes, por diversos meios, mas não
ilimitados, a fim de demonstrar ao magistrado a verdadeira realidade do fato.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) concebe em seu
art 5º, inciso LVI que "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."
Também enuncia, em mesmo artigo, no inciso LV que "aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes."
Faz-se importante também mencionar que ainda, em sede constitucional, deparase com o princípio da inafastabilidade, presente no inciso XXXV, que é corolário do direito
à produção de prova, haja vista ser vazio o direito a ação sem este.
Em especificidade, o Código de Processo Penal de 1941 (CPP), recepcionado pela
CF/88, dispõe, in verbis, em seu art. 156 que " a prova de alegação incumbirá a quem a
fizer[...]", ou seja, a produção da prova, a fim de elucidar determinado fato, cabe a parte
que fez a alegação em probatório. Produção de novas são feitas por intermédio dos
chamados "meios de prova", que são as ações que resultam determinado objeto
probatório, a fim de demonstrar, direta ou indiretamente, os fatos.
Entretanto, faz-se necessário esclarecer o que são provas ilícitas e diferencia-las das
ilegítimas, além de citar o que acontecerá quando das provas ilícitas derivarem outras
provas.
6. Provas ilícitas e provas ilegítimas
Eugênio Pacelli (2017, p. 371) expõem que, apesar que enquanto consequências
jurídicas não tem nenhum qualidade tal distinção, elas são diferenciáveis no que tange a
"obtenção, introdução e produção e, ainda, de valoração da prova", sendo que as ilícitas
são obtidas por violação do direito material e as ilegítimas são em violação ao direito
processual. Entretanto, essa diferenciação somente existe em sede doutrinária, sendo que,
desta forma, abre espaço para a inadmissibilidade das provas ilegítimas, haja vista ser
idênticas em produção jurídica considerável como desqualificadas de mesmo modo que
as ilícitas.
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Frisa-se que, como já citado, há vedação de admissibilidade de provas ilícitas em
sede constitucional, contudo não se limitando a esse diploma, sendo que também é
verificado essa vedação no art. 157 do Código de Processo Penal, com redação dada pela
Lei nº 11.690 de 2008.
O artigo supracitado expõe que os instrumentos probatórios constatados como
ilícitos deveram ser desentranhados do processo, discorrendo também, em seu § 1º que as
provas que derivarem da prova ilícita também não serão admissíveis, salvo se não
evidenciado o nexo de causalidade ou se elas puderem ser obtidas por meios
independentes, enunciando, dessa forma, sobre a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
Surge, ademais, embate importante a ciência jurídica: o conflito entre a
inadmissibilidade de provas ilícitas e o princípio da proporcionalidade, no caso de ser a
prova ilícita a única possibilidade para corroborar a inocência do réu (prova ilícita "pró reo"),
ou seja, despontando também um embate com o princípio da presunção da inocência.
Surgindo este, haverá a necessidade de ponderação perante o substrato fático de
cada caso apresentado e tendo noção que nenhum direito, como vem se exprimindo os
Tribunais, tem valor absoluto sobre outros (nota de rodapé acerca do núcleo essencial dos
direitos).
Corrobora com esse entendimento Greco Filho (2003, p.260):
"Entendo, porém, que a regra não seja absoluta, uma vez que tem de
conviver com outras regras ou princípios também constitucionais.
Assim, continuará a ser necessário o confronto ou peso entre os bens
jurídicos, desde que constitucionalmente garantidos, a fim de se
admitir, ou não, a prova obtida por meio ilícito. Veja-se, por exemplo,
a hipótese de uma prova decisiva para a absolvição obtida por meio
de uma ilicitude de menor monta. Prevalece p princípio da liberdade
da pessoa, logo a prova será produzida e apreciada, afastando-se a
incidência do inc. LVI do art. 5º da Constituição, que vale como
princípio, mas não absoluto, como se disse."
7. Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
Impera no ordenamento, principalmente em sede processualista, que as provas
advindas de provas anteriores que foram concebidas de maneira ilícita, por si só, carregam
mesmo status da geradora, ou seja, se a prova que fora produzida tem com fundamento a
produção de prova anterior e ilícita, essa será ilícita também.
Leciona Rachel Mendonça (2001, p. 129):
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Trata-se de doutrina de procedência norte-americana que consagra
o entendimento de que o vício de origem que macula determinada
prova se transmite a todas as provas subseqüentes. Não obstante a
prova derivada seja essencialmente lícita e admissível no
ordenamento jurídico, com a aplicação dessa doutrina, a ilicitude
desta contaminaria o seu conteúdo, tendo, por consequência, a
extensão da inadmissibilidade processual.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No Brasil não existe previsão legal que aponte a ilicitude das provas por derivação,
sendo que por, frente aos casos reais, é buscado na jurisprudência e doutrina os
apontamentos.
É deveras importante a seguinte anotação de Grinover et al. (2004, p. 163):
[...] é preciso atentar para as limitações impostas à teoria da
inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação, ou dos frutos da
árvore envenenada, pelo próprio Supremo norte-americano e pela
doutrina internacional: excepcionam-se de vedação probatória as
provas derivadas das ilícitas, quando a conexão entre umas e outra é
tênue de modo a não colocarem s primária e as secundárias como
causa e efeito; ou, ainda, quando as provas derivadas da ilícita,
poderiam de qualquer modo ser descobertas por outra maneira.
Fala-se, no primeiro caso, em independent source e, no segundo, na
inevitable discovery . Isso significa que se a prova ilícita não foi
absolutamente determinante para o descobrimento das derivadas de
fonte própria, não ficam contaminadas e podem ser produzidas em
juízo.
Quer dizer, apesar de não haver previsão legal que denote as provas ilícitas por
derivação, o judiciário tem aplicado essa perspectiva e consolidado posicionamento
jurisprudencial em sentido favorável à inadmissibilidade também dessas.
PROVA ILICITA: ESCUTA TELEFÔNICA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL: AFIRMAÇÃO PELA MAIORIA DA EXIGÊNCIA DE LEI, ATÉ
AGORA NÃO EDITADA, PARA QUE, "NAS HIPÓTESES E NA FORMA"
POR ELA ESTABELECIDAS, POSSA O JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 5.,
XII, DA CONSTITUIÇÃO, AUTORIZAR A INTERCEPTAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL; NÃO OBSTANTE, INDEFERIMENTO INICIAL DO HABEAS
CORPUS PELA SOMA DOS VOTOS, NO TOTAL DE SEIS, QUE, OU
RECUSARAM A TESE DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS
DECORRENTES DA ESCUTA TELEFÔNICA, INDEVIDAMENTE
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AUTORIZADA, OU ENTENDERAM SER IMPOSSIVEL, NA VIA
PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS, VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE
PROVAS LIVRES DA CONTAMINAÇÃO E SUFICIENTES A SUSTENTAR
A CONDENAÇÃO QUESTIONADA; NULIDADE DA PRIMEIRA
DECISÃO, DADA A PARTICIPAÇÃO DECISIVA, NO JULGAMENTO, DE
MINISTRO IMPEDIDO
(MS
21.750, 24.11.93, VELLOSO);
CONSEQUENTE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO, NO QUAL SE
DEFERIU A ORDEM PELA PREVALENCIA DOS CINCO VOTOS
VENCIDOS NO ANTERIOR, NO SENTIDO DE QUE A ILICITUDE DA
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - A FALTA DE LEI QUE, NOS TERMOS
CONSTITUCIONAIS, VENHA A DISCIPLINA-LA E VIABILIZA-LA CONTAMINOU, NO CASO, AS DEMAIS PROVAS, TODAS ORIUNDAS,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA
ESCUTA (FRUITS OF THE POISONOUS TREE), NAS QUAIS SE FUNDOU
A CONDENAÇÃO DO PACIENTE (STF - HC: 69912 RS, Relator: Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 16/12/1993, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: DJ 25-03-1994 PP-06012 EMENT VOL01738-01 PP-00112 RTJ VOL-00155-02 PP-00508).
8. Aplicação do Princípio da Proporcionalidade
Quando dois ou mais direitos fundamentais ou princípios constitucionais colidemse, é necessário que haja processo hermenêutico a fim de dirimir tal conflito. Um dos
primordiais princípios utilizados nesse processo é o da proporcionalidade, não presente
expressamente no ordenamento jurídico, mas sim sendo resultado de uma análise lógica
da própria legislação.
Por óbvio, a produção de prova constituídas e derivadas de meios ilícitos constituem
grande ataque aos direitos fundamentais. Contudo, sofrem certas mitigações quando se
contrapõem frente os direitos do acusado, como aponta Garcia (2011, p. 18):
A eventual possibilidade de um réu utilizar uma prova ilícita como
sendo seu único meio de defesa pode ferir alguns princípios
constitucionais. Mas, ao analisar a importância dos direitos inerentes
a ele, como por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana
contra o direito de acusação do Estado, da segurança jurídica, da
ampla defesa, é possível aceitar a admissibilidade das provas ilícitas
no processo penal. Neste sentido, o princípio da inadmissibilidade
das provas ilícitas no processo pode ser mitigado, quando estiver em
confronto com um princípio de maior valia, como o princípio da
liberdade, analisando-se sempre o caso concreto.
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Em mesma perspectiva, ensina Fernando Capez (2012, p. 368):
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Entendemos não ser razoável a postura inflexível de se desprezar,
sempre, toda e qualquer prova ilícita. Em alguns casos, o interesse
que se quer defender é muito mais relevante do que a intimidade
que se deseja preservar. Assim, surgindo conflito entre princípios
fundamentais da Constituição, torna-se necessária a comparação
entre eles para verificar qual deva prevalecer. Dependendo da
razoabilidade do caso concreto, ditada pelo senso comum, o juiz
poderá admitir uma prova ilícita ou sua derivação, para evitar um mal
maior, como, por exemplo, a condenação injusta ou a impunidade de
perigosos marginais. Os interesses que se colocam em posição
antagônica precisam ser cotejados, para escolha de qual deva ser
sacrificado.
A doutrina é, em maioria, a favor da utilização das provas ilícitas, desde que
comprovados, frente ao princípio da proporcionalidade, que a inadmissibilidade daquele
instrumento corrompido cause maiores prejuízos que benefícios, tem consciência que cada
caso reflete substrato à análise.
Em contraposição e detrimento do que expõe e defende grande parte da doutrina,
os Tribunais Superiores Brasileiros, principalmente no que tange a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF) e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), tem decidido em
desfavor da utilização de provas líticas nos processos, em total atendimento aos preceitos
constitucionais.
Nesse sentido tem decidido os ministros do STF:
PROVA. Criminal. Documentos. Papéis confidenciais pertencentes a
empresa. Cópias obtidas, sem autorização nem conhecimento desta,
por ex-empregado. Juntada em autos de inquérito policial.
Providência deferida em mandado de segurança impetrado por
representante do Ministério Público. Inadmissibilidade. Prova ilícita.
Ofensa ao art. 5º, LVI, da CF, e aos arts. 152, § único, 153 e 154 do CP.
Desentranhamento determinado. HC concedido para esse fim. Não se
admite, sob nenhum pretexto ou fundamento, a juntada, em autos de
inquérito policial ou de ação penal, de cópias ou originais de
documentos confidenciais de empresa, obtidos, sem autorização nem
conhecimento desta, por ex-empregado, ainda que autorizada aquela
por sentença em mandado de segurança impetrado por representante
do Ministério Público. (STF - HC: 82862 SP, Relator: CEZAR PELUSO,
Data de Julgamento: 19/02/2008, Segunda Turma, Data de Publicação:
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E também, apoiado em mesma lógica tem decido o STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DOMONITORAMENTO. VIABILIDADE.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO
RELACIONADO COM O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO.POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
FENÔMENO
DASERENDIPIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DEDESCRIÇÃO DO DOLO DO AGENTE.
PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento
pacífico desta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas
corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge
dos autos, de forma inequívoca, a inocênciado acusado, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas, no
caso, não evidenciadas de plano.2. O prazo de duração da
interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando
a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão
devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a
ausência de comprovação da ilicitude dasrenovações.3. O
deferimento de interceptação de comunicações telefônicas deve ser
acompanhado de descrição da situação objeto da investigação,
inclusive, salvo impossibilidade, com a indicação e a qualificação do
investigado, nos moldes do parágrafo único do art. 2.º da Lei n.º
9.296/96.4. A descoberta de fatos novos advindos do monitoramento
judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas
inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória,
masque possuem estreita ligação com o objeto da investigação. Tal
circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra
esses terceiros (Fenômeno da Serendipidade). Precedentes.5. A
denúncia deve observar criteriosamente os requisitos do art. 41do
Código de Processo Penal, sob pena de inépcia. Entretanto, nos
delitos dolosos, mostra-se dispensável a descrição do elemento
subjetivo do tipo, bastante a menção do preceito legal, em tese,
violado, razão por que inviável a rejeição liminar da peçaacusatória.6.
Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 28794 RJ 2010/0140512-1,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2012, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2012).
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Com isso, notasse que a prova ilícita constitui por meio que fere o direito e os
mandamentos legais, até mesmo constitucionais. Entretanto, surge na doutrina tentativa
de, seguindo o substrato fático apresentado e considerando a prova ilícita como o único
meio possível de defesa do réu, além de propriamente visar atingir a justiça, tentou e tanta
introduzir no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de admissibilidade destas.
Contudo, o judiciário se põe contrário a essa medida, haja vista não quererem desrespeitar
previsões leias e constitucionais, constituindo-se pela inadmissibilidade das mesmas.
Ao final, o que resta dessas posições é a manutenção de um sistema jurídico legalista
e dogmático, além de impeditivo de meios alternativos de produção probatória, o que
compreende à limitação de direito a defesa do réu e, ocasionalmente, pode acarretar o
atingir de um processo formal perfeito mas um decisão judicial injusta e com repercussão
social negativa.
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RESUMO: Neste artigo buscou-se realizar uma análise da Lei de Execução Penal (LEP - Lei
n. 7.210/84), sob sua perspectiva histórica, a fim de esclarecer os fatos que ocorriam no
Brasil e serviram de alicerce para a sua edição. A LEP mantinha-se com poucas
modificações, mas sofreu grande alteração recentemente pelo Pacote Anticrime, o que
demonstra que o contexto histórico em que vive o país impacta no enrijecimento de suas
disposições. A análise das origens da execução penal como imaginada pelo legislador de
1984 é crucial para o presente momento em que de um lado a execução de penas em
penitenciárias no Brasil foi declarado em estado de coisas inconstitucional e novas leis
buscam alternativas ao cárcere, e de outro há constantes endurecimentos dos regimes
prisionais tradicionais, justificando assim a importância da matéria.
PALAVRAS-CHAVES: lei de execução penal; histórico.
ABSTRACT: This article sought to carry out an analysis of the Penal Execution Law (LEP Law No. 7,210 / 84), from its historical perspective, in order to clarify the facts that occurred
in Brazil and served as a foundation for its edition. LEP remained with few modifications,
but it has undergone major changes recently by the Anticrime Package, which
demonstrates that the historical context in which the country lives impacts on the
tightening of its provisions. The analysis of the origins of criminal execution as imagined by
the 1984 legislator is crucial for the present moment when, on the one hand, the execution
of sentences in penitentiaries in Brazil was declared in a state of affairs unconstitutional and
new laws seek alternatives to prison, and on the other hand there is constant hardening of
traditional prison regimes, thus justifying the importance of the matter.
KEYWORD: Penal Execution Law; historic.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Histórico. 1.1. A Codificação Penal e a Execução da Pena. 1.2. As
Tentativas de Codificação das Normas de Execução Penal. 2. Autonomia do Direito
Penitenciário. 3. Inovações 4. Visão geral da Lei de Execução Penal. Conclusão. Referências.
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A execução da pena é originada por uma sentença condenatória, ou absolutória
imprópria, formada entre o Estado e o condenado, dentro de um processo formal,
respeitados direitos e garantias fundamentais, em uma relação jurídica de direito público,
pela qual é permitida, dentro do Estado Democrático de Direito, a privação de direitos do
cidadão.
A sentença condenatória ou absolutória imprópria irrecorrível formaliza a
declaração, pelo Estado da adequação da sanção penal ao fato praticado e tipificado na lei
penal.
Inicia-se, então, um novo processo através do qual irá se impor coerções positivas
e negativas.
No entanto, nem sempre foi assim, a tradição dos povos indígenas, o período
colonial, a instalação da monarquia, a independência e a república foram alguns dos
marcos históricos que determinaram a evolução da execução das penas. De nenhuma
regulação, pautada apenas pela tradição tribal, até a atual regulamentação por meio de lei
em sentido estrito.
De fato, o ser humano ao viver em sociedade não convive sempre em harmonia.
Assim, as graves ofensas aos bens jurídicos mais caros não poderiam ficar sem resposta
dos demais.
A evidente evolução da forma como se trata o tema da punição pelo grupo de um
indivíduo que infringe as regras postas é que se pretende demonstrar.
1. Histórico
1.1. A Codificação Penal e a Execução da Pena
Através da história brasileira observa-se que, a cada novo regime político, novas
são as perspectivas que norteiam a visão das regras penais, sejam elas materiais,
processuais ou executórias, quando existentes.
Desde o pré descobrimento tem-se a existência de alguma forma de penalidade
entre os índios do Brasil, com maior característica de vingança privada do que um
verdadeiro Direito.
No pós-descobrimento foram importadas de Portugal as diversas Ordenações que
lá se aplicavam como as Afonsinas, as Manuelinas, e por fim as Filipinas, que em seu
capítulo V regulava o que seria um Código Penal.
384
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Tais Ordenações tinham como único intuito a repressão dos criminosos, uma vez
que as penas, desproporcionais aos delitos cometidos, quase sempre eram cruéis e
desumanas, prevalecendo a pena de morte, como forma de servir de exemplo à
sociedade. 141
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No período da monarquia, Dom João VI, face às reivindicações da população em
atenuar as punições impostas decretou as Bases da Constituição Política da Monarquia
suspendendo a maioria dos dispositivos penais que vigoravam através das Ordenações,
porém nada mudou na prática tendo em vista a não criação de uma nova lei que dispusesse
a respeito.
Já sob o comando de Dom Pedro I a edição do Aviso de 28 de Agosto de 1822
acabou por efetivar a atenuação das penas impostas aos condenados pela primeira vez.
Somente com a Constituição de 1824, na era da Independência, iniciou-se algum
interesse em codificar as disposições penais, haja vista as novas perspectivas trazidas pela
Carta Maior, principalmente em seu artigo 179 que dispunha sobre direitos e liberdades
individuais, direitos civis e políticos, nutrida pelo liberalismo.
Na legislação processual penal do Código de Processo Criminal, faltava
regulamentação da organização judiciária, base para um seguro sistema jurisdicional de
execução de penas, conforme anotou Frederico Marques, “o que havia de frágil, porém, no
Código de Processo Criminal, eram suas normas de organização judiciária e, ainda, a
regulamentação do Júri”. 142
Em 16 de dezembro de 1830 se tornou lei o projeto do Código Penal de Bernardo
Vasconcelos, com características eminentemente Iluministas, atento a dignidade humana
do preso e a necessidade não só de castigo e punição, mas também a reforma do
delinquente. Todavia, permitia a pena de morte, o banimento, o desterro, o degredo, a
perda do emprego, e, para os escravos, os açoites. 143
Esta codificação, eminentemente liberal para a época, serviu de inspiração para
outros códigos da América Latina, entretanto foi fortemente criticado, uma vez que para a
população o Código contribuiu para o aumento da criminalidade. A fim de que se
abafassem essas críticas o Estado passou a editar leis mais severas.

141 MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. Atlas. São Paulo, 1996, p. 15.
142 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. São Paulo: Millennium, 2000,
p. 97.
143 MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. São Paulo: Atlas, 1996, p. 17.
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Um Estado é fraco perante sua população quando não consegue efetivar o
ordenamento jurídico posto, com isso acaba vendo-se impelido a ceder aos anseios da
sociedade, transformando uma lei com objetivos lineares em um complexo de normas
esparsas que desarmonizam os princípios informadores do direito e deturpam os objetivos
do ordenamento jurídico.
Em que pese o grande avanço estabelecido pelo Código Penal de 1830, este
silenciou, quase que totalmente, sobre as regras que regeriam a execução da pena, como
o regime penitenciário a ser aplicado e os tipos de presídios de cumprimento das penas
privativas de liberdade.
Com a Lei de 03.12.1841 e o Regulamento n. 120, de 31.01.1842, destinados a
conter o liberalismo e permitir ao Império o controle da criminalidade, apresentou-se um
“policialismo exagerado”, 144 incompatível com a jurisdicionalização da execução penal.
Atenuado, em parte, pela Reforma Rio Branco (Lei n. 2.033, de 20.09.1871, regulamentada
pelo Decreto 4.824, de 22.11.1871), mas sem atenção especial com a execução da pena.
Promulgado o Código Penal de 1890 (Decreto n. 847, de 11.10.1980), este suavizou
algumas penas e estabeleceu certo avanço sobre o tema da execução penal, uma vez que
mencionava o cumprimento de pena em penitenciária industrial ou agrícola, instituto este
utilizado até os dias atuais.
No entanto, nenhum estabelecimento foi construído para concretizar estas
propostas, fixando-se o cumprimento da pena privativa de liberdade na prisão comum,
dispensando ao condenado um tratamento que continuava a agredir a Constituição.
Por óbvio que uma sociedade desigual favorece a criminalidade, principalmente da
população menos abastada e, por conseguinte, a penalização dessas condutas é uma das
formas de contenção social, no entanto todo esse sistema extremamente repressivo é caro
ao Estado e, por outro lado, pouco eficaz.
Todas essas mudanças que tiveram início apenas no campo teórico aos poucos
foram tornando-se realidade, como a construção de uma colônia agrícola no Estado do Rio
de Janeiro e outra no Distrito Federal, a partir de 1908. Com a futura denominação dessas
colônias de prisão semiaberta, abriu-se espaço também para a criação da prisão aberta. 145
Sob a vigência da Constituição de 1937, Alcântara Machado a convite do então
Ministro da Justiça, Francisco Campos elaborou um novo Código Penal, necessário ante as
144 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. São Paulo: Millennium, 2000,
p. 98.
145 MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. Atlas. São Paulo: 1996, p. 19.
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modificações na realidade social e prisional. Esse Código previa em seu artigo 29 a pena
de morte, dentro outras penas estavam a reclusão, a detenção, a multa e a restrição de
direitos, tratando inclusive das medidas de segurança, classificadas em pessoais e
patrimoniais.
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Porém, ao passar pela Comissão Revisora, constituída de nomes de grande peso
como Nelson Hungria, Roberto Lyra, Narcélio de Queiroz e Vieira Braga, além de Francisco
Campos e Costa e Silva, sofreu grandes alterações na sua redação final, o que desagradou
o autor, e acabou por tornar-se um código que não seguia nenhuma escola doutrinária
moderna específica. Sua entrada em vigor coincidiu com a do Código de Processo Penal. 146
Embora continuasse com a perspectiva da pena repressiva, pois promulgado na
vigência do Estado Novo, trouxe como avanço a distinção das penas privativas de liberdade
em detenção e reclusão, a ideia da contravenção, posteriormente regulada pela Lei das
Contravenções Penais, 147 e a individualização da pena, que por muito tempo ficou sem
aplicação em face da falta de interesse estatal em colocá-la em prática.
Em 1962, Nelson Hungria elaborou um novo anteprojeto do Código Penal,
acolhendo o instituto do regime aberto e atribuindo ao Código de Processo Penal e a
Execução Penal a função de disciplinar os estabelecimentos prisionais.
Como a vigência do que viria a ser o natimorto Código Penal de 1969 foi aguardada
por longo período, os juristas criminais, que nos anos seguintes ao anteprojeto criaram
diversas obras doutrinárias, congressos e debates sobre o tema, agora viam a queda de
toda essa produção científica e o problema da execução penal se agravar, levado
principalmente pelo fato do crescente distanciamento entre a jurisdição do julgamento e
da execução.
Somente em 1973 os Ministros Alfredo Buzaid e Reis Velloso entregaram ao
governo federal a Exposição de Motivos nº 454, a qual demonstrava todas as falhas dos
estabelecimentos prisionais. Com a situação caótica o então presidente Ernesto Geisel
iniciou a reformulação do Departamento Penitenciário Federal (DEPEN), integrando-o com
a política social do governo através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). 148
A situação penitenciária do país esteve em pauta inclusive na Câmara dos
Deputados entre 1975 e1976, onde foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
a fim de se levantar a situação penitenciária brasileira. O relator, o Deputado Ibraim AbiAckel, tirou conclusões pessimistas. Mesma conclusão chegou o diretor-geral do
146 Ibid.
147 Decreto-Lei nº 3.688, 3 de outubro de 1941.
148 MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. Atlas. São Paulo, 1996, p. 23.
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Departamento Penitenciário Federal (DEPEN), Jason Albergaria, no relatório sobre as
atividades do órgão no ano de 1982.
Ainda no ano de 1977, por conta da superlotação das cadeias e penitenciarias, foi
encaminhado o Projeto de Lei n. 02/77, o qual previa alterações no Código Penal,
Processual Penal e na Lei das Contravenções Penais, através da maior abrangência de
medidas como a suspensão condicional do processo ( sursis), o livramento condicional, a
regularização do cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto e aberto, e a
progressão de regime. 149
Porém, ao projeto inicial foram apresentadas 61 emendas, principalmente do
Senador Franco Montoro. Por fim, a Lei n. 6.416, de 24.05.1977 trouxe melhorias, mas pecou
em muitos outros pontos.
No ano de 1980 instalou-se o Conselho Nacional de Política Penitenciária (CNPP),
já criado em 1975, no qual se iniciou uma grande empreitada de criação para instruir a
reforma nos âmbitos de atuação penal.
Nesse período de reformas ainda foi época da entrada em vigência da Lei nº 7.209,
de 11.07.1984, que foi a modificadora da Parte Geral do Código Penal, dentre as suas
alterações, as mais significativas se deram no título ‘Das Penas’, a qual pretendia não
atribuir à prisão o único meio de punição e salvação do condenado, mas, ao contrário,
apresentá-la como uma instituição real, formada por homens, que deveria ser assim
considerada tanto na aplicação quanto na execução da pena.
Este foi o comentário de Miguel Reale Junior 150 a respeito: “que pretende fazer da
execução da pena a oportunidade para sugerir e suscitar valores, facilitando a resolução
de conflitos pessoais do condenado”.
1.2. As Tentativas de Codificação das Normas de Execução Penal
A execução das penas não poderia ficar submetida aos desejos dos diretores das
penitenciárias, por isso o conjunto de normas executórias só é exequível mediante um
processo penal de execução penal, o qual já se pretendeu tornar-se um código.
A Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (LEP) encerrou um longo esforço doutrinário
e legislativo, a fim de se implantar um sistema de execução penal no Brasil. Antes dela,
vários projetos foram elaborados, merecendo destaque os seguintes.

149 Idem.
150 REALE JUNIOR, Miguel. Penas e Medidas de Segurança no novo código. Rio de Janeiro: Forense, 1987,
p. 28.
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No ano de 1930, iniciaram-se as primeiras reuniões de juristas e de um médico
psiquiatra para a realização de um código completamente diferente do Penal e Processo
Penal, com 854 artigos.
O foco do código era eminentemente a defesa social, dispondo, também, sobre a
regeneração e dando ênfase às anomalias psíquicas dos presos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A elaboração do código pretendeu sua ampla aplicação em todos os estados
brasileiros, primando pela fiscalização das autoridades judiciárias e penitenciárias. Além de
determinar um cadastro nacional penitenciário, para apuração das estatísticas da
criminalidade e sua evolução. Essencial para a construção de uma Política Criminal séria,
bem como um estudo criminológico adequado.
Nas suas disposições havia previsão de: indenização às vítimas dos delitos;
separação dos condenados por idade, delito cometido e antecedentes; valorização da
inserção no regime semiaberto; criação de um grupo de trabalho para atender casos de
psicopatas, toxicômanos e outros doentes mentais; preparação especial aos agentes
penitenciários; regulamentação do trabalho e a educação moral e cívica; regulamentação
da suspensão condicional da pena ( sursis), livramento condicional, entre outras medidas.
Transformando-se no Projeto n. 1/1935 somente não restou incluído para votação
no congresso por conta da Carta de 1937, assinada por Getúlio Vargas, dissolvendo o
Parlamento Nacional, as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
A história do Brasil mostra as várias tentativas de se codificar as disposições sobre
a execução penal, haja vista que tais normas não enquadram às normas materiais nem
processuais penais propriamente ditas, porém nunca se conseguiu realizar com êxito o que
seria um Código de Execução Penal.
Assim aconteceu com o Projeto do Código Penitenciário da República, de 1933,
cujos autores eram Cândido Mendes Lemos de Brito e Heitor Pereira Carrilho, embora
tenha sido publicado no Diário do Poder Legislativo foi abandonado por destoar do recente
Código Penal de 1940.
A Lei 3.274 de 02.10.1957 dispôs sobre normas gerais do direito penitenciário, mas
também acabou por ser desconsiderado ante a sua falta de eficácia, pois não previa
sanções às transigências de suas regras.
Outros projetos que resultaram infrutíferos foram o de 1957, elaborado por
diversos juristas, dentre eles Oscar Penteado Stevenson; o de 1963 de Roberto Lyra; o de
1970 de Benjamin Moraes Filho.
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Finalmente em 1981 uma comissão constituída por Francisco de Assis Toledo, René
Ariel Dotti e Miguel Reale Junior, entre outros, apresentou o Anteprojeto da Lei de
Execuções Penais, publicado pela Portaria n. 429, de 22/07/81, apresentado pela comissão
revisora ao Ministro da Justiça em 1982, promulgada a Lei n. 7.210 em 11.07.1984,
publicada no dia 13, entrando em vigor com a lei que reformou a Parte Geral do Código
Penal em 13.01.1985.
No âmbito doutrinário, deve ser registrado o “Projeto de Código Modelo para
Ibero-América” (ou “Código-Tipo de Processo Penal para a América Latina”) o qual tratava
da execução penal, conferindo garantias fundamentais, à luz da jurisdicionalização da
execução, porém “não cabia no Código Modelo, e nem cabe agora, entrar no mérito da
questão dos sistemas de pena previstos na maioria dos países latino-americanos que, por
mais importante que seja, é objeto do direito substancial. Por isso, é preciso observar que
os valores fundamentais da execução estabelecidos pelo Código Modelo não se encontram
no sistema de penas que lhe serviu de exemplo – e que é constituído, ao menos em parte,
pelas penas estabelecidas pelo Código Penal Tipo para a América Latina -, mas sim
exatamente na jurisdicionalização da execução penal”. 151
Desta forma, mesmo diante de vários projetos, elaborados por grandes juristas,
que previam inovações, e até o óbvio, quando o óbvio precisa ser positivado, não foram
eficazes em sua aprovação, restando, por fim, a promulgação apenas de uma lei, que
remanesce até os dias de hoje.
2. Autonomia do direito penitenciário
Dentro da Execução Penal encontra-se o direito penitenciário, o qual busca sua
autonomia pelas características científicas próprias, na doutrina e outros trabalhos
acadêmicos; autonomia jurídica de cunho constitucional de competência da União e dos
Estados para legislar; e legislativo pela edição de norma que regulam a relação jurídicopenal penitenciária.
Antes do século XVII a prisão era apenas um estabelecimento de custódia, onde
ficavam os acusados à espera de sentença e aqueles que de alguma forma tinham
comportamentos considerados desviados. Quando a pena privativa de liberdade passou a
ser a principal sanção penal desenvolveu-se o direito penitenciário, pois a prisão era o
centro da execução da pena.
Na elaboração dos primeiros trabalhos científicos sobre direito penitenciário
denominou-se como “conjunto de normas jurídicas relativas ao tratamento do preso e ao
151 PELEGRINI GRINOVER, Ada. A exigência de jurisdicionalização da execução. Fascículos de Ciências
Penais, Porto Alegre, v. 4, n. 3, 1991. p. 408.
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modo de execução da pena privativa de liberdade, abrangendo, por conseguinte, o
regulamento penitenciário”.
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No Brasil iniciou-se a construção jurídica do direito penitenciário na Constituição
de 1824, em seu art. 179, o qual fazia recomendações sobre as cadeias e separação dos
acusados, abolindo as penas cruéis (artigo 5, inciso XIX, alínea c), isso também ocorreu nas
Constituições seguintes, na de 1946 (artigo 5, inciso XIV, alínea b) e 1967 (artigo 8, inciso
XVII, alínea c) atribui-se a competência da União para legislar sobre normas gerais de
direito penitenciário. 152
Entretanto, nos anos 50 e 60 com a determinação de normas gerais na Constituição
de 1946 foi utilizado com o intuito de obstaculizar a construção de normas federais
executivas.
O projeto de Resolução n. 70, de 11.03.1970, apresentava a rejeição dessa
interpretação pela CPI da Câmara dos Deputados, onde se registrou que a doutrina já
trabalhava, há algum tempo, no sentido de configurar a Constitucionalidade da
normatização federal sobre a matéria, podendo a União elaborar um Código de Execuções
Penais.
Assim, a execução da pena não se dissocia do Direito Penal, mas não se pode
sustentar a possibilidade de unificação das leis executórias com a lei material, nem deixar
à regionalização das normas executórias.
Hoje já é claro a autonomia do direito penitenciário, inclusive legislativo,
consagrado com a Lei de Execução Penal. Na Constituição de 1988, o artigo 24, inciso I,
atribuiu a competência concorrente de União, Estados e ao Distrito Federal legislar sobre
direito penitenciário, às normas gerais à União (artigo 24, § 1º) e os Estados as
suplementares (artigo 24, § 2º). 153
Como assevera Salo de Carvalho: 154
Com o intuito de diminuir tais violações, restringir a atividade da administração e
proporcionar ao apenado garantia mínima de seus direitos, a Lei 7.210/1984 normalizou a
jurisdicialização da execução penal.

152 MIRABETE, Julio Fabrini. Execução Penal: Comentários à lei n. 7210 de 11-07-1984. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 21.
153 Ibid.
154 CARVALHO, Salo. Pena e Garantias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 169.
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O que ocorreu com a edição da Lei de Execução Penal foi a superação da noção
do direito penitenciário dissociado do direito e do processo penal. Esta óptica conferia ao
direito penitenciário a restrita função de ordenar a vida carcerária, visando a garantir a
disciplina e a segurança. Assim, não se poderia conceber um direito penitenciário guiado
pelos princípios norteadores do direito administrativo associada a supremacia das
autoridades penitenciárias no interior da execução penal, que redundava no desrespeito e
na violação de direitos e garantias. 155
Em que pese a autonomia do direito penitenciário, no Brasil preferiu-se utilizar a
expressão direito de execução penal, por ser mais ampla não se restringindo à expressão
que remete à problemática carcerária da prisão como centro da punição e da vinculação
com o cristianismo, assim também dispõe a Exposição de Motivos da Lei 7.210/84.
Outras propostas pretenderam abranger ainda mais a matéria como Direito Penal
Executivo de Roberto Lyra (As Execuções Penais no Brasil. Rio de Janeiro, 1963, p. 13) e
Direito Executivo Penal de Ítalo Luder (El princípio de legalidad em la ejecución de la pena.
Revista Del Centro de Estúdios Criminológicos, Mendoza, 1968, p. 29 ss).
3. Inovações
No ano de 1984, o país vivia um momento de euforia política com o fim da
ditadura militar, vislumbrando reais possibilidades de democratização da sociedade em
todos os níveis. Nesse contexto, as premissas da corrente criminológica da nova defesa
social são recepcionadas a fim de conferir um verniz humanista à pena privativa de
liberdade, promovendo nova formatação ao modelo vigente de política penitenciária. 156
Paralelamente ao processo de democratização das demais instituições, assiste-se
a um movimento de retirada das prisões da obscuridade do tecido social. Nesse momento
refuta-se a antiga condição de depósitos de dejetos humanos em favor da tendência em
dotar as prisões de um caráter de funcionalidade racional, em que o ideal reabilitador
aparece como finalidade central. A adoção dos pressupostos do movimento da nova defesa
social pela Lei de Execução Penal a tal demanda e acabou por introduzir no sistema
prisional brasileiro dispositivos disciplinares peculiares à era moderna. 157

155 RUSSOMANO FREIRE, Christiane. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o
caso RDD (regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005, p. 78.
156 RUSSOMANO FREIRE, Christiane. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o
caso RDD (regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005, p. 77.
157 Para Alessandro Baratta é a ideologia da defesa social, em que há integração da ciência penal à
concepção acerca do homem e da sociedade. BARATTA apud RUSSOMANO FREIRE, p. 78.
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O movimento da nova defesa social, originário dos Estados de bem-estar social da
Europa central, ao retomar o quadro principiológico defensista, enfatiza o papel
normatizador e transformador de condutas do sistema prisional, e infere a sanção penal à
função corretiva e reabilitadora. 158
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Na Exposição de Motivos foram consideradas as diversas tentativas e fracassos em
adotar no Brasil uma lei de execuções penais e, reconhecendo a impossibilidade de
submetê-lo esse ramo aos domínios do Direito penal e Processual Penal.
O Direito de Execução Penal dotado, inclusive de uma jurisdição especializada,
deveria agora entrar nos costumes jurídicos do país com a dignidade de um ramo
jurídico. 159
Era também o momento da codificação das leis executórias haja vista que as
normas gerais de regime penitenciário regidas pela Lei 3.274/57, que até então regulavam
essas questões, por não serem normas jurídicas, quer formais, quer matérias, não possuíam
força coercitiva.
Como inovações veio a proteção os bens jurídicos através das penas e medidas de
segurança, as quais também tinham a função de reinserir o preso no seio social.
Em contrapartida o direito dos presos seria respeitado, pretendendo a
humanização do direito penal com a aplicação do princípio da legalidade, a assistência ao
condenado, seus familiares e ao egresso, dependendo, todavia, de seu comportamento a
possibilidade de progressão da pena, além do requisito objetivo do cumprimento do
mínimo de um sexto da pena no regime inicial.
De modo tranquilo enfrentou a turbulenta questão da disciplina ao deixar as faltas
leves e médias para posterior regulamentação regional complementar e para as faltas
graves determinou a regressão de regime.
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária seria um dos órgãos
encarregados da execução e regulamentação, além do juízo de Execução, do Ministério
Público, do Conselho Penitenciário, dos departamentos penitenciários, do Patronato e do
Conselho da Comunidade, necessário para a receptividade do egresso.
Definiu e classificou os estabelecimentos prisionais e a forma de cumprimento de
penas em cada um. Dispôs sobre a execução de todas as penas em espécie, separando as
espécies de categorias de condenados.
158 FREIRE, op. cit., p. 81.
159 MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. São Paulo: Atlas, 1996, p. 34.
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Já atento ao problema da superlotação, previu a lotação do estabelecimento de
acordo com a estrutura e finalidade, bem como as celas individualizadas, determinando a
salubridade e as medias mínimas. Ainda para melhor atender tanto ao condenado, quanto
a administração, permitiu o cumprimento da pena em estabelecimento penal de outra
unidade federativa.
Nas demais formas de prisão, dispôs sobre a criação de lugares apropriados para
a prisão civil ou administrativa (de reduzidíssima aplicação após a Constituição Federal de
1988, àquela ao dever de alimentos e esta ás transgressões disciplinares militares),
diferenciando a prisão albergue com a prisão domiciliar e impedindo o cumprimento do
regime aberto em residência particular, salvo hipóteses elencadas no artigo 116.
No que tange as atividades dentro do estabelecimento prisional estabeleceu a
remição da pena, com a diminuição de um dia com três de trabalho (hoje ampliado pelo
estudo e até leitura), estabelecendo um regime jurídico para a forma de remuneração do
trabalho prisional - estabelecido com a anexação do Projeto de Lei nº 1.684/83, do
deputado Sérgio Lomba - seguindo as modificações da parte geral do Código Penal
possibilitou o livramento condicional.
A mudança de regime foi assegurada pelos princípios da pessoalidade e
proporcionalidade da pena, instituindo o exame criminológico obrigatório, classificando os
condenados como forma também de individualização da pena, a fim de identificar qual o
tratamento penal adequado para cada um tanto no início quanto durante a execução,
diante disso criou-se uma comissão técnica de classificação que proporia progressões,
regressões ou conversões, conforme a necessidade.
4. Visão geral da Lei de Execução Penal
Cabe tecer considerações gerais sobre a Lei aqui elucidada.
Aclarando quem são as partes do processo jurisdicional tríplice, a específica
jurisdição, a que tipos de presos é, a lei, aplicável, entre outros pontos relevantes.
No processo de execução penal o exequente somente pode ser o Estado, não
obstante a possibilidade de no processo de conhecimento haver a substituição processual,
de forma que o ofendido, ou seu representante legal, atua em juízo, em nome próprio, para
fazer valer o direito subjetivo do Estado de punir.
Assim no caso de ação penal privada o legitimado pode dispor da relação jurídicoprocessual até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como dispõe o artigo
106, § 2º, do Código Penal.

394

www.conteudojuridico.com.br

Já em sede de execução penal não há tal possibilidade, o titular do direito de fazer
cumprir o comando da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria é o Estado,
ainda que decorrente de condenação imposta em ação penal privada.
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Assim, decorrendo a decisão criminal de ação penal pública, condicionada,
incondicionada ou privada, em qualquer de suas modalidades, a execução sempre terá
natureza pública, procedendo, o juiz de ofício à expedição de carta de guia para o
cumprimento da pena ou da medida de segurança, nos termos dos artigos 105 e 171 da
Lei de Execução Penal.
No que se refere ao executado a Constituição da República expressamente ditou
que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” 160, que corresponde ao Princípio
da personalidade ou intranscendência, segundo o qual tanto processo quanto pena, e
ainda a medida de segurança, não pode ultrapassar a pessoa autora do fato, e mais, contra
a qual tenha sido prolatada sentença condenatória ou absolutória imprópria.
Entretanto a Lei de Execução Penal permite sua aplicação inclusive para o preso
provisório, o que já gerou, e ainda gera, certa discussão no meio doutrinário e
jurisprudencial, em todas as suas modalidades e inclusive na pendência de recurso sem
efeito suspensivo, especial e extraordinário. Bem como, também será executado aquele
que for internado ou submetido a tratamento ambulatorial, nas hipóteses de medida de
segurança. Da mesma forma, aquele que não cumprir a proposta de transação penal
homologada pelo juiz, nos casos da Lei 9.099/95 e 10.259/01.
Ainda há igualdade de aplicação da lei ao preso provisório ou condenado da
Justiça Eleitoral e Militar, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição
ordinária, assegurada no parágrafo único do artigo 2º, o que na lição de Luiz Flávio Gomes
estabelece o princípio da legalidade execucional, 161 visando impedir o tratamento
discriminatório de presos ou internados submetidos a jurisdições diversas.
Ao que se refere à jurisdição da execução penal, está foi determinada na Exposição
de Motivos da Lei de Execução Penal, nos itens 15 a 22:
À autonomia do Direito de Execução Penal corresponde o exercício
de uma jurisdição especializada, razão pela qual, no artigo 2º, se
estabelece que a “jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça
ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo

160 Artigo 5º, XLV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
161 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal – Parte Geral: introdução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004,
p. 127.
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de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo
Penal”.
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A aplicação dos princípios e regras do Direito Processual Penal constitui corolário
lógico da integração existente entre o direito de execução das penas e das medidas de
segurança e os demais ramos do ordenamento jurídico, principalmente os que regulam em
caráter fundamental ou complementar os problemas postos pela execução. 162
Como já se asseverou a Lei de Execução Penal possibilita a execução provisória,
isto é, presos provisórios são aqueles recolhidos em estabelecimento prisional em
decorrência de prisão em flagrante (artigo 301 e seguintes do Código Penal), prisão
preventiva (artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal), prisão resultante de pronúncia
(artigo 408 do Código de Processo Penal), prisão decorrente de sentença penal
condenatória recorrível (artigo 594 do Código de Processo Penal e 35 da Lei 6.368/76) ou
prisão temporária (Lei 7.960/89).
Não obstante a redação do parágrafo único do artigo 2º da LEP, a questão da
execução provisória sempre despertou controvérsias. Prevalece, hodiernamente, a posição
de que não é possível a execução provisória, não obstante estando preso preventivamente
não há que se negar direitos, como por exemplo, a progressão de regime prisional.
Aliás, a Lei de Execução Penal é clara no sentido de determinar sua aplicação no
que couber ao preso provisório (artigo 2º, parágrafo único).
Outrossim, o artigo 61 das Regras Mínimas de Tratamento do Preso no Brasil,
Resolução n. 14, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), de 11
de novembro de 1994 (DOU de 02.12.1994), ao preso provisório será assegurado regime
especial em que se observará: I – Separação dos presos condenados; II – Cela individual
preferencialmente; III – Opção por alimentar-se às suas expensas; IV – Utilização de
pertences pessoais; V – Uso de sua própria roupa ou, quando for o caso, de uniforme
diferenciado daquele usado por preso condenado; VI – Oferecimento de oportunidade de
trabalho; VII – Visita e atendimento do seu médico ou dentista.
E ainda, o artigo 84, caput, da Lei de Execução Penal determina que o preso
provisório ficará separado do condenado por sentença transitado em julgado.
Quanto a organização da Lei de Execução Penal o processo de execução está
disciplinado em três blocos.
A disposição processual central está no Título VIII que estabelece o procedimento
judicial, em quatro artigos (artigos 194 a 197). As disposições do Título VII estabelecem a
162 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 5-6.
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normatização processual dos incidentes da execução, em três capítulos e quatorze artigos
(Capítulo I – Das Conversões, artigos 180 a 184; Capítulo II – Do Excesso ou Desvio, artigos
185 e 186; e, Capítulo III – Da Anistia e do Indulto, artigos 187 a 193). Há também
disposições esparsas sobre a processualística da execução como, por exemplo, o artigo
159, parágrafo primeiro, que pondera sobre a delegação do exame do sursis; artigo 164,
referente ao processo de execução da multa; e, os artigos 161 a 163 sobre a revogação do
sursis, entre outros.
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Por outro lado, os poucos dispositivos processuais contém o essencial para a
garantia da execução da pena, quais sejam a jurisdicionalização (artigos 1º, 2º e 65) e o
contraditório, ainda que restrito, característico à execução da pena, com a manifestação do
Ministério Público, determinada em vários dispositivos (artigos 67, 131, 146, 187, 195 etc.)
e do condenado (artigo 196), incluindo a garantia da assistência jurídica (artigo 15),
assegurada como direito fundamental, por extensão do artigo 5º, inciso LV da Constituição
Federal.
O sistema processual poderia ter sido explícito no regramento procedimental
atinente a cada espécie de pena e medida de segurança, o que por conseguinte deixaria o
regramento forçosamente extenso.
Por outro lado, a falta de regramento específico de procedimentos diferenciados,
sem dúvida, dificulta o andamento de muitos processos nas Varas de Execuções Penais, ao
mesmo tempo que deixa de colaborar com a delimitação de campos de atuação
jurisdicional executiva, para os sempre necessários estudos de reforma da organização
judiciária em nível de cada Unidade Federativa e da própria União Federal, ao mesmo
tempo em que frustra a automática organização dos dados atinentes aos procedimentos
das penas, em classificação sempre útil ao aperfeiçoamento ao do próprio sistema e da
ciência criminológica.
CONCLUSÃO
A execução da pena hoje deve seguir a estrita legalidade, pois alguns e, somente
alguns direitos do cidadão, muito bem delimitados, transferem-se, temporariamente, ao
comando do Estado.
Embora nem sempre tenha sido assim, a execução da sentença condenatória e da
absolutória imprópria precisa de regulação adequada, para evitar abusos e perseguir os
fins da pena, razão pela qual ao longo da história o legislador viu-se na tarefa de editar leis
de execução das penas.
As formas de punições foram as mais variadas, da pena capital à restritiva de
direitos, assim como os seus fins, da mera retribuição à prevenção geral e especial.
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Mesmo com o advento da Lei de Execução Penal não foram reunidas todas as
disposições sobre o assunto, ainda há parte da matéria na Constituição Federal, em especial
no artigo 5º, e seus incisos, que determinam a proibição da prisão arbitrária, a pena de
morte, a cruel, a prisão perpétua e por dívida, além de estabelecer os princípios da
personalidade e individualização da pena.
Há também normas executórias no Código Penal, quanto ao cumprimento da pena
e os regimes prisionais.
O grande passo dado pela Lei 7.210/84 foi sua saída do Código de Processo Penal,
para uma direção mais autônoma, e contendo um procedimento próprio adequado para
esta jurisdição.
Evidentemente muito já se evoluiu, no entanto a declaração de estado de coisas
inconstitucional sobre o sistema penitenciário brasileiro, demonstra o quanto ainda é
preciso avançar para que os terríveis fins da pena assistidos ao longo da história não
continuem se repetindo, apenas com outra roupagem.
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O MÍNIMO VITAL NO IMPOSTO DE RENDA COMO PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA
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RESUMO: O objetivo da pesquisa é fazer com que haja empenho do legislador para
confeccionar leis que respeitem as diferenças e particularidades dos contribuintes,
aplicando-se os princípios da capacidade contributiva, da progressividade, da pessoalidade
e da isonomia, entre outros. A discrepância entre a realidade e o conteúdo das normas
deve ser dirimida, fazendo-se com que o valor do salário-mínimo previsto legalmente
consiga fazer frente aos gastos básicos necessários para se viver dignamente. Além disso,
a faixa de isenção do imposto de renda – acima da qual pode-se tributar – deve atender
de forma plena os critérios definidos constitucionalmente como o mínimo vital, o que não
ocorre atualmente. A doutrina, de modo geral, entende haver uma concepção
constitucional de renda, ainda que não prevista expressamente. A problemática desse
trabalho é a busca de uma análise sistemática do texto constitucional para melhor definição
do mínimo existencial do ser humano no que se refere à renda e como consequência a não
incidência tributária nesses casos. Foi observado que o legislador, muitas vezes, se descuida
da utilidade social da renda a fim de simplesmente preservar ou estimular a saúde
econômica do País. A metodologia adotada será a linha dogmática, tendo em vista os
problemas práticos ocasionados pela não observância do mínimo vital, e ainda o
procedimento adotado será o instrumental legal, primando por uma interpretação
sistemática do ordenamento jurídico. Foi visto que a garantia do mínimo vital é uma meta
da democracia, não podendo ser entendido como favor do legislador infraconstitucional,
e sim um dever a ele inerente, incumbindo-lhe a promoção de políticas públicas voltadas
a satisfação desses direitos. O posicionamento majoritário da doutrina, que é acolhido
também pela nossa jurisprudência vão no sentido de prevalência da garantia do mínimo
existencial sobre a legalidade orçamentária. Concluiu-se pela necessidade de se
implementar parâmetros claros e objetivos ao legislador quando da fixação da base de
cálculo e possíveis deduções do imposto de renda, ressalvando-se todo e qualquer gasto
tido para concretizar os direitos de saúde e educação que devem poder ser integralmente
deduzidos. Para tanto, apontou-se como referência as pesquisas de órgãos dotados de
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credibilidade, como por exemplo o IBGE, IPEA e DIEESE, gasto médio de vida no país, bem
a observância de organismos internacionais, tais como: ONU, OMS entre outros.
ABSTRACT: The aim of the research is to make the legislator's commitment to create laws
that respect the differences and particularities of taxpayers, applying the principles of
contributory capacity, progressiveness, personalities and isonomy, among others. The

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

discrepancy between the reality and the content of the rules must be settled, making the
value of the minimum wage legally provided can meet the basic expenses necessary to live
in dignity. In addition, the income tax exemption range - above which can be taxed - must
fully meet the constitutionally defined criteria as the vital minimum, which does not
currently occur. The doctrine, in general, understands there is a constitutional conception
of income, although not expressly foreseen. The problem of this work is the search for a
systematic analysis of the constitutional text to better define the existential minimum of
the human being with regard to income and as a consequence the non-tax incidence in
these cases. It was observed that the legislator often neglects the social utility of income in
order simply to preserve or stimulate the country's economic health. The methodology
adopted will be the dogmatic line, given the practical problems caused by non-observance
of the vital minimum , and the procedure adopted will be the legal instrument, with a
systematic interpretation of the legal system. It was seen that the guarantee of the vital
minimum is a goal of democracy, and can not be understood as a favor of the
infraconstitutional legislator, but a duty inherent to it, entrusting to it the promotion of
public policies aimed at the satisfaction of these rights. The majority position of the
doctrine, which is also accepted by our jurisprudence, goes in the sense of prevalence of
the guarantee of the existential minimum on the budget legality. It was concluded by the
need to implement clear and objective parameters to the legislator when setting the
calculation basis and possible deductions of income tax, with the exception of any expense
incurred to realize the health and education rights that must be able to be fully deducted.
To do so, it was pointed out as a reference the researches of trusted institutions, such as
the IBGE, IPEA and DIEESE, average living expenses in the country, as well as the observance
of international organizations, such as: ONU, OMS, among others.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. CAPÍTULO 1 – CONCEITO DE RENDA. 1.1 Apanhado histórico.
1.2 Renda bruta e renda líquida. 1.3 Faixa de isenção do imposto de renda. 1.4 Análise das
parcelas dedutíveis. CAPÍTULO 2 – MÍNIMO VITAL E SEUS DESDOBRAMENTOS. 2.1
Apanhado histórico. 2.2 Natureza jurídica. 2.3 Princípios constitucionais. 2.4 Dimensão
objetiva e subjetiva da capacidade contributiva. 2.4.1 Mínimo familiar. 2.5 Mínimo vital no
direito comparado. 2.6 Reserva do possível. 2.7 Proibição do retrocesso social. CAPÍTULO
3 – APLICAÇÃO DO MÍNIMO VITAL NO IMPOSTO DE RENDA. 3.1 Imposto de renda e
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capacidade contributiva. 3.2 Inconstitucionalidade da não atualização da tabela do imposto
de renda.
3.3 Jurisprudência. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
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Keywords: vital minimum; income tax; dignity of human person;
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por fim abordar a aplicação do mínimo vital no campo tributário,
com o propósito de analisar o respeito (ou não) ao princípio da dignidade humana através
da observância ao mínimo vital.
O imposto de renda possui função democrática, a tributação tem por finalidade a
redistribuição da riqueza e de socialização do poder, estabelecendo uma harmonia social.
Apesar da concepção de renda ser praticamente uniforme na doutrina, a lei
infraconstitucional vem utilizando diferentes balizas para definir o que se pode deduzir
para se chegar na renda líquida tributável, o que impacta diretamente na vida da maior
parte da população.
O imposto sobre a renda da pessoa física tem sofrido seguidas alterações, em
razão das frequentes mudanças de entendimento do que se entende por renda. Tais
mudanças são causadas principalmente em razão de interferências econômicas na política
fiscal, assumida pelo Presidente da República, que é o detentor da iniciativa para
formulação de leis tributárias (art. 61, §1º, b, da CF c/c Art. 153, III, CF), ficando ao alvedrio
deste a adoção de uma feição mais social ou econômica. Como também varia de acordo
com o apoio ou não dos congressistas ao plano do Executivo Federal, o que afeta na
votação das leis em matéria tributária. 163
Diante desse contexto, o maior prejudicado é o contribuinte que possui baixa e
média renda, – para quem a alteração desse conceito pode significar a possibilidade de
conseguir manter a si próprio e sua família ou não, a depender da parcela que é retirada
de seu sustento pessoal – deixando-os a mercê da escolha do governo da época, em razão
da falta de um parâmetro jurídico seguro do que se entende por renda tributável. 164

163
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. SAO PAULO. p. 111-112, Base de dados:

Catálogo UNICEUB
164
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. SAO PAULO. p. 112, Base de dados:

Catálogo UNICEUB
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Posto isso, se percebe a necessidade de um critério para estipular corretamente a
renda tributável, bem como a vital observância ao princípio da progressividade, visando
alcançar justiça tributária. O fim último é garantir a efetividade do princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana.165 Além disso, as deduções de despesas tanto de
educação quanto de saúde devem ser total e irrestritas, para que haja respeito ao princípio
da capacidade contributiva e como forma de promoção da dignidade da pessoa humana.
166
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No capítulo 1, será estudado o conceito de renda, tratando das definições ao longo
do tempo. No capítulo 2, será ilustrado o mínimo vital e seus desdobramentos no
ordenamento jurídico brasileiro e em outros países. No capítulo 3, veremos como se dá a
aplicação do mínimo vital no imposto de renda, indicando a correta utilização do mínimo
vital no imposto de renda. Além disso, serão mostrados julgados que tratam do assunto
em debate.
CAPÍTULO 1 – CONCEITO DE RENDA
1.1 Apanhado histórico
Em 1922 foi implementado no Brasil o imposto de renda. Desde àquela época a
renda tributável era tida como a reunião de rendimentos auferidos por uma determinada
pessoa em um lapso de tempo definido, após os abatimentos autorizados. Os rendimentos
abaixo de um valor estabelecido eram isentos. Em relação ao período de apuração,
normalmente se estabelecia entre 1 o de janeiro e 31 de dezembro (ano-base), sendo
realizados o ajuste, o recolhimento, ou a restituição no exercício seguinte. 167
O contribuinte é quem era o responsável por prestar as informações necessárias
para fixação do valor do imposto, e as deduções admitidas eram fixadas em legislação
infraconstitucional. 168

165
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. SAO PAULO. p. 112. Base de dados:

Catálogo UNICEUB
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PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e11943a6031a0e61>. pg. 22.
167
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo. p. 113. Base de dados: Catálogo

UNICEUB
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Ibidem, p. 113.
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Já em 1922, as deduções abrangiam: “a) impostos e taxas; b) juros de
dívidas; c) perdas extraordinárias em geral; d) as despesas ordinárias
necessárias a manter e assegurar a renda; e) encargos de família.” 169
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Salienta-se que o valor avaliado como de subsistência era corrigido de forma a
acompanhar o aumento do custo de vida. 170
A Constituição de 1937 fixou o imposto de renda “como fonte permanente de
receita da União, solucionando velhas pendências, reservando ao Governo Federal a
competência para tributar os rendimentos de qualquer origem” 171.
Em 1942, houve a ratificação de todas as leis já editadas sobre o imposto de renda,
por meio de uma lei orgânica do tributo. Entre outros pontos, relevante foi a diferenciação
entre renda e rendimento, precisando o que seria rendimento líquido e bruto. 172
Foi considerado rendimento bruto o conjunto, em cada cédula, dos
ganhos derivados do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, e demais proventos previstos no decreto-lei. Cada cédula
permitia deduzir as despesas necessárias à percepção dos
rendimentos, representando as deduções celulares. A diferença
obtida constitui o chamado rendimento líquido. A definição de renda
bruta adotada pela lei correspondia à soma dos rendimentos líquidos
das cédulas, do qual se permitia fazer os abatimentos de diversos
encargos de família, juros de dívidas, prêmios de seguros etc.,
resultando na renda líquida do contribuinte. Assim, a renda líquida é
a diferença entre renda bruta e abatimentos. 173
Em 1945, o Governo optou por realizar uma reforma tributária, robustecendo a
tributação do consumo, que, “por ser real, indireta, regressiva e anti-social, resultou em

169

Ibidem, p. 113.

170

Ibidem, p. 113.

171

Ibidem, p. 113-114.

172
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo. p. 114, Base de dados: Catálogo

UNICEUB
173

Ibidem, p. 114.
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aumento ilícito dos preços e em agravamento do nível de vida das classes menos
favorecidas”174, o que afrontava a capacidade contributiva dos contribuintes. 175
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A começar de 1966, a opção governamental foi de maior esforço no recolhimento
do imposto sobre a renda dos rendimentos menores, consoante a Exposição de Motivos
do Ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, ao projeto do Código Tributário
Nacional (Lei n. 5.172 de 25 de outubro de 1966), ao identificar o imposto de renda como
“esteio do sistema tributário do regime federativo.”176 Entendeu-se pela necessidade de
dar maior generalização ao imposto de renda para alcançar o maior número de
contribuintes, ao mesmo tempo em que defendeu a aplicação do imposto sobre ganhos
superiores a do salário mínimo. 177
A Constituição Federal de 1988 positivou o princípio da dignidade da pessoa
humana, fundamento da República Federativa (art. 1º, III, CF), bem como recolocou o
princípio da capacidade contributiva no regime jurídico nacional, que, segundo Geraldo
Ataliba, havia sido retirado do texto constitucional de 1967 e sua emenda nº. 1/69. 178
Para Rubens Gomes de Sousa, citado por Hutyra (2005, p. 115), há uma distinção
entre renda e patrimônio:
Patrimônio seria o montante da riqueza possuída por um indivíduo

em um determinado momento e renda o acréscimo do patrimônio,
verificado entre dois momentos quaisquer de tempo: na prática,
esses dois momentos são o início e o fim do exercício financeiro.

Segundo este conceito, para constituir renda tributável, uma
determinada soma de riqueza deve conter, ao mesmo tempo, os três
elementos seguintes: a) “provir de uma fonte patrimonial
determinada e já pertencente ao próprio titular da renda”; b) “ser
periódica, isto é, capaz de reproduzir de tempos em tempos” e c) “ser
proveniente de uma exploração do patrimônio pelo seu titular, isto
é, do exercício de uma atividade que tenha por objeto fazer frutificar
o patrimônio”. Assim, o conceito jurídico ou tributário de renda
resultaria desses três elementos e foi adotado pela lei brasileira nos

174

Ibidem, p. 114.

175

Ibidem, p. 114.

176

Ibidem, p. 114.
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Ibidem, p. 115.

178

Ibidem, p. 115.
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seguintes termos: renda é o ganho proveniente do capital, do

trabalho ou da combinação de ambos...”. 179
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Assim, o patrimônio seria tudo aquilo que fosse apto a gerar acréscimo de riqueza,
compreendido os bens materiais e o trabalho, já que este gera o salário, que cria renda.
Enquanto renda é o aumento de riqueza que possa ser consumido sem diminuir ou zerar
o patrimônio que o produziu. 180
A Constituição Federal de 1946 estabelecia a igualdade dos tributos em todo o
País e também a pessoalidade destes, observada a capacidade econômica do
contribuinte. 181
A Emenda Constitucional nº 18 de 01/12/1965 retirou do texto constitucional de
1946 a imposição de obediência à capacidade econômica do contribuinte por parte do
legislador infraconstitucional. 182
A EC nº1 de 17 de outubro de 1969, da Carta de 1967, retirou o princípio da
capacidade contributiva, diminuindo os direitos dos contribuintes, porém foi mantido o
princípio da uniformidade dos impostos da União e o princípio da legalidade183.
Para Antônio Roberto Sampaio Dória, citado por Hutyra (2005, p. 116), à luz da
Constituição de 1967 e da EC n. 1/69, o fato gerador do imposto de renda era muito
intricado, em razão da multiplicidade dos modos de incidência do imposto positivados na
legislação. Ao interpretar o art. 43 do Código Tributário Nacional disse que o imposto de
renda acolhido na legislação do Brasil é “um acréscimo patrimonial verificado num certo
lapso de tempo”184 e que a origem desse aumento patrimonial pode ser, de forma
tradicional, “o capital, o trabalho ou a combinação de ambos.” 185
A legislação do imposto de renda relativo às pessoas físicas adota
como primeiro elemento temporal o computo anual da renda líquida
179
SOUSA, Rubens Gomes de, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda
de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo.
p. 115, Base de dados: Catálogo UNICEUB.
180

Ibidem, p. 115-116.
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Ibidem, p. 115.
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Ibidem, p. 116.
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Ibidem, p. 116.
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a
Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São

Paulo. p. 115, Base de dados: Catálogo UNICEUB.
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Ibidem, p. 116.
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percebida, mediante a soma dos rendimentos tributáveis obtidos no
período de um ano, descontadas as deduções e abatimentos
permitidos, tendo um fato gerador de natureza complexa. 186
Entretanto, os autores em geral não adentravam no conceito de renda constitucional.
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A inovação na concepção do imposto de renda adveio com José Luiz Bulhões Pedreira,
citado por Hutyra (2005, p. 117), que em 1969 afirmou a necessária observância da
Constituição como baliza para a fixação legal de qual renda ou rendimento estariam
sujeitos a tributação. Essa legislação estaria suscetível a declaração de
inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. O Poder Legislativo poderia diminuir o alcance
do conceito de renda manifestado na Constituição, mas não aumentá-lo além do que seria
harmonizável com a distribuição constitucional de rendas. 187
Para Regina Helena Costa, o conceito de renda possui previsão constitucional e se verifica
como: 188
acréscimo patrimonial, riqueza nova, que vem se incorporar a
patrimônio preexistente, num determinado período de tempo.
Constitui sempre um plus, não apenas algo que venha substituir uma
perda no patrimônio do contribuinte.
Já os proventos, são os incrementos no capital relativo ao pagamento do aposentado e
pensões.
Assim, para Regina Helena Costa189:
a expressão renda e proventos de qualquer natureza corresponde,
singelamente, aos ganhos econômicos do contribuinte gerados por
seu capital, por seu trabalho ou pela combinação de ambos, num
determinado período; é a variação patrimonial positiva apurada em
certo lapso de tempo.

186
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo. p. 116, Base de dados: Catálogo

UNICEUB
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PEDREIRA, José Luiz Bulhões, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a
Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São

Paulo. p. 115, Base de dados: Catálogo UNICEUB.
188
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional . São
Paulo: Saraiva, 2016. p. 363.
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Hugo de Brito Machado também partilha da ideia constitucional do conceito de renda,
para ele: 190
A Constituição, ao atribuir competência tributária à União, alude a
renda e a proventos. Assim, entender-se que o legislador ordinário
pode conceituar, livremente, essas categorias implica admitir que
esse legislador ordinário pode ampliar, ilimitadamente, essa
atribuição de competências, e tal não se pode conceber em um
sistema tributário como o brasileiro.
Nessa mesma linha, José Artur Lima Gonçalves, citado por Hutyra (2005, 117-118), também
considera “renda” um assunto constitucional, aduz que o legislador ordinário não pode
modificar a concepção de renda adotada pela Constituição, limitando-se a estipulação dos
componentes da base de cálculo do imposto. Ainda que silente a lei, subentende-se da
Constituição o direito do credor do imposto de considerar todas as despesas necessárias
para a ocorrência do acréscimo observado, o que não se confunde com o patrimônio do
contribuinte. 191
Hugo de Brito Machado explica que, embora o legislador tenha uma liberdade relativa para
elaborar o conceito de renda, se valendo de conceitos da Economia, buscando atingir a
capacidade contributiva haja vista reflexões de ordem prática, não é possível criar
autoritariamente um conceito de renda ou de proventos. 192
Acrescenta que “o Código Tributário Nacional adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo”. 193
Roque Antônio Carrazza, citado por Hutyra (2005, 118), também é adepto do conceito
constitucional de renda (ainda que implicitamente) e critica o posicionamento de juristas
que consideram renda simplesmente aquilo que a legislação fala que é194:
Em outras palavras, esses juristas não reconhecem essa “noção
constitucional de renda”, deixando ao arbítrio do legislador federal a
190

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321.
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GONÇALVES, José Artur Lima, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a
Renda de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São

Paulo. p. 117-118, Base de dados: Catálogo UNICEUB
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CARRAZZA, Roque Antônio, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda
de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo.
p. 118.Base de dados: Catálogo UNICEUB
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competência para definir a hipótese de incidência do tributo.
Defende, pois, que a Constituição contém a regra-matriz ou normapadrão de incidência de todos os tributos e que o legislador federal
só tem competência para fazer incidir o IR sobre os acréscimos

patrimoniais experimentados pelo contribuinte num dado período
de tempo (...). 195
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Em síntese, embora haja quem defenda que o legislador possa definir renda como
bem entende, a doutrina, de modo geral, entende haver uma concepção constitucional de
renda, ainda que não prevista expressamente.
1.2 Renda bruta e renda líquida
A renda bruta é aquela em que não é levado em conta os abatimentos e descontos.
Para Carrazza, o imposto de renda não deve ser entendido como simples imposto
sobre receitas brutas, acontece quando a lei não prevê reduções de gastos indispensáveis
do contribuinte. Ao invés disso, a lei precisa, considerando o princípio da capacidade
contributiva, assegurar que a renda tributável seja alcançada deduzindo-se, da renda total,
as despesas indispensáveis do contribuinte, especialmente trazida por obrigações
familiares. 196
Por sua vez, a renda líquida é o resultado da diminuição da renda bruta com os
descontos e abatimentos permitidos por lei. Para fins de renda tributável, Carrazza defende
ser a renda líquida.
É o entendimento também de José Luiz Bulhões Pedreira, citado por Regina Helena
Costa (2016, pg. 366): Renda tributável é “sempre renda líquida ou lucro, isto é, o resultado
de uma série de deduções e abatimentos feitos sobre os rendimentos brutos.” 197
Além disso, A Constituição Federal prevê além dos acontecimentos tributáveis
(renda e proventos de qualquer natureza), a base de cálculo desse imposto, que é
fatalmente o aumento no patrimônio, isto é, o chamado saldo positivo (riqueza nova),

195

Ibidem, p. 118.

196
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 29 ed., 2013. p.
140-141..
197
PEDREIRA, José Luiz Bulhões, apud COSTA, Regina Helena. Curso de Direito tributário. São Paulo:
Saraiva, 6 ed.,2016, p. 366
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devendo subtrair a quantia utilizada para sobrevivência própria e da família. 198 Nesse
sentido segue lição de Mary Elbe Queiroz:
A correta incidência da tributação para as pessoas físicas deveria cair
sobre a base de cálculo real do imposto, considerada com a renda
líquida. Essa renda líquida deveria ser, necessariamente, o resultado
total das rendas, rendimentos, ganhos e/ou proventos percebidos,
menos as deduções e custos necessários à produção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora e da sua família e
respeitado, sempre, o mínimo vital. 199
1.3 Faixa de isenção do imposto de renda
De acordo com a lei 13.149/2015, a tabela atualmente em vigor para fins de
isenção é a seguinte:
Base de Cálculo (R$)

Até 1.903,98

Alíquota (%)

Parcela a deduzir do IR (R$)

-

-

De 1903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima 4.664,68

27,5

869,36

198
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 13. Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e11943a6031a0e61>.
199
QUEIROZ, Mary Elbe, apud, PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri
Sellmann de. Aplicação do Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Física Como Forma de Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 13. Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e11943a6031a0e61>.
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Roque Antônio Carrazza aduz que o número de alíquotas deveria ser aumentado.
Comenta que em alguns países a alíquota chega a 55%, embora possa parecer um absurdo,
ele ressalta que esse tipo de alíquota só alcança uma parcela muito pequena dos
contribuintes que são muito abonados. Constata que nesses países a classe média é
obrigada a uma tributação de cerca de 10% sobre os ganhos líquidos em contraposição
aos 27,5 % da classe média brasileira. 200
Para melhor aplicação do princípio da progressividade, que tem por fim a
isonomia, necessário que as alíquotas acompanhem a base de cálculo. 201
Se a igualdade na sua acepção material, concreta, é o ideal para o
qual se volta todo ordenamento jurídico-positivo, a progressividade
dos impostos é técnica mais adequada ao seu alcance. Isso porque a
graduação dos impostos meramente proporcional à capacidade
contributiva dos sujeitos não colabora para aquele fim.
Diversamente, na tributação progressiva, aqueles que detêm maior
riqueza arcarão, efetivamente mais, pelos serviços públicos em geral,
em favor daqueles que pouco ou nada possuem e, portanto, não
podem pagar.
Hugo de Brito Machado chama atenção de que antes da Constituição Federal de 1988 o
imposto de renda era realmente progressivo no Brasil. 202
Aliás, podemos dizer que era bem mais justo, porque
discriminava os rendimentos segundo a fonte produtora,
aplicando-se sobre os valores líquidos uma alíquota
diferenciada, menor para os provenientes do trabalho e maior
para os provenientes do capital. A soma dos rendimentos
líquido compunha a denominada renda bruta, da qual eram
feitos os abatimentos dos gastos do contribuinte que não
tinham relação com a fonte produtora dos rendimentos. E
sobre a renda líquida era, então, aplicada a tabela de alíquotas
progressivas, que chegavam a variar de 3% a 55%. Entretanto,
com a Lei 7.713, de 22.12.1988 – portanto, pouco depois de a
200
138.

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros , 29 ed., 2013. p.

201
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São
Paulo: Saraiva, 2016. p. 364.
202

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 326.
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Constituição impor o critério da progressividade -, o imposto
de renda das pessoas físicas praticamente deixou de ser
progressivo, passando a ter apenas duas alíquotas. Grave
injustiça, já em parte corrigida, tendo atualmente esse imposto
apenas quatro alíquotas que formam uma tabela
progressiva. 203
No tocante a base de cálculo, é necessário que haja a atualização dos valores da
tabela, o que não acontece desde 2015.
ZILVETTI (2004) aduz que a tributação sobre aqueles que possuem baixo
rendimento podem aumentar a pobreza, exemplificando:
Vejamos: um casal com dois filhos economicamente inativos, que
tenha uma renda mensal única, de R$ 2.500,00 (US$ 1.000,
aproximadamente), deve custear seu mínimo existencial, arcar com
gastos relativos à saúde e educação (uma vez que o Estado não
cumpre esse papel, integralmente), e, ainda, paga imposto de renda,
pois tem rendimento acima da tabela de isenção (caso a fonte seja
única para um dos consortes). O resultado dessa conta, afinal, é
negativo pois o que poderia restar, se respeitado o mínimo
existencial, social e fiscal, é plenamente consumido. Desse modo, nos
países pobres não só a classe baixa, mas também a assim chamada
classe média, não é capaz de participar da mobilidade social segundo
suas próprias aptidões, o que atenta contra os princípios da
democracia (ZILVETI, 2004, p. 219). 204
Inessa da Mota defende a consulta às pesquisas estatísticas e aos sensos
demográficos e sociais, a fim de fixar a faixa de isenção ideal para a não-tributação, em
sintonia com o princípio da capacidade contributiva. 205
Hugo de Brito Machado observa que diante de uma análise da legislação pode se
constatar diversas inconstitucionalidades, uma vez que influenciam a tributação sobre
parcela que não é renda. De outra monta, o particular sistema do qual perpassa o
203

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 326.

204
ZILVETTI, 2004, apud, VASCONCELOS, Inessa da Mota Linhares . A Teoria do Mínimo Existencial e o
Direito Tributário Brasileiro, pg. 144.Disponível em:
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/z6ga0z97/e8vDCRhz375FjbD8.pdf>.
205
VASCONCELOS, Inessa da Mota Linhares. A Teoria do Mínimo Existencial e o Direito Tributário
Brasileiro, pg. 141. Disponível em:
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/z6ga0z97/e8vDCRhz375FjbD8.pdf>.
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pagamento do imposto na fonte em valor maior ao devido na declaração anual de ajuste
também viola a Constituição, isso porque se caracteriza como uma forma indireta de
instituir empréstimo compulsório. 206
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Além disso, importante destacar que há tramitando entre a Câmara e o Senado
Federal “cerca de 100 projetos que contam com a expressão“ tabela do imposto de renda
pessoa física”. A maior parte, apresentadas por deputados que vão do DEM ao PT, trata da
chamada “defasagem”: ao longo dos anos, a inflação teria crescido muito mais do que o
reajuste das faixas e, portanto, brasileiros pagariam mais impostos por um valor
correspondente ao que ganhavam antes. 207
1.4 Análise das parcelas dedutíveis
Regina Helena Costa aduz que: 208
Dentre as deduções legalmente previstas estão o pagamento de
pensão alimentícia; as despesas com instrução do contribuinte e
dependentes; as despesas médicas; as contribuições com previdência
oficial e privada; e as contribuições para as entidades fechadas de
previdência complementar de natureza pública de que trata o §15 do
artigo 40 da CR , cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social
Regina destaca que os limites previstos na legislação tem gerado ações civis
públicas em razão de malferimento dos direitos fundamentais, especialmente os direitos a
educação e a saúde, em razão da legislação não permitir a dedução total e irrestrita nesses
casos. 209
Carrazza leciona que não podem ser tributados os recursos necessários à
subsistência digna das pessoas (mínimo existencial), que são assegurados na Constituição,

206

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 327.

207
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/desvendados/projetos-preveem-isentar-impostode-renda-de-quem-ganha-ate-r-6-mil/>.
208
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São
Paulo: Saraiva, 2016. p. 368.
209
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São
Paulo: Saraiva, 2016. p. 368.
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nos artigos 6º e 7º. Esses meios de sobrevivência devem ser resguardados por meio da
criação de casos de não-incidência ou através de deduções autorizadas por meio de lei.210
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Este mesmo autor, citado por Vasconcelos Linhares, Inessa da Mota (2015, pg.
147) aduz que legislação deverá admitir o abatimento dos gastos usados para sua
sobrevivência e de seus dependentes. Faz duras críticas ao dispositivo legal que trata das
deduções, de acordo com ele: 211
É certo que a legislação autoriza deduções com educação,
tratamento de saúde etc. Sobre bases, porém, absolutamente
irrealistas. Assim, por exemplo, os valores dedutíveis com educação,
são extremamente baixos, muito distantes dos gastos usuais numa
escola particular de bom nível. No caso das despesas médicohospitalares, não são aceitas deduções com medicamentos, quando
é por meio deles que usualmente se alcança a recuperação da saúde,
um dos valores prestigiados pelo art. 6º da CF (CARRAZZA, 2005, p.
118). 212
Nesse sentido vale a menção de Inessa da Mota:
Embora sempre se busque reforçar a temática da pesquisa, que tem
como foco a constitucionalidade da dedução de despesas com
medicamentos adquiridos pelo contribuinte da base de cálculo do
IRPF, poder-se-ia, também, citar outros casos de desrespeito ao
mínimo existencial e à capacidade contributiva na tributação do IRPF,
tais como os limites muito baixos para dedução de despesas com
educação e indedutibilidade de muitas rubricas a esse título, como
despesas com livros e cursos de idiomas, só para citar alguns e
indedutibilidade de despesas com pagamento de aluguel da moradia
do contribuinte que não tem casa própria. 213

210
CARRAZZA, Roque Antônio. LIMA, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda
de Salário: O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Direito e Política. São Paulo.
p. 139.Base de dados: Catálogo UNICEUB.
211
Carrazza, Roque Antônio, apud, VASCONCELOS, Inessa da Mota Linhares. A Teoria do Mínimo
Existencial e o Direito Tributário Brasileiro, pg. 147. Disponível em:
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/z6ga0z97/e8vDCRhz375FjbD8.pdf>.
212

Ibidem, pg. 147-148.

213
VASCONCELOS, Inessa da Mota Linhares. A Teoria do Mínimo Existencial e o Direito Tributário
Brasileiro, pg. 149.Disponível em:
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/z6ga0z97/e8vDCRhz375FjbD8.pdf>.
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Despesas com saúde

As despesas do contribuinte e de seus
dependentes com saúde podem ser
deduzidas integralmente do cálculo do
imposto de renda. Isso inclui gastos com
plano de saúde, exames, dentista,
psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
hospital e outros.

Educação

Despesas com instrução, diferentemente
dos gastos com saúde, têm um limite para
a dedução do cálculo do IR. Para 2018, o
limite individual é de R$ 3.561,50. Vale
lembrar, contudo que os gastos com
instrução estão restritos a educação
infantil (creche e pré-escola), ensino
fundamental, ensino médio, educação
superior (graduação e pós-graduação) e
educação profissional (ensino técnico e o
tecnológico)

Valor por dependente

Quem tem dependentes declarados no
Imposto de Renda tem direito à dedução
de R$ 2.275,08 por dependente.

Pensão alimentícia

Valores pagos a título de pensão
alimentícia
podem
ser
deduzidos
integralmente do cálculo do imposto de
renda.
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Importante destacar as despesas e os valores que atualmente podem ser
deduzidos de acordo com as leis 8.134/90, 9.250/1995, 11.482/2007, 11.727/2008, lei
12.469/2011 e 13.149/2015:214

214
Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/colunas/Financas-deBolso/noticia/2018/03/imposto-de-renda-2018-quais-despesas-podem-ser-deduzidas.html>.
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Previdência oficial

As contribuições à Previdência Social
oficial de União, Estados e Municípios
pode ser abatida integralmente do cálculo
do imposto de renda. Isso vale tanto para
quem paga o INSS como autônomo ou
quem tem a contribuição descontada do
salário. Para quem tem carteira assinada e
recebe da empresa o informe de
rendimentos, esse valor vem discriminado
no informe de rendimentos, na linha
“Contribuição Previdenciária Oficial”.

Previdência privada

Quem tem Plano Gerador de Benefício
Livre (PGBL) ou Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) pode abater
o valor das contribuições feitas no ano de
2017, limitado a 12% dos rendimentos
tributáveis no ano. Os valores de aporte
do PGBL só são dedutíveis se a pessoa
contribuir para a previdência oficial. Na
modalidade Vida Gerador de Benefício
Livre (VGBL), não há essa possibilidade.

Despesas com aparelhos ortopédicos

Gastos com aparelhos ortopédicos,
próteses ortopédicas, pernas e braços
mecânicos, cadeiras de rodas, andadores
ortopédicos,
palmilhas
e
calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho
ortopédico destinado à correção de
desvio de coluna ou defeitos dos
membros ou das articulações podem ser
deduzidos integralmente do imposto de
renda.

Vale o alerta em relação as deduções com saúde e educação, visto que a legislação
não permite que se faça deduções dos gastos com medicamentos e nem com livros e
cursos de idiomas, por exemplo. Ora, é através de medicamentos e livros que se concretiza
416
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os direitos sociais de saúde e educação do artigo 6º dado pela Constituição Federal, não
se mostrando adequado proibir a dedução de tais gastos. Além disso, vale a menção de
que o limite de dedução de gastos com educação deveria ser irrestrito ou ao menos
atualizado a cada ano, o que não ocorre na prática, isso porque se observa que o valor
deduzível de R$ 3.561,50 foi criado em 2015 e de lá pra cá já se passaram 4 (quatro) anos
sem que haja qualquer atualização nesse valor, ocasionando um aumento direto do
imposto devido pelo cidadão.
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Nesse sentido é o entendimento de Keziah Alessandra e Milena Zampieri:
A CF traz em seu art. 6º os direitos sociais (que são direitos
fundamentais), esboçando o mínimo vital, ou seja, os direitos básicos
capazes de assegurar uma vida digna para a pessoa humana. Chama
atenção entre os direitos sociais, os direitos à educação e à saúde.
215
Saúde e educação são direitos de todos e dever do Estado,
consistindo em espécie de serviço público classificado como nãoprivativo, livre à inciativa privada, diante de autorização, propiciando
acesso irrestrito a todos os cidadãos. 216
Os direitos a saúde e educação devem ser assegurados pelo Poder Público a todos
sem distinção, mas nada impede que também sejam oferecidos pela iniciativa privada,
entretanto, no caso de gastos com esses direitos, por serem obrigação do Estado, são
asseguradas medidas compensatórias. 217
Um jeito de recompor os gastos com saúde e educação na iniciativa privada é
através da dedução do imposto sobre a renda de pessoa física, nos termos do art. 8º da lei
9250/1995 (atualizada pela lei nº 12.469/2011), que traz regras de apuração da base de
cálculo do imposto de renda.218
Diante do exposto, se mostra necessário uma legislação que permita a dedução de
todo e qualquer tipo de gasto que se faça necessário para concretizar o direito a saúde e

215
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 3. Disponível em :
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e11943a6031a0e61>.
216

Ibidem, pg. 3

217

Ibidem, pg. 3

218

Ibidem, pg. 3
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educação. Como medida paliativa, até que se elabore uma legislação nesses termos, é
urgente a atualização do valor de dedução de gastos com educação.
CAPÍTULO 2 – MÍNIMO VITAL E SEUS DESDOBRAMENTOS
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2.1 Apanhado histórico
Daniel Sarmento, cita Herbert Spencer, filósofo inglês do século XIX, inventor do
darwinismo social, que pregava que todo tipo de manifestação do Estado ou da sociedade
dirigida para amparo de pessoas desamparadas deveria ser coibida, por ofensa ao interesse
geral de que somente os mais capacitados subsista. Essa concepção agiu com forte
prestígio nas áreas da Economia, na Filosofia Política, e também no Direito
Constitucional. 219
Oliver Wendell Homes, com um dos mais célebres votos discordantes da história
do constitucionalismo estadunidense, no início do século XX, contestou o consentimento
de juízes da Suprema Corte a ideologia de Spencer, que ele não podia avistar na
Constituição americana. 220
O mínimo existencial vai totalmente de encontro à concepção social-darwinista. A
ideia é que o Estado e a sociedade devem proporcionar os meios básicos para os carentes,
que não possuem meios para se manterem, tal concepção não é completamente nova.
Gerardo Pisarello, citado por Daniel Sarmento, faz menção a existência na Antiguidade e
na Idade Média, de “diferentes mecanismos institucionais, embora não necessariamente
estatais, voltados a aliviar situações prolongadas de pobreza e a assistir aos grupos mais
necessitados”221. Outros identificam a ideia do mínimo existencial no Poor Laws inglesas,
presentes desde o século XVI, principalmente a partir da Speedhamland Law, de 1795, que
eliminou a necessidade de trabalho exigido para assistência social aos abandonados. 222 Na
Constituição Francesa de 1793, constava no art. 21º, o direito aos socorros públicos, e
dispositivo semelhante foi reproduzido na Constituição do Império do Brasil de 1824,
artigo 179. XXXI, o que fez com que Paulo Bonavides e Paes de Andrade a mostrarem a

219
SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 189-190.
220

Ibidem p. 190.

221
PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantias: elementos para una reconstrucción.
Madrid: Editorial Trotta, 2007. p. 20 apud, SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo,
trajetórias e metodologia. 2º ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 190.
222
PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades Humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. p. 103 -106,
apud, SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2016. p. 190.

418

www.conteudojuridico.com.br

“sensibilidade precursora para o social”. 223 No entanto, Daniel Sarmento ressalta que foi a
partir do constitucionalismo social advindo com a Constituição mexicana de 1917 e pela
Constituição de Weimar de 1919, que a ideia de cabe ao Estado assegurar os direitos sociais
obteve notória significação. 224

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Para o autor, é possível que a primeira concepção jurídica do direito ao mínimo
existencial tenha sido formulada por um jurista brasileiro – e não por um alemão, como
frequentemente se fala. Em 1933, Pontes de Miranda fez menção a um direito público
subjetivo à subsistência no meio dos “novos direitos do homem” que traria o que
denominou de “mínimo vital”. 225 Para Pontes de Miranda, citado por Daniel Sarmento:
Como direito público subjetivo, a subsistência realiza, no terreno da
alimentação, das vestes e da habitação, o standart of living segundo
três números, variáveis para maior indefinidamente e para menor até
o limite, limite que é dado, respectivamente, pelo indispensável à vida
quanto à nutrição, ao resguardo do corpo e à instalação. É o mínimo
vital absoluto. Sempre, porém, que nos referimos ao mínimo vital,
deve-se entender o mínimo vital relativo, aquele que, atentando-se
às circunstâncias de lugar e de tempo, se fixou para cada zona em
determinado período (…). O mínimo relativo tem de ser igual ou
maior que o absoluto. O direito à subsistência torna sem razão de ser
a caridade, a esmola, a humilhação do homem ante o homem. (…)
Não se peça a outrem, porque falte; exija-se do Estado, porque êste
deve. Em vez da súplica, o direito. 226
Ainda assim, é indubitavelmente forte na estrada do Direito Constitucional a
definição alemã do direito ao mínimo existencial, verificada no segundo pós-guerra, nos
termos da Lei Fundamental de 1949. O entendimento de que há um direito fundamental
ao mínimo existencial, declaração proveniente da Alemanha no começo dos anos 50 por
Otto Bachof, tendo sido acolhido pelo Tribunal Administrativo Federal alemão em 1954,
com base na ligação do princípio da dignidade da pessoa humana, da cláusula do Estado
Social, e dos direitos à liberdade e à vida. Em 1975, o direito foi fixado pelo Tribunal
223
BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes. História Constitucional do Brasil. 3º ed. São Paulo: Paz e Terra,
1991. p. 100, apud, SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e
metodologia. 2º ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 190.
224
SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 190.
225

Ibidem, p. 191.

226
MIRANDA, Pontes de. Direitos à subsistência e direito ao trabalho. Rio de Janeiro: Alba Limitada,
1933. p. 28 e 30, apud, SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e
metodologia. 2º ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 191.

419

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Constitucional alemão, em jurisprudência que ainda permanece nos dias atuais. A
posteriori, tribunais constitucionais ou supremas cortes de vários outros países, tais como:
Portugal, Israel, Índia e Colômbia, exploraram, com algumas mudanças, a mesma definição
ou ideias semelhantes. 227
No Brasil, o pensamento de Spencer não atrai quase nenhuma aceitação na
sociedade. Ao menos sob a ótica teórica, aparenta haver entendimento de que é preciso
garantir a todos condições materiais básicas pra uma vida digna. Vale mencionar que
atualmente nenhum agente político expressivo se opõe ao dever de Estado de prestar
serviços de saúde, educação previdência e assistência social. No entanto, há quem defenda
que o agir do Estado nesses casos não condiz precisamente à concretização à efetivação
de um direito fundamental, e sim a um hipotético benefício, atribuído de maneira
paternalista por algum governante ou autoridade, cujo usufruto decorra das relações
pouco republicanas de clientela e patronagem. 228
Esta visão foi evidentemente rechaçada pela CF/88, haja vista que a garantia do
mínimo existencial é tida como direito fundamental em nossa Constituição. Tanto em razão
da previsão dos direitos sociais, como pela notoriedade do princípio da dignidade da
pessoa humana que é fundamento do Estado e da ordem jurídica brasileira. 229
A literatura jurídica nacional é praticamente unânime ao apontar o
acolhimento do direito ao mínimo existencial, o mesmo ocorrendo
com a nossa jurisprudência. Esta, porém, é relativamente recente, e
vem se difundindo a partir de célebre decisão proferida pelo STF em
2004. (ADPF 45). 230
No entanto, vale mencionar que, embora seja aceita a ideia constitucional do
mínimo existencial, sua efetividade, na prática, deixa profundamente a desejar. Existe um
distanciamento entre as promessas magnânimas e a palpável vida de grandes parcelas dos
cidadãos brasileiros, que subsistem em situações claramente humilhantes. 231

227
SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 192.
228

Ibidem, p. 193.
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Ibidem, p. 193.
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Ibidem, p. 193.
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Ibidem, p. 194.
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2.2 Natureza jurídica
Como o mínimo vital no campo tributário acarreta em desobrigação tributária, sua
natureza jurídica pode ser imunidade, isenção ou mera não incidência.
Primeiramente, vale o registro do entendimento sobre cada um desses institutos.
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As imunidades são desobrigações fiscais previstas na Constituição Federal que
impossibilita a União, Estado, DF e Município de cobrar tributos de certos indivíduos, bens
e acontecimentos.
Pontes de Miranda, citado por José Souto Maior Borges (1977, p. 39), define
imunidade tributária como: “Nos Estados em que a Constituição é rígida, como no Brasil, a
imunidade é uma limitação constitucional à competência para editar regra jurídica de
imposição.” (Comentários à Constituição, II). 232
José Souto Maior Borges comenta que de fato a previsão normativa que estabelece
as situações de imunidade tributária são normas desenvolvidas negativamente para definir
a extensão em que o poder de tributar pode ser praticado. A sua execução, contudo, é
parelha com as outras normas jurídicas. Tendo em vista serem normas de competência
tributária, estipulando, assim a extensão do Poder de tributar, a sua aplicação se dá
exatamente para vedar que determinadas pessoas escolhidas como sujeito passivo da
relação jurídica tributária normalmente, ou notadamente quando ligado a determinados
bens, ou, ainda, certos bens que não poderiam sofrer incidência tributária. 233
Para Anis Kfouri JR, a imunidade traduz-se em menção manifestada na própria
Constituição Federal, proibindo a criação de tributos em dados casos ou para certas
pessoas. 234
Quanto às isenções, eximem o contribuinte de pagar o tributo em nível
infraconstitucional.
Para Regina Helena Costa:
Espécie de exoneração tributária, estabelecida em lei e, assim,
impeditiva da produção de efeitos da norma consistente na hipótese
de incidência. Portanto, existindo norma isentiva, impedido estará o
exercício da competência tributária.(…) Aduza-se que a isenção
232
MIRANDA, Pontes de, apud, José Souto Maior Borges. Direito Tributário Moderno. 1977. São Paulo.
Editora. José Bushatsky. pg. 38-39
233

Borges, José Souto. Direito Tributário Moderno. 1977. São Paulo. Editora. José Bushatsky. pg. 39-40
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JR, Anis Kfouri. Curso de Direito Tributário.2º ed. São Paulo. Saraiva, 2012, p. 149.
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também pode atuar como um importante instrumento de realização
da extrafiscalidade, pois, mediante sua concessão, modula-se o
comportamento dos sujeitos com vista ao atingimento de finalidades
sociais, econômicas e outras de interesse público. 235
Para Anis Kfouri Jr, a isenção está contida na lei e libera o contribuinte do
pagamento, diante de uma dado contexto (ex: no caso do IR, isenção até certo limite de
rendimento) ou também objetivando promover aplicações ou avanço em regiões (ex:
Isenção de IPTU para implementação de fábricas com constituição de empregos diretos).
236
Roque Antônio Carrazza diz que isenção é uma restrição legal do campo da
validade da norma jurídica tributária que impossibilita que o tributo brote. É o novo
aspecto que a lei confere à norma jurídica tributária, que começa a ter seu campo de
extensão limitado, obstando, assim, que o tributo nasça concretamente (naturalmente, no
caso previsto pela lei isentiva).237
Vittorio Cassone define isenção como: 238
(…) dispensa legal do pagamento de determinado tributo, via de
regra concedida em face do relevante interesse social ou econômico
regional, setorial ou nacional.
Quanto à não incidência, Alexsander Valadão cita, em sua tese de doutorado, que
segundo a doutrina: 239
“a não-incidência seria o gênero, que abarcaria a isenção – não
incidência qualificada pela lei – e imunidade – não incidência
qualificada pela Constituição, além da situação de não-incidência em
sentido estrito.
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COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário – Constituição e Código Tributário Nacional. 8
ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018. P. 307-308.
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JR, Anis Kfouri. Curso de Direito Tributário.2º ed. São Paulo. Saraiva, 2012, p. 149.
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CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 29 ed., 2013. p.
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CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 16ºed. 2004. p. 256
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Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18288/Alexsander%20Roberto%20Alves%20Valadao
%20%28tese%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pg 157.
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Ele cita a definição de Paulo de Barros Carvalho sobre “não incidência”:

240

Para José Souto Maior Borges:
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Há consenso entre especialistas no consignar as diferenças entre
imunidade, isenção e não-incidência, convindo dizer que,
ultimamente, vem prosperando a lição mediante a qual as três
categorias mereciam considerar-se casos de não- incidência,
agregando-se a cada uma, pela ordem, as seguintes expressões:
estabelecida na Constituição (imunidade); prevista em lei (isenção); e
pura e simples (não - incidência em sentido estreito).
241

Naturalmente, parece evidente que falar em não- incidência, (em
razão da qual não há obrigação tributária, ou porque não há lei que
tenha o fato como seu suporte fáctico ou porque o suporte fáctico
não se realizou), é mencionar situação de natureza econômica, ou
mesmo social porque esses efeitos não são jurídicos, juridicamente
não-incidência é negação mesmo da juridicidade. Essa indistinção
entre conceitos que são extra-jurídicos (= fora do mundo jurídico) e
os propriamente jurídicos é a causa de se tratar, em obras jurídicas,
questões que não devem interessar ao jurista no desenvolvimento de
temas dogmáticos-jurídicos. Por isto é que não têm razão aqueles
que pretendem ver nas imunidades e nas isenções tributárias
espécies qualificadas de não-incidência (no sentido jurídico). E mais
ainda: - o ser-imune ou ser-isento já é consequência de ter havido
incidência legal sobre o suporte fáctico concreto.
Assim, se percebe que no sentido jurídico, não há que se definir não incidência
como gênero das espécies imunidade e isenção, visto que se tratam de institutos
diferentes.

240
Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18288/Alexsander%20Roberto%20Alves%20Valadao
%20%28tese%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pg 157.
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Para Regina Helena Costa, não incidência é: “a inocorrência do impacto norma
jurídica sobre determinado fato, vale dizer, a indiferença de determinada conduta realizada,
diante da norma jurídica”. 242
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Para Anis Kfouri Jr, no caso de não incidência, o acontecimento realizado não está
incluído na hipótese de incidência tributária. 243
A título de exemplo podemos considerar que um aperto de mão não
é fato gerador de impostos, uma vem que não existe norma que
preveja tal incidência. Podemos lembrar que a venda de legumes
diretamente do produtor não enseja tributação pelo IPI, sendo uma
hipótese de não incidência tributária.244
Portanto, no caso da não incidência, o acontecimento não integra a previsão
normativa, não sendo considerado fato gerador do tributo. Entretanto, como bem pontuou
José Souto Maior Borges, nos casos de isenção e imunidade há fato gerador do tributo.
À luz da Constituição de 1946, Souto Maior Borges entendeu que o mínimo vital
se tratava de isenção, uma vez que seria a lei que determinaria o que seria considerado
mínimo vital. 245
Para Ricardo Lobo Torres, citado por Alexsander Valadão, o mínimo vital não é
isenção, ele é dotado de “status próprio”. 246 In verbis:
De notar que em alguns países a proteção do mínimo existencial se
faz sob a rubrica de isenção. Mas isso não desnatura a imunidade. Em
primeiro lugar porque, como já vimos, as imunidades de um modo
geral recebem o apelido de isenção, especialmente na Europa, mas a
doutrina e a jurisprudência lhe reconhecem status próprio. Depois,
porque tal isenção do mínimo existencial difere, no conteúdo,
fundamento e eficácia, de outras isenções concedidas pela legislação
positiva: no México a proibição constitucional de conceder isenções
242
Costa, Regina Helena. Imunidades tributárias – Teoria e Análise da Jurisprudência do STF”. 3º ed.
São Paulo: Malheiros, 2015
243

JR, Anis Kfouri. Curso de Direito Tributário.2º ed. São Paulo. Saraiva, 2012, p. 150.
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LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 143.
246
Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18288/Alexsander%20Roberto%20Alves%20Valadao
%20%28tese%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. pg 159
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(art. 28) não abrange a do mínimo necessário à existência digna,
segundo a voz de balizada doutrina; na Alemanha o próprio Código
Tributário chamou a si a incumbência de estabelecer as normas
gerais para o reconhecimento do direito; na Itália, de acordo com a
Corte, a isenção das rendas mínimas não é apenas legítima, pois se
coliga com uma racional presunção do defeito de qualquer
capacidade contributiva, mas é até mesmo obrigatória.
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Pontes de Miranda entendia se tratar de norma autoaplicável, não precisando de
norma regulamentadora, assegurando direito subjetivo às pessoas. 247
Misabel Derzi cita o posicionamento correto de Aliomar Baleeiro, que é contrário
“a tributação injusta, regressiva, meramente proporcional, objetiva (não-pessoal) e

tendente a acentuar a cumulação de riqueza, ao invés de redistribuí-la”248.
Marie Madeleine coaduna com a ideia de Misabel Derzi:
Adotamos os argumentos dessa jurista, ao invocar os princípios
jurídicos, em especial ao Estado Democrático de Direito
comprometido com os seus objetivos fundamentais fixados no art.
3o . Assim, pesquisar os efeitos progressivos ou regressivos do
imposto, para decidir sobre sua constitucionalidade ou não, indagar
sobre a igualdade de uma determinada exação tributária e sobre a
redistributividade da despesa é fazer correta interpretação jurídica do
sistema tributário, necessária a uma razoável aplicação do comando
constitucional. 249
Para Marie Madeleine a CF/88 busca concretizar suas normas, devendo, portanto,
o Estado conformar-se a uma nova visão social e econômica mais equânime e igualitária,
na qual o homem possa desenvolver-se de forma digna. 250
Adotamos como melhor compreensão acerca da natureza jurídica do mínimo vital
a não incidência, em razão de não haver capacidade contributiva. Não se trata de
imunidade uma vez que a Constituição traz expressamente as proibições ao poder de
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LIMA, op. cit., pg. 143.
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Ibidem, pg. 144.
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tributar e o mínimo vital decorre da ausência de capacidade contributiva. Também não há
que se falar em isenção, visto que haveria capacidade contributiva nesse caso.
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Nesse sentido é Alexsander Roberto Alves Valadão:251
(…) não se trata de isenção a proteção do mínimo existencial, uma
vez que, como pressuposto da isenção teríamos a existência da
capacidade contributiva, razão porque consideramos mais
consentâneo com a premissa estabelecida para configurar a proteção
vital – ausência de capacidade contributiva, considerá-la como nãoincidência tributária.252
A dúvida, no Brasil, porém, é quanto à possibilidade de ser
considerada imunidade, já que também esesa figura tem como
pressuposto inexistir capacidade contributiva, e é afastada pelo fato
de não se poder considerar o princípio da capacidade contributiva,
ou da igualdade em matéria tributária, como também o da
anterioridade ou qualquer outro princípio de proteção do estatuto
do contribuinte como imunidade, desde que são, na realidade,
princípios conformadores da competência tributária e não proibições
materiais de tributação, como ocorre com as imunidades. Não se
pode ignorar, no entanto, que, em algumas passagens da
Constituição, a proteção vital efetivamente está protegida com a
proibição expressa de tributar as situações nela previstas, fazendo
com que, nesse particular, haja uma feliz coincidência na proteção
vital quanto à imunidade.253
2.3 Princípios constitucionais
No que se refere aos princípios constitucionais explícitos e implícitos aplicáveis ao
imposto de renda pessoa física, temos:

251
Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18288/Alexsander%20Roberto%20Alves%2 0Valadao
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Em relação aos princípios constitucionais explícitos que determinam a renda
tributável da pessoa física, temos: isonomia, capacidade contributiva, progressividade,
pessoalidade. 254
Já quanto aos princípios implícitos no texto constitucional aplicáveis ao imposto
de renda pessoa física, possuem a mesma força no ordenamento jurídico dos explícitos.
Nesse sentido é José Artur Lima Gonçalves, Aliomar Baleeiro e Souto Maior Borges. 255
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Segundo Geraldo Ataliba, o princípio da isonomia é:
princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do
republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos
atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer
traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se
a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público
subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado256 .
Portanto, em matéria tributária observamos o princípio da isonomia no art. 150, II
da Constituição Federal.
Assim, a isonomia adequa-se para cotejar fatos iguais e desiguais e é diferente de
capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva tem por objetivo averiguar
e ajustar o peso da tributação. Caso a tributação seja inaceitável ou desproporcional,
ultrapassando a capacidade contributiva, a sobra, conforme o caso, consegue ser proibida.
Pode, também, o excesso configurar o confisco. 257
Para Cassone, basicamente, temos a seguinte distinção: 258
Igualdade= compara a tributação entre situações fáticas iguais e
desiguais; capacidade econômica= leva em consideração o
conjunto de bens, direitos e obrigações. É maior do que a capacidade
contributiva;
capacidade contributiva= examina a densidade de uma determinada
tributação, estabelecida em base razoável e proporcional ao proveito;
254
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 118 – 128.
255
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confisco= correlaciona a tributação ao proveito. Se a tributação for
irrazoável ou desproporcional à capacidade contributiva, a tributação
excedente poderá ser vedada. Atingindo substancialmente a
capacidade econômica, o confisco poderá ficar caracterizado, total
ou parcialmente. 259
Em relação ao princípio da capacidade contributiva, Roque Antônio Carrazza aduz
que não se pode tributar imposto de renda sobre as receitas brutas, uma vez que fere a
capacidade contributiva, em razão de não conceder descontos sobre gastos indispensáveis
do contribuinte. 260 Exemplifica da seguinte maneira:
Feria, a nosso ver, o princípio da capacidade contributiva a lei
7.713/1988, que previa apenas duas alíquotas para o imposto de
renda (pessoa física): 10 e 25% da renda líquida. Outros países, que
adotam um sistema mais completo de alíquotas (v.g., de 5% a 55%,
passando por vários percentuais intermediários), graduam melhor o
imposto sobre a renda, às condições pessoais dos contribuintes.
Como se isto não bastasse, a lei em questão, a pretexto de facilitar o
cumprimento de deveres instrumentais tributários (por exemplo, o
dever de fazer a declaração anual de rendimentos), desconsiderava
as condições pessoais do contribuinte, já que eliminava praticamente
todos os abatimentos e deduções de despesas necessárias com
encargos de família, tratamento de saúde, gastos com educação,
moradia etc., que, segundo a legislação anterior, eram possíveis.
Suprimindo, ou, quando menos, reduzindo sensivelmente os
abatimentos e deduções de despesas necessárias, equiparava de
fato, a renda líquida à renda bruta, impedindo assim a
individualização da renda e transformando o tributo num imposto
impessoal. Inconstitucionalidades flagrantes, por burla manifesta ao
artigo 145, §1º, da CF. A lei 8134/1990 e as que a ela sobrevieram
(v.g., a Lei 13.149/2015) mitigaram tais inconstitucionalidades, mas
não as eliminaram de todo. De fato, elas permitem deduções
necessárias à mantença do contribuinte e seus dependentes, mas não
autorizam outras essenciais à realização da dignidade da pessoa
humana. Também limitam, de modo irrealista, os gastos com
educação, com alugueres, com roupas profissionais etc. Andaria bem
259

Ibidem, p. 186.
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o Poder Judiciário se, invocando o §1º do art. 145 da CF, anulasse,
sempre que provocado, estas cincas legais.
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Vale o registro, ainda, em relação ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica que
deve obediência ao princípio da capacidade contributiva. Sendo assim, a legislação deve
prever que se possa abater da base de cálculo do tributo as despesas necessárias, usuais e
normais, tais gastos encontram-se previstos nos §§1º e 2º do artigo 311 do Decreto
9580/2018. 261
Assim, os gastos para manutenção do patrimônio da empresa, tais como:
pagamento de funcionários, compra de insumos, incremento da frota, dos equipamentos,
não devem ser tributados. A percepção é de que só quando se obtém ganhos é que incide
tributação. O imposto não pode cair sobre o patrimônio da empresa, somente sobre fração
moderada de seu proveito. 262
Quanto ao princípio da progressividade, percebe-se que esse não é atendido da
melhor forma na prática, visto que tanto a tabela de alíquotas do imposto de renda pessoa
física quanto de pessoa jurídica não é de fato progressiva, isso porque deveria ser
aumentado o número de alíquotas do IRPF e IRPJ para maior clareza do significado do
princípio da progressividade.
Paulo Ayres Barreto, citado Roque Antônio Carrazza (2017, p. 144), destaca que a
partir de um certo nível as alíquotas do IRPF são quase as mesmas.
Remuneração (R$)

261

Alíquota nominal (%)

Alíquota efetiva (%)

6.000,00

27,5

20,4

30.000,00

27,5

26,1

100.000,00

27,5

27,1

1.000.000,00

27,5

27,46

Ibidem, p. 149.

262
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 31º
ed., 2017, p. 149-150.
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Carrazza sugere que:
Tal distorção, a nosso sentir, somente poderia ser corrigida
aumentando-se a faixa isentiva (para que os contribuintes de menor
renda fiquem a salvo do tributo) e, ao mesmo tempo, criando-se um
maior número de alíquotas aplicáveis às rendas mais elevadas (…)
Mas não só: haveria necessidade, também, de aumentar as parcelas
a deduzir, para que não continue a acontecer de, contas feitas,
inexistirem substanciais diferenças de imposto a pagar entre pessoas
que auferem diferentes rendas brutas. Recordamos, a propósito, que
a apuração do montante a pagar a título de IRPF é feita mediante a
aplicação da alíquota sobre a base de cálculo in concreto, subtraindose, em seguida, do resultado obtido, a parcela a deduzir. 263
Em relação a pessoa jurídica, se percebe que a lei estabelece somente uma alíquota
de 15% no IRPJ relativamente aos ganhos auferidos em determinado período de
constatação. É claro que essa alíquota não é capaz de reproduzir a natureza progressiva,
escalonando conforme a capacidade econômica da empresa. 264
Mesmo que a partir de um determinado ganho, a lei preveja um acréscimo de 10%
com o propósito de fazer com que a alíquota seja efetiva no IRPJ aumentando-a ao passo
que a empresa for conseguindo lucrar mais, não é suficiente tal mecanismo, isso porque
comenta Paulo Ayres Barreto, citado por Roque Antônio Carrazza (2017, p. 151): 265
A título exemplificativo, a pessoa jurídica que aufere um lucro de R$
1.000.000,00 num determinado ano, estará sujeita à alíquota efetiva
de 24,8%. Se o lucro for de R$ 10.000.000,00 a alíquota real será de
24,98%, se for de R$ 100.000,000,00, a alíquota será de 24,99%.
Assim, é perceptível que esse mecanismo adotado não é capaz de trazer
progressividade de fato, visto que mesmo com um aumento de 1 casa decimal na alíquota
não há verdadeira progressividade. 266
Nesse sentido é entendimento também de Roque Antônio Carrazza que admite
que a legislação não é harmônica com o princípio da progressividade, como também não
leva em conta o princípio da capacidade contributiva, uma vez que, na prática, grandes

263

Ibidem, p. 145.

264

Ibidem, p. 151.

265

Ibidem, p. 151.

266

Ibidem, p. 151.
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empresas que possuem elevados rendimentos sofrem equivalente ônus fiscal às empresas
menores com pequenos rendimentos. 267
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No que se refere ao princípio da pessoalidade, segundo Misabel Derzi, citado por
Marie Madeleine (2005, p. 130-131), trata-se de uma técnica que possibilita aferição da
capacidade econômica. Com a pessoalidade, chega-se a capacidade contributiva subjetiva,
conforme qualificação dada por Aliomar Baleeiro e outros, podendo ser aplicada tanto aos
impostos sobre a renda como ao patrimônio, resultando no aumento das alíquotas sobra
a renda e o patrimônio dos mais abastados, para que o valor da arrecadação continue
igual. 268
A capacidade contributiva subjetiva determina que o tributo seja designado a
partir das particularidades de cada contribuinte, de forma que o tributo seja escalonado a
partir das possibilidades do cidadão. Nesse sentido, o princípio da pessoalidade é um efeito
inerente da aplicação do princípio da capacidade contributiva. 269
Para que o princípio da capacidade contributiva possa – de fato – fomentar a
dignidade da pessoa humana é indispensável que a real situação do contribuinte interfira
no cálculo dos tributos cobrados, sendo necessária a existência de um aparato que
possibilite a individualização desses contribuintes.270
Com relação aos princípios implícitos, Kiyoshi Harada ao tratar do art. 150, caput e
inciso I da Constituição aduz que as limitações constitucionais ao poder de tributar não
findam com os princípios expressos da CF/88, existindo outros resultantes “do regime e
dos princípios adotados pela Constituição e das garantias individuais expressas ou
implicitamente assegurados por ela.271” Exemplo seria a própria repartição de
competência tributária, que deve ser lida como demarcação do conteúdo tributário
conferido a uma entidade política específica, impedindo que um determinado imposto seja
exercido por entidade diversa da disposta no texto constitucional. Além disso, há o art. 5º

267

Ibidem, p. 151.

268
DERZI, Misabel, apud, LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário :
O Mínimo Vital à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 130-131.
269
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 9.
270
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 9.
271
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 129.
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da CF, que é alicerce dos denominados princípios constitucionais tributários implícitos e
que atuam como forma de limitar o poder das entidades tributantes.272
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Vale destacar ainda a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, independentemente de constarem expressamente na Constituição ou nas
leis infraconstitucionais.273
No que se refere ao princípio da proporcionalidade, Sarlet comenta que:
O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do
Estado democrático de direito brasileiro, desponta como
instrumento metódico de controle de atos – tanto comissivos quanto
omissivos – dos poderes públicos, sem prejuízo de sua eventual
aplicação a atos de sujeitos privados. Neste contexto, assume
relevância, por sua vez, a conhecida e já referida distinção entre as
dimensões negativas e positivas dos direitos fundamentais, com
destaque para a atuação dos direitos fundamentais como deveres de
proteção ou imperativos de tutela, implicando uma atuação positiva
do Estado, obrigando-o a intervir, tanto preventiva, quanto
repressivamente, inclusive quando se trata de agressões oriundas de
particulares.274
Para implementação dos deveres de proteção do Estado através de seus órgãos e
agentes, pode acontecer que haja violação de outros direitos fundamentais de maneira
desproporcional. Por isso é necessário que o princípio da proporcionalidade seja utilizado
como comando de constitucionalidade das atitudes de diminuição de direitos
fundamentais. O princípio da proporcionalidade aplicado nesse contexto como vedação
de excesso, também chamada de proibição de insuficiência. Vale mencionar que a doutrina
brasileira e parte da jurisprudência entendem que o princípio da proporcionalidade possui
dupla face, exercendo um papel tanto de comando de legitimidade constitucional de ações
que diminuem os direitos fundamentais, como também regulando casos de omissão ou
execução insuficiente do Estado na implementação dos deveres de proteção, portanto a
desproporção seja pra menos ou para mais constituem ofensa ao princípio da
proporcionalidade.275
272

Ibidem, pg. 129.

273
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 405.
274

Ibidem, p. 405-406.

275
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 406.
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No que se refere a razoabilidade, Sarlet cita que:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

(…) Parece evidente que a utilização indistinta das expressões
proporcionalidade e razoabilidade não se justifica pelo simples fato
(portanto, por si só) de que isto corresponde a uma prática usual,
especialmente entre nós, visto que a reiterada prática de um
equívoco não o torna necessariamente menos equivocado. Com
efeito, o uso equivalente dos termos apenas encontraria explicação
eficiente se de fato existisse a – por alguns – reclamada equivalência
substancial entre os dois princípios. O que de fato ocorre, e a
jurisprudência brasileira bem o atesta, é que em muitos casos, por
não ser aplicada a análise trifásica exigida pela proporcionalidade, a
ponderação ocorre essencialmente no plano da “mera”
razoabilidade, o que justamente constitui prova evidente de que, a
despeito
do
importante
elo comum
(razoabilidade
e
proporcionalidade em sentido estrito) não se trata de grandezas
idênticas em toda sua extensão.
Otto Bachof sustenta que os princípios implícitos não pode ser contrariados sequer
por normas constitucionais escritas.276
2.4 Dimensão objetiva e subjetiva da capacidade contributiva
A capacidade contributiva objetiva ou absoluta reside na indispensabilidade das
hipóteses de incidência de tributos abrangerem fatos com matéria econômica, que
evidencie riqueza. Serve como fundamento jurídico do tributo, visto que o exercício do
legislador deve ser pautado na escolha de acontecimentos que possuam índole
econômica. 277
Por outro lado, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva diz respeito à
possibilidade de cada pessoa em relação a tributação. É avaliando cada caso que se define
o valor do encargo. 278

276
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 129.
277
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 7.
278
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 7.
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Importante mencionar a lição de Regina Helena Costa sobre o assunto:
Doutrinariamente, podemos conceber dúplice acepção ao conceito
de capacidade contributiva. Fala-se em capacidade contributiva
absoluta ou objetiva quando se está diante de um fato que constitua
numa manifestação de riqueza; refere-se o termo, nessa acepção, à
atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem
aptidão para concorrer com às despesas públicas. Tais eventos, assim
escolhidos, apontam para a existência de um sujeito passivo em
potencial. Nesse sentido, a capacidade contributiva atua como
pressuposto ou fundamento jurídico do imposto, constituindo
diretriz para a eleição das hipóteses de incidência de impostos.
Diversamente, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva – como
a própria designação indica – reporta-se a um sujeito
individualmente considerado. Expressa aquela aptidão de contribuir
na medida das possibilidades econômicas de determinada pessoa.
Nesse plano, presente a capacidade contributiva in concreto, aquele
potencial sujeito passivo torna-se efetivo, apto, pois, a absorver o
impacto tributário. Nessa outra acepção, a capacidade contributiva
opera, desse modo, como critério de graduação do imposto e limite
à tributação. 279
A capacidade contributiva objetiva ou absoluta portanto está ligada a
demonstrações de riqueza, tais como ter propriedade de um imóvel, de um carro, auferir
renda e etc., sob pena de inconstitucionalidade. 280
A doutrina majoritária no Brasil adota a capacidade contributiva objetiva, explica
Roque Antonio Carrazza:
A capacidade contributiva a qual alude a Constituição e que a pessoa
política é obrigada a levar em conta ao criar, legislativamente, os
impostos de sua competência é objetiva, e não subjetiva. É objetiva
porque se refere não às condições econômicas reais de cada
contribuinte, individualmente considerado, mas às suas manifestação
objetivas de riqueza (ter um imóvel, possuir um automóvel, ser
proprietário de jóias ou obras de arte, operar na Bolsa, praticar
operações mercantis etc.).

279

Ibidem, pg. 7.

280

Ibidem, pg. 8.

434

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Assim, atenderá ao princípio da capacidade contributiva a lei que, ao
criar o imposto, colocar em sua hipótese de incidência fatos deste
tipo. Fatos que Alfredo Augusto Becker, com muita felicidade,
chamou de signos-presuntivos de riqueza (fatos que, a priori, fazem
presumir que quem os realiza tem riqueza suficiente para ser
alcançado pelo imposto específico). Com o fato-signo presuntivo de
riqueza tem-se por incontroversa a existência de capacidade
contributiva.
Em que pese essa concepção clássica ainda ser considerada majoritária no Brasil,
não parece ser a melhor visão à luz da Constituição Federal, isso porque à luz do princípio
da dignidade da pessoa humana que constitui fundamento da Carta da República, previsto
no art. 1, III, se mostra justo analisar a capacidade contributiva do indivíduo somente após
garantidos o mínimo vital, ou seja, depois de assegurado o básico pra sobrevivência digna
de uma pessoa, se, ainda assim, restarem recursos, submete-se à tributação. É o
entendimento de Regina Helena Costa e de Sacha Calmon Navarro Coelho. 281
2.4.1 Mínimo familiar
A ideia de garantir imunidade de tributação ao imposto de renda como forma de
garantir o mínimo existencial familiar advém de Rui Barbosa282 e é seguida por vários
autores, entre eles temos:
Para Misabel Abreu Machado Derzi há uma falha na doutrina em
abrigar a família como limitação constitucional ao poder de tributar
uma vez que não raro se depara com leis que não correspondem com
a realidade social, bem como que não observam a Constituição. Cita
que há vários países, entre eles a Alemanha, que tem a família e o
casamento como um princípio tributário fundamental, o que causa a
confecção de leis harmônicas entre as várias vertentes do direito. Essa
autora censura o Brasil por sua inércia em proteger o instituto da
família dentro do Direito Tributário. 283
Nesse sentido é também Ricardo Lobo Torres que fala que a tributação deveria
resguardar a família e o casamento, observado o princípio da capacidade contributiva,
281
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 9.
282
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 134.
283

Ibidem, pg. 134.
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escapando, assim, de uma eventual inconstitucionalidade caso houvesse tributação de
pessoas que não são dotadas de capacidade contributiva. O autor faz remissão ainda ao
art. 226 da CF que prevê a “família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”
e, portanto, esse dispositivo deve ser compreendido na seara da liberdade e dignidade do
homem. 284
Acrescenta que não obstante o mínimo vital vir previsto em legislação
infraconstitucional, trata-se em verdade de imunidade por reportar-se às fontes
constitucionais, tal imunidade pode vir representada por meio de isenções a um
determinado valor de renda, descontos para os filhos e de isenção para os velhos. 285
Portanto, não há tributação do imposto de renda sobre aquelas valores imprescindíveis a
sobrevivência de seus dependentes, abatidas da base de cálculo, à luz da legislação
infraconstitucional. 286
Para Douglas Yamashita, a proteção do mínimo existencial familiar se faz presente
nos seguintes dispositivos constitucionais arts. 1º, II, 226, caput e § 7º, 227, caput e 230,
caput, todos da Constituição Federal de 1988. Para ele toda tributação que afete o mínimo
vital familiar será confiscatória, e tal proteção também se faz presente a outras espécies
tributárias como as taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais. 287
Francesco Moschetti critica os valores pré-fixados para fins de abatimento dos
encargos familiares, bem como o fato de as atualizações dos referidos valores não serem
feitos de maneira adequada, o que resulta em violação ao princípio da capacidade
contributiva, em razão de se tributar ganhos mínimos sem que haja uma melhor análise
diante do caso concreto. 288
Aliomar Baleeiro conclama a incidência da Lei de Engels para evidenciar que “nos
orçamentos domésticos, quando menor a receita da família, proporcionalmente é maior a
despesa com o essencial – alimentação, casa, vestuário”289.
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LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 134.
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Os mínimos sociais, vocábulo adotado pela lei 8.742/93, ou mínimo social (social
minimum), opção feita por John Rawls, dentre outros, ou mínimo existencial, de extenso
hábito no direito brasileiro e no alemão, ou direitos constitucionais mínimos, como
mostram doutrina e jurisprudência americanas, compõe também o conceito de cidadania.
Existe um direito a estados mínimos de vida humana digna que é proibido o Estado intervir
e que ainda necessita de um fornecimento estatal firme. 290
O mínimo existencial não apresenta expressão constitucional particular. Para
compreendê-lo se faz necessário pesquisá-lo na idealização de liberdade, no princípio da
igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa e da dignidade do homem, na
Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e benefícios do ser humano. 291
Para Ricardo Lobo Torres, o mínimo vital não é determinável, em razão de trazer
um ar mais qualitativo ao invés de quantitativo. Em razão disso, se torna difícil delimitálo. 292
Vale citar importante trecho citado por esse autor:
Os direitos fundamentais e o mínimo existencial, especialmente nos
países em desenvolvimento, têm uma extensão maior do que nas
nações ricas, pela necessidade de proteção social aos bens essenciais
à sobrevivência das populações miseráveis. As imunidades e os
privilégios dos pobres e as suas pretensões à assistência social
requerem a interpretação extensiva.
Cita que no Brasil, já há algum tempo, vem sendo interpretado o mínimo social de
maneira equivocada, e não tem-se observado a indispensabilidade de ampliar os direitos
sociais. Cita como o exemplo o caos na saúde pública: 293
A saúde preventiva, tratada como direito fundamental pelo art. 196
da CF, confundiu-se com a saúde curativa, claramente definida como
direito social pelo art. 6º, criando-se um sistema único de saúde que
seria universal e gratuito, mas que acabou por transferir para
terceiros a responsabilidade do seu financiamento e por empurrar
para os planos privados de assistência a classe média, tornando-se
290

TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Renovar, 1999. p. 262.
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utópico e ineficaz. Com efeito, o acesso universal e igualitário às
ações e serviços de saúde, assegurado no art. 196 da Constituição,
transformado em gratuito pela legislação infraconstitucional, é
utópico e gera expectativas inalcançáveis para os cidadãos. As
prestações de medicina curativa, compreendidas no âmbito dos
direitos sociais (art. 6º da Constituição), devem ser analisadas a partir
dos critérios elaborados pela teoria da justiça. 294
As consequências práticas consistem no constante aparecimento das
acusações de que médicos e hospitais públicos exigem pagamento
ilegal, no afastamento da classe média do sistema público em direção
ao seguro privado e na constatação de que os serviços médicos
apoiados em técnicas mais refinadas como a dos transplantes, se
tornaram seletivos em função da riqueza do usuário e não raro se
colocam sob suspeita de profunda odiosidade na discriminação dos
que devem morrer por falta de órgãos como acontece com os
transplantes de fígado. Isso tudo sem falar na corrupção estimulada
na vertente dos gastos, principalmente com a terceirização
fraudulenta. 295
Torres defende não a extinção da universalidade do atendimento, mas a
adaptação, levando em conta a prestação dos usuários, exceto os pobres, e o
financiamento orçamentário oriundo da arrecadação dos impostos. 296
A Suprema Corte de Israel, a título de exemplo, aprova um direito à sobrevivência
com dignidade, aduzindo que: “sem condições materiais mínimas, uma pessoa não tem a
capacidade de criar, de ter aspirações, de fazer escolhas e de exercitar as suas
liberdades”.297
Acontece que Daniel Sarmento se filia ao entendimento do filósofo alemão
Tugendhat que não concorda com a ideia de respaldar os direitos sociais invocando
somente à liberdade ou somente à democracia, visto que, dessa forma, termina por excluir
algumas pessoas que, em razão de características pessoais, não é possível desempenhar,

294
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Ibidem, p. 283.
TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Renovar, 1999. p. 284.
Ibidem, p. 285.
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SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 197.Fazer citação apud Suprema Corte de Israel. Hasan v. The Social
Security Institution, julg. 28.02.2012
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não por falta de condições materiais, mas em razão de suas particulares características.298
Acrescente que:
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quem é novo ou idoso demais, ou doente ou deficiente, não pode
ajudar-se a si mesmo, mesmo que tivesse recursos para tal. Por isso,
parece estar excluído assegurar, em nome dos direitos humanos, uma
existência digna para todas as pessoas exclusivamente através da
ampliação do conceito de liberdade.299
Daniel Sarmento completa ressaltando a importância do zelo e fomento da
liberdade e da democracia, do mesmo modo em casos que esses princípios não se
mostram presentes, as condições materiais imprescindíveis para uma vida digna devem ser
garantidas. Não se pode impossibilitar a obtenção do mínimo existencial aquelas pessoas
desprotegidas, pessoas que não tem independência para atividades públicas ou privadas,
tais como crianças e pessoas com grave deficiência mental. Isso demonstra que o mínimo
existencial precisa receber amparo independente.300
Daniel Sarmento cita que:
Quando nos deparamos com o sofrimento de uma pessoa faminta,
sem-teto, ou doente pela falta de acesso a tratamento de saúde,
somos tomados pelo sentimento de injustiça, não porque
percebemos ali alguma lesão à liberdade ou à democracia. É a própria
privação de uma necessidade básica e o sofrimento injusto que ela
enseja que nos causam a justa indignação. 301
Vale ainda destacar que a discussão dos direitos humanos e sociais está atrelada a
polêmica sobre a cidadania, encontra-se várias vertentes na convivência entre essas
espécies de direitos que varia de acordo com convicções ideológicas ou visões de
mundo. 302
Na vertente dos estudos sociológicos: a) de um lado os que separam
os direitos civis dos direitos sociais da cidadania, mas que não se
aprofundam sobre a questão da eficácia de uns e outros, como
298

Ibidem, p. 385-386
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acontece com Marshall, que, assimilando o mínimo existencial à
noção de direitos sociais básicos, retirar-lhe a eficácia própria dos
direitos fundamentais; b) o neoliberal João Carlos Espada defende os
direitos sociais da cidadania ou os direitos sociais básicos, que se
aproximam da idéia de mínimo existencial, embora o autor não use
a expressão, mas que não exibem a eficácia característica dos direitos
fundamentais, permanecendo no campo da justiça e da atitude
paternalista quanto às desigualdades sociais; José Guilherme
Merquior também restringe a garantia dos direitos sociais ao mínimo
existencial, sem lhe atribuir a eficácia dos direitos da liberdade; d)
outros assimilam os direitos sociais aos fundamentais e defendem a
atitude paternalista com relação àqueles. 303
Alguns autores, tais como o Prof. Peces-Barba Martinez, citado por Ricardo Lobo
Torres (1999, p. 290), limitaram os direitos sociais às imposições básicas do cidadão, ocorre
que ao tratá-los de tal maneira afasta o aspecto essencial do direito fundamental – a
isonomia e a universalidade -,e acaba por olvidar dos direitos econômicos e sociais das
classes médias e de quem possui além do básico, igualmente merecedor de expansão. 304
Para Ricardo Lobo Torres, mais completo é o modelo de ponderação de Robert
Alexy que assegura diferentes níveis de prescrição e existência real dos direitos ao mínimo
existencial e ao máximo social. 305
Siqueira cita uma diferenciação apresentada por doutrinadores alemães entre os
direitos sociais e os direitos fundamentais sociais. Na Alemanha, os direitos sociais não
possuem “jusfundamentalidade”, somente podendo ser assim identificados quando há
uma constitucionalização por meio de algum dispositivo constitucional, o que para a
maioria da doutrina alemã é algo incomum, uma vez que os direitos sociais são apenas
prestacionais, e portanto não são compreendidos como fundamentais. Ocorre que no
Brasil, a situação é diferente. Pela leitura da Carta Magna percebe-se que esses direitos são
dotados de jusfundamentalidade. 306
O autor acrescenta que no que toca o mínimo vital, não há só limites trazidos em
face do Estado, como também entre os próprios indivíduos – vistos numa ideia de
sociedade – em razão dele ser estruturado em direitos e deveres. No tocante aos direitos,
não existem somente direitos sociais, mas também direitos à liberdade e fraternidade, e
303
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quanto ao mínimo existencial apenas exige-se a observância daqueles realmente
necessários a uma vida digna. Em relação aos deveres, há aqueles deveres estabelecidos
na própria Constituição, há o dever de respeito ao outro (e/ou a sua conjetura jurídica) e
há a obrigação tributária. 307
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Para que se tenha esses direitos e deveres em relação ao mínimo vital assegurado,
o autor menciona a seriedade que se deve ter em adotar critérios objetivos por parte do
legislador, isso porque não se deve levar em conta condições socioeconômicas dos
indivíduos, e sim uma escolha abstrata pautada unicamente na pessoa humana. Em outras
palavras, não há interferências subjetivas, todos possuem os mesmos direitos e deveres,
nas mesmas medidas, isto é, aos bens primários, pelo simples fato de serem humanos. A
eleição objetiva é como um seguro criado pelas pessoas para elas mesmas, ou seja, seria
uma ideia no sentido de que caso não consigam atingir um nível melhor de vida, há o
estabelecimento prévio do mínimo necessário para subsistência. 308
Ascender financeiramente e socialmente envolve escolhas pessoais, que terão
consequência na estipulação do mínimo existencial no que tange ao dever de pagar
tributo, bem como na efetividade de alguns direitos sociais. 309
Assim, adotamos nesta pesquisa a visão no sentido de considerar o mínimo vital
como um direito fundamental constitucional do cidadão, devendo ser assegurado pelo
Estado a mais ampla proteção e efetividade desses direitos.
2.6 Reserva do possível
Ricardo Lobo Torres cita que:
A Administração Pública é por definição, a gestão de meios escassos
para atender a necessidades ilimitadas. Há nela, intrinsecamente,
uma constante escolha. Ora, suponha-se que em uma dada ocasião
o Poder Público se veja ante a um dilema: dispõe de um volume de
recursos suficientes ou para tratar milhares de doentes vítimas de
doenças comuns à pobreza ou para tratar pequeno número de
doentes terminais de doenças raras ou de cura improvável. Nessa
situação, não seria possível deslocar a apreciação para o Judiciário,
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pois a legitimidade da pretensão das duas categorias de doentes é
igualmente legítima, mas são faticamente excludentes. 310
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Outro exemplo interessante que vale mencionar :
Suponha-se que em uma situação concreta um Governador esteja no
dilema de não pagar o 13º e continuar com a normalidade precária
dos serviços públicos ou pagar a gratificação natalina, mas com isso
deixe de ter recursos para gastos essenciais à manutenção da
máquina pública Qual direito social deverá prevalecer, o dos
servidores ou o de toda sociedade, quanto ao funcionamento dos
serviços públicos?311
Diante desse impasse, Ricardo Lobo Torres comenta que a posição da “máxima eficácia”
não é capaz de solucionar problemas como esses. 312
Ele cita o posicionamento de Paulo Bonavides que entende que o maior dilema da
Constituição em vigor é:
estabelecer e declarar a legitimidade do título de quem em
derradeira instância, concretiza direitos fundamentais, lê a
Constituição como juiz, decide e interpreta matérias constitucionais
e se investe de poder, ao qual chegou pela lógica do sistema, até
congregar em sua vontade tidos pelos serviços públicos e por isso
mesmo lhes constituem o fundamento. Se o Estado, por qualquer
motivo, deixar de entregar tais prestações positivas, permitindo que
pereçam os direitos fundamentais ou a propriedade do cidadão,
torna-se civilmente responsável pelos prejuízos causados.
Em que pese se entenda que haja dificuldade, em casos como os citados por
Ricardo Lobo Torres, para que se defina qual a melhor opção diante de direitos igualmente
protegidos, é necessário que haja empenho do legislador para a concretização do princípio
da dignidade da pessoa humana. É compreensível que para assegurar determinados
direitos demanda gastos, no entanto em um país subdesenvolvido como o Brasil é preciso
que haja uma maior promoção dos direitos fundamentais com o fim de melhorar a vida
das pessoas e reduzir as desigualdades sociais existentes.
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Reserva do possível é uma ideia concebida pelo Tribunal Constitucional alemão e
acolhida pela doutrina alemã, com a acepção de que a sociedade deve definir, de forma
razoável, quais prestações sociais serão fornecidas pelo Estado, com o propósito de obstar
que pessoas que não precisam tenham acesso aos recursos públicos, isto é, os direitos
sociais serão providenciados dentro do possível. Vale lembrar que na Alemanha os direitos
sociais não são fundamentais, e essa ideia da Reserva do Possível foi criada para que se
efetive a justiça social com esteio no princípio da igualdade. 313
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O Brasil, embora tenha efetivado o uso da Reserva do Possível no ordenamento
jurídico interno, faz uso dessa idealização em um contexto diverso. Como observado na
Alemanha, os direitos sociais não são fundamentais, já no Brasil sim, e é positivo que se
trate como direito fundamental, porque não há como viver somente de liberdades
fundamentais. Na prática se observa a influência germânica, uma vez que alguns
doutrinadores brasileiros procuram diferenciar direitos sociais de direitos fundamentais, o
que se mostra equivocado, visto que os direitos sociais são tidos como direitos
fundamentais em nosso país. 314
Ingo Sarlet ressalta que:
(…) apenas por meio de uma interpretação sistemática se poderá
encontrar uma resposta satisfatória no que concerne ao problema da
abrangência do art. 60,§4º, inc. IV, da CF. Que uma exegese cingida à
expressão literal do referido dispositivo constitucional não pode
prevalecer parece ser evidente. Como a inclusão dos direitos sociais
(e demais direitos fundamentais) no rol das “cláusulas pétreas” pode
ser justificada à luz do direito constitucional positivo é questão que
merece análise um pouco mais detida. Já no preâmbulo de nossa
Constituição encontramos referência expressa no sentido de que a
garantia dos direitos individuais e sociais, da igualdade e da justiça
constitui objetivo permanente de nosso Estado. Além disso, não há
como negligenciar o fato de que nossa Constituição consagra a ideia
de que constituímos um Estado democrático e social de Direito, o
que transparece claramente em boa parte dos princípios
fundamentais, especialmente nos arts. 1º, incs. I a III, e art. 3º, incs. I,
III, IV. Com base nestas breves considerações, verifica-se desde já, a
íntima vinculação dos direitos fundamentais sociais com a concepção
de Estado da nossa Constituição. Não resta qualquer dúvida de que
313
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o princípio do Estado Social, bem como os direitos fundamentais
sociais, integram os elementos essenciais, isto é, a identidade de
nossa Constituição, razão pela qual já se sustentou que os direitos
sociais (assim como os princípios fundamentais) poderiam ser
considerados – mesmo não estando expressamente previstos no rol
das “cláusulas pétreas” - autênticos limites materiais implícitos à
reforma constitucional. Poder-se-á argumentar, ainda, que a
expressa previsão de um extenso rol de direitos sociais no título dos
direitos fundamentais seria, na verdade, destituída de sentido, caso o
Constituinte, ao mesmo tempo, tivesse outorgado a estes direitos
proteção jurídica diminuída. 315
A Reserva do Possível normalmente é relacionada à seguinte mensagem: “os direitos
sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”316. Isso porque
os direitos sociais são associados a “bens ou serviços economicamente avaliáveis” 317, o que
não é errado. Os direitos sociais de eficácia adiada estão sim condicionados à reserva do
possível, isto é, daquilo que a pessoa, racionalmente, pode ter expectativa de obter da
sociedade”318. Em outras palavras, a reserva do possível teria aplicação em contextos em
que haja uma superação do mínimo vital e que faça alusão aos indivíduos que são capazes
de conseguir, por seus próprios meios, a prestação desejada. 319
Entretanto, o autor comenta que costumeiramente utiliza-se do instituto da
reserva do possível para aduzir que “as necessidades humanas são infinitas e os recursos
financeiros são escassos”320. Ocorre que é preciso fazer uma distinção entre “reserva do
possível” e “reserva orçamentária”. A reserva orçamentária é compreendida como a
disponibilidade financeira ou material e muitos acreditam que os direitos sociais se
sujeitam à reserva orçamentária. No entanto, a melhor interpretação vai no sentido de que
nem as liberdades, nem os direitos sociais, serão restringidos por qualquer reserva no
orçamento, uma vez que esse mínimo vital não pode ficar ao alvedrio do Poder Executivo
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e Legislativo, sendo necessário uma vinculação para que os recursos sejam destinados as
áreas preferenciais. 321
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Em outras palavras, a reserva do possível diz respeito ao fato de que os recursos
financeiros calculados pelo Estado em sua reserva orçamentária devem atender ao que é
preferencial, isto é, ao mínimo vital, podendo ser utilizado os recursos para áreas frívolas
somente nos casos em que já satisfeito o que é necessário, caso ainda haja sobra de
recursos. Na prática, entretanto, não é o que se percebe. 322
Ingo Sarlet não concorda com a ideia de alguns autores que argumentam acerca
da dedução de posições jurídico-subjetivas prestacionais das normas dos direitos sociais
(ou mesmo das normas de direitos fundamentais em geral, exemplo que acontece na
Alemanha) uma natureza simplesmente ideológica, e não jurídico. 323
Aduz que:
Negar que apenas se pode buscar algo onde este algo existe e
desconsiderar que o Direito não tem o condão de – qual toque de
Midas – gerar os recursos materiais para sua realização fática,
significa, de certa forma, fechar os olhos para os limites do real.
Certamente não é isto que pretenderam ressaltar alguns dos nossos
mais conceituados mestres, mas sim, que existe – de modo especial
entre nós – uma nítida tendência no sentido de negar-se pura e
simplesmente aos direitos sociais sua eficácia e efetividade. Com
efeito, pode-se chamar de ideológica a postura dos que tentam
desqualificar os direitos sociais como direitos fundamentais,
incluindo aqueles que outorgam às dificuldades efetivamente
existentes o cunho de barreiras intransponíveis. 324
Portanto, ideologia não é considerar os direitos sociais como fundamentais em
nosso ordenamento jurídico, e sim criar mecanismos, em que pese as dificuldades
existentes em relação os recursos disponíveis, para o Estado não promover e garantir a
efetividade dos direitos sociais garantidos na Constituição Federal.

321
SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. Mínimo Existencial e o Dever de Pagar Tributos, ou
Financiando os Direitos Fundamentais, pg. 123.
322

Ibidem, pg. 123.

323
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Ingo Sarlet cita que Canotilho ao tratar do artigo 5º, §1º que possui a seguinte
redação: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata”, rejeita a possibilidade de, no campo dos direitos sociais prestacionais, atribuir
importância de tudo ou nada, pois deve-se entender pela busca da maximização da eficácia
dos direitos fundamentais. 325
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Arremata dizendo:
Lembrando-nos de que, se atentarmos contra a dignidade,
estaremos na verdade atentando contra a própria humanidade do
indivíduo. Além disso, é preciso ressaltar que ao Estado não apenas
é vedada a possibilidade de tirar a vida (daí, por exemplo, a proibição
da pena de morte), mas também que a ele se impõe o dever de
proteger ativamente a vida humana, já que se constitui a própria
razão de ser do Estado, além de pressuposto para o exercício de
qualquer direito (fundamental, ou não). 326
Por tais razões é que Ingo Sarlet não encampa completamente a ideia de um rol já
de antemão definindo as prestações (e direitos subjetivos correspondentes) que compõe
o mínimo existencial, como defende Ana Paula de Barcellos quatro direitos básicos unidos
ao mínimo existencial (educação fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados
e o acesso à justiça. Para ele, “todas as prestações indispensáveis à promoção, proteção e
fruição de uma vida digna (que podem variar de acordo com as circunstâncias)
necessariamente compõe o mínimo existencial.” 327
Entende que no campo da garantia do mínimo existencial (que não pode ser
diminuído à condição de simples mínimo vital, isto é, a simples salvaguarda da
sobrevivência física é preciso aceitar a exigibilidade (inclusive judicial) da prestação perante
o Estado, ressalta-se a possibilidade de direitos subjetivos a prestações que extrapolem
esses critérios, no entanto nesses casos o embate de várias barreiras e oposições que
contrapõe a compreensão desses direitos, principalmente quando afetar outros bens
fundamentais, poderá, a variar pelo caso concreto, sobressair. Assim, não está dispensando
o argumento de que mesmo no espaço da preservação do mínimo existencial há lugar para
alguma ponderação – na direção mais aberta da obrigação de escolhas hermenêuticas -,
dado que a particular designação do mínimo existencial, instituído principalmente no
princípio da proteção da vida e no princípio da dignidade da pessoa humana, não pode
325
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acontecer de maneira isolada, unicamente no âmbito jurídico, exigindo uma análise focada
na realidade do mundo ao redor (levando em consideração aspectos climáticos, culturais,
econômicos e etc.). 328 Por outro lado, em que pese o grande dispêndio de recursos públicos
para garantir os direitos sociais básicos, singularmente em países que possuem grande
parte da população carente, a análise dos direitos subjetivos a prestações neste campo (do
mínimo existencial) não se justifica unicamente no afastamento de uso ou no pouco uso
dos recursos públicos, é preciso observar também a indispensabilidade e o dever
constitucional de se preferir buscas unidas ao mínimo existencial, até mesmo na situação
de distribuição de deveres pela estrutura social. 329
Nesse sentido:
Como da conta a problemática posta pelo “custo dos direitos”, por
sua vez, indissociável da assim designada “reserva do possível” (que,
consoante já visto, não pode servir como barreira intransponível à
realização dos direitos a prestações sociais) a crise de efetividade
vivenciada com cada vez maior agudeza pelos direitos fundamentais
de todas as dimensões está diretamente conectada com a maior ou
menor carência de recursos disponíveis para o atendimento das
demandas em termos de políticas sociais. Com efeito, quanto mais
diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma
deliberação responsável a respeito de sua destinação, o que nos
remete diretamente à necessidade de buscarmos o aprimoramento
de mecanismos de gestão democrática do orçamento público. 330
Ingo Sarlet, cita ao entendimento de Holmes e Sunstein e concorda com seu
posicionamento acerca do significado de levar os direitos a sério – principalmente pelo
ângulo da eficácia e efetividade -, tratando seriamente a questão da pobreza. Sarlet aponta
que os princípios da moralidade e eficiência que norteiam a atividade da administração
pública em geral possuem relevância no debate, especificamente quando lida com a
administração com falta de recursos e potencializa a efetividade dos direitos sociais. 331
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao controle - que contém o
encargo de aprimoramento decorrente das obrigações de proteção –, pela justiça das
328
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escolhas orçamentárias e da legislação que versa sobre as despesas públicas em geral - até
mesmo sobre a lei que versa sobre responsabilidade fiscal, dado que através do controle é
possível diminuir as consequências da reserva do possível, principalmente no que se refere
ao elemento jurídico, levando em consideração a possibilidade de mudar recursos ou
adicioná-los no campo dos recursos disponíveis. Assim, o que se constata em inúmeros
casos, é a alteração dos graus de importância no campo forense, cada vez que se veda a
possibilidade de ingerência nesse campo, acarreta o favorecimento da legislação
orçamentária em prejuízo de deveres e primados constitucionais. 332
Nesse sentido Eros Roberto Grau, citado por Ingo Sarlet, aduz que a reserva do
possível:
não pode ser reduzida a limite posto pelo orçamento, até
porque, se fosse assim, um direito social sob “reserva dos cofres
cheios“ equivaleria, na prática - como diz José Joaquim Gomes
Canotilho - a nenhuma vinculação jurídica. 333
Por isso, é necessário saber que quem governa em um Estado Democrático de
Direito é a Constituição Federal, razão pela qual os poderes criados se vinculam às escolhas
do Constituinte, no mínimo em relação aos fundamentos que a todo momento serão
balizas entre o excesso e insuficiência da liberdade de conformação do legislador e da
discricionariedade atrelada do administrador e do judiciário. Neste âmbito, apesar de se
constatar grandes avanços, tanto na doutrina como na jurisprudência, é preciso que o
investimento continue ocorrendo substancialmente. 334
2.7 Proibição do retrocesso social
O mínimo vital objetivamente adotado possui relação aos institutos da reserva do
possível, bem como da proibição ao retrocesso social. 335
As prestações que visam garantir o mínimo vital não precisam ser implementadas
de uma só vez, podendo haver sua concretização de forma gradativa, causando um
crescimento incessante no rol de direitos sociais efetivados. Esse é um complemento das
ideias de mínimo vital e reserva do possível. 336

332

Ibidem, p. 366.

333

Ibidem, p. 366.

334

Ibidem, p. 367.

335
SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. Mínimo Existencial e o Dever de Pagar Tributos, ou
Financiando os Direitos Fundamentais, pg. 122.
336

Ibidem, pg. 124.

448

www.conteudojuridico.com.br

Nesse sentido, há necessidade de que a máquina institucional seja ininterrupta,
com o fim de assegurar o mínimo vital, buscando acolher direitos que não fazem parte do
núcleo mínimo, para isso, é necessário o uso de receitas tributárias arrecadadas, políticas
públicas voltadas para as áreas preferenciais, mantendo aqueles direitos já assegurados e
aumentando o rol de proteção. Conclui-se, portanto pela vedação ao Estado de se adotar
medidas que vão de encontro ao núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais,
observando a inteligência trazida pela proibição de qualquer retrocesso social. 337
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Ingo Sarlet comenta que há quem questione o princípio da proibição de retrocesso
se fundamentando no fato de não se constatar o conteúdo objeto dos diretos
fundamentais sociais na Constituição, além disso se trata de conteúdo indeterminável se
não houver a ingerência do legislador, razão pela qual o legislador deve possuir
praticamente uma liberdade absoluta, podendo se retratar de suas definições, entretanto
será necessário observar as balizas do princípio da proteção da confiança e pela
indispensabilidade de se fundamentar as atitudes reducionistas.338
Continua citando Jorge Miranda339, pondera que se não houver uma vinculação
mínima do legislador, bem como dos demais órgãos estatais, ao eixo fundamental então
materializado no campo dos direitos sociais e dos ditames constitucionais em questão de
justiça social, haveria uma burla à Constituição, uma vez que cabe ao legislador cumprir os
ditames da Constituição, e não desfazer o que foi determinado. Sarlet acrescenta que:
(…) mediante a supressão pura e simples do próprio núcleo essencial
legislativamente concretizado de determinado direito social
(especialmente dos direitos sociais vinculados ao mínimo existencial)
estará sendo afetada, em muitos casos, a própria dignidade da
pessoa, o que desde logo se revela inadmissível, ainda mais em se
considerando que na seara das prestações mínimas (que constituem
o núcleo essencial mínimo judicialmente exigível dos direitos a
prestações) para uma vida condigna não poderá prevalecer até
mesmo a objeção da reserva do possível e a alegação de uma

337

Ibidem, pg. 124.

338
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 453
339
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, vol. IV, p. 397 e ss, apud, SARLET, Ingo
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na persp ectiva
constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 453.
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eventual ofensa ao princípio democrático e da separação dos
poderes.340
No direito português e alemão a proibição do retrocesso merece destacar que
em linhas gerais, observa-se, no tocante à doutrina e à jurisprudência constitucional
europeia continental, um comportamento harmônico no que se refere ao reconhecimento
de uma proibição de retrocesso social, apesar de haver discussão especialmente quanto à
abrangência da proteção dos direitos sociais. Em relação ao direito constitucional
português, que possui grande influência no Brasil, Gomes Canotilho (1991, pg 131), citado
por Ingo Sarlet, destaca que uma vez implementado no âmbito infraconstitucional, os
direitos fundamentais sociais constituem, ao mesmo tempo, o status de direito subjetivo e
de uma garantia institucional, em razão disso não é possível o legislador dispor livremente
sobre eles, o espírito é de não ser possível diminuir ou extinguir os direitos adquiridos, pois
se assim o fizer acarretará evidente violação ao princípio da proteção da confiança –
princípio este inerente ao Estado de Direito –, sendo inconstitucional todas as formas que
prejudicar o paradigma de prestações já obtidas. 341Na Alemanha, embora não haja amparo
expresso até mesmo dos direitos adquiridos no âmbito constitucional, na Doutrina como
também no Tribunal Constitucional Federal sempre aprovaram o acolhimento (mesmo que
não de maneira ilimitada) do direito adquirido, bem como das expectativas de direito –
apesar do baixo vigor, grandezas que como já apresentadas compõe o entendimento
extenso da proibição do retrocesso. 342
Considerando o instituto da proibição do retrocesso no direito comparado, Sarlet
conclui que:
(…) a constatação da importância que tem sido atribuída à proibição
de retrocesso, mesmo bem além da proteção dos direitos adquiridos,
em ordens constitucionais onde inexiste uma expressa previsão de
tal proibição e onde - convém frisar este aspecto – os níveis de
proteção social são muito superiores aos nossos.

340
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 454.
341
CANOTILHO, Joaquim Gomes. Direito Constitucionai e Teoria da Constituição. P474-5, apud,
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais
na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 454.
342
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado, 2012. p. 450.
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Tal entendimento mostra que no Brasil se faz necessário um maior incentivo na
proteção dos direitos sociais, tendo em vista que é possível se constatar que na prática os
direitos sociais não são assegurados em nosso país como deveria.
Por fim, visto que o princípio da proibição do retrocesso é instituto implícito da
Constituição Federal, vale o destaque que esse princípio possui amparo principalmente em
alguns princípios e razões constitucionais, são eles (as):

343
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O princípio do Estado Democrático e Social de Direito - que versa
sobre um parâmetro mínimo de segurança jurídica, incluindo o
princípio da proteção à confiança e assistência de um grau mínimo
de desdobramento da imposição jurídica, bem como de proteção
contra providências retroativas. O princípio da dignidade da pessoa
humana que busca os direitos sociais fundamentais com o fim de
proporcionar dignidade as pessoas e no aspecto negativo uma
proibição de providências que fiquem abaixo desse nível. O princípio
da máxima eficácia dos direitos fundamentais, nos termos do art. 5º,
§1º, buscando a eficácia e efetividade da segurança jurídica, a fim de
seja realizada uma proteção ampla, inibindo também providências de
aspecto retrocessivo. As previsões trazidas pela própria Constituição
Federal que zelam pelos direitos adquiridos, ato jurídico perfeito e
coisa julgada, mas não só, também com o fim de um maior zelo da
segurança jurídica se busca esteio no artigo 5º, caput, da CF e no
princípio do Estado Social e Democrático de Direito. O princípio da
proteção da confiança trazendo a observância dos ditames
constitucionais pelo legislador infraconstitucional. Os órgãos
obedecendo as determinações constitucionais quando da efetivação
no campo infraconstitucional, como também devem estar alinhados
com atos anteriores. Além disso, ressalta Luís Roberto Barroso que é
por meio da proibição de retrocesso que se veda o não cumprimento
do que prevê a Constituição Federal. E, arrematando, destaca-se a
posição de André de Carvalho Ramos, citado por Sarlet (2012, p. 457),
que no âmbito do direito internacional é obrigatório o cumprimento
efetivo da proteção social pelos Estados, sendo implicitamente
proibido o retrocesso dos direitos sociais já efetivados. 343

Ibidem, p. 455-457.
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CAPÍTULO 3 – APLICAÇÃO DO MÍNIMO VITAL NO IMPOSTO DE RENDA
3.1 Imposto de renda e capacidade contributiva
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Segundo José Afonso da Silva, citado por Ives Gandra (2012, p. 435), garante que
o imposto de renda:
É o imposto mais importante e é o mais rentável do sistema tributário
nacional; na sua concepção entram toda a disponibilidade econômica
ou jurídica proveniente do rendimento do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, assim como todo acréscimo ao patrimônio
das pessoas físicas ou jurídicas; ‘é um imposto que, além de captar
receita adequada para os cofres públicos, é capaz, graças à
flexibilidade de sua incidência, de promover a expansão econômica
e corrigir as desigualdades da distribuição da renda social entre os
indivíduos e entre as regiões do país’, mas não tem sido assim entre
nós, pois sua administração fá-lo incidir mais onerosamente sobre as
classes média-baixa e média alta do que sobre as classes de rendas
mais elevadas. É informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, e não incidirá nos termos e
limites fixados em lei. 344
O dever de pagar tributo é inerente as obrigações humanas e é relevante uma vez
que para se garantir o gozo de alguns direitos se faz necessário prestações estatais. O art.
3 do Código Tributário Nacional traz o conceito de tributo:
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.
Pela leitura do dispositivo não se identifica qual rumo o Poder Público dará à verba
arrecadada. Importante memorar definição trazida pelo Código Tributário Modelo para a
América Latina, trazido por Leandro Paulsen: 345“tributos são prestações em dinheiro, que
o Estado, no exercício de seu poder de império, exige com o objetivo de obter recursos
para o cumprimento de seus fins”346.

344

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. Saraiva, 2013. p.435-436.

345
SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. Mínimo Existencial e o Dever de Pagar Tributos, ou
Financiando os Direitos Fundamentais, pg. 117.
346

Ibidem, pg. 118.
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Com efeito, para que haja a efetivação de direitos fundamentais – inclusive dos
direitos de primeira geração, já que muitos se condicionam à eficácia dos direitos sociais –
é preciso arrecadar, pois demandam gastos por parte do Estado. 347Daí que nasce a
expressão “dever de pagar tributos”, que faz parte de catálogo de obrigações que devem
ser observadas pelas pessoas, em favor delas mesmas, da sociedade e das futuras
gerações. 348
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O princípio da capacidade contributiva possui previsão constitucional em seu art.
145, §1º, que aduz ser imprescindível que a tributação ocorra apenas nos casos em que
haja capacidade econômica do contribuinte. O imposto de renda é de competência da
União. O artigo 153, III, da CF estabelece os critérios a serem percebidos pelo legislador
infraconstitucional na criação do tributo e reivindicando que a ocorrência tributária incida
somente sobre receita nova. 349
De outra monta, a CF traz em seu art. 6º os direitos sociais (que são direitos
fundamentais), esboçando o mínimo vital, ou seja, os direitos básicos capazes de assegurar
uma vida digna para a pessoa humana. Chama atenção entre os direitos sociais, os direitos
à educação e à saúde. 350
Saúde e educação são direitos de todos e dever do Estado,
consistindo em espécie de serviço público classificado como nãoprivativo, livre à inciativa privada, diante de autorização, propiciando
acesso irrestrito a todos os cidadãos. 351
Os direitos a saúde e educação devem ser assegurados pelo Poder Público a todos
sem distinção, mas nada impede que também sejam oferecidos pela iniciativa privada,
entretanto, no caso de gastos com esses direitos, por serem obrigação do Estado, são
asseguradas medidas compensatórias. 352
Um jeito de recompor os gastos com saúde e educação na iniciativa privada é
através da dedução do imposto sobre a renda de pessoa física, nos termos do art. 8º da lei
347

Ibidem, pg. 119.

348

Ibidem, pg. 117.

349
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 3.
350

Ibidem, pg. 3.

351

Ibidem, pg. 3.

352
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 3.
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9250/1995 (atualizada pela lei nº 12.469/2011), que traz regras de apuração da base de
cálculo do imposto de renda. 353
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O princípio em tela objetiva a efetividade da igualdade material no campo
tributário, observando-se a capacidade econômica de cada um para fazer frente a sua
obrigação tributária. Em razão disso, esse princípio é consectário do princípio da igualdade
e se colocou como uma das formas mais hábeis a criar justiça na seara fiscal. 354
Kyoshi Harada faz a seguinte diferenciação entre capacidade econômica e
capacidade contributiva: 355
Capacidade econômica não se confunde com capacidade
contributiva, embora ambas as expressões impliquem densidade
econômica capaz de suportar a exação fiscal. Capacidade
contributiva é aquela capacidade relacionada com a imposição
parcial ou total. É a capacidade econômica da pessoa enquanto
sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Já a capacidade
econômica é aquela ostentada por uma pessoa que não é
contribuinte como, por exemplo, um cidadão abastado, de passagem
pelo nosso país. 356
José Maurício Conti também traz distinção entre capacidade financeira, econômica
e contributiva: 357
Em primeiro lugar, reconhecemos a existência do conceito de
capacidade financeira (…), como sendo a disponibilidade para a
liquidação das obrigações no tempo e forma contratados. Em suma,
tem capacidade financeira os indivíduos que têm liquidez para saldar
suas obrigações. A capacidade econômica é aquela que todos – ou
quase todos – têm. É a aptidão dos indivíduos de obter riquezas –
exteriorizada sob a forma de renda, consumo ou patrimônio. Tem
capacidade econômica qualquer individuo que disponha de alguma
riqueza ou aptidão para obtê-la. Já a capacidade contributiva (…)
refere-se à capacidade dos indivíduos de arcar com os ônus
tributários, de pagar tributos. A capacidade contributiva é, pois, uma
353

Ibidem, pg. 3.

354

Ibidem, pg. 3.

355

Ibidem, pg. 3-4.

356

Ibidem, pg. 4.

357

Ibidem, pg. 5.
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sociedade econômica específica - refere-se à aptidão para suportar
determinada carga tributária. No caso do disposto no Texto
Constitucional, fez-se uso da expressão “capacidade econômica”,
quando, no caso, a referência é à “capacidade contributiva”, pois
trata-se apenas da capacidade econômica para pagar tributos. No
entanto, não se pode dizer ter havido equivoco por parte do
legislador, pois menciona “capacidade econômica do contribuinte” tornando, dessa forma, mais preciso o conceito ao referir-se à
capacidade econômica apenas daqueles que estão sujeitos à
tributação. 358
Para Gisele Lemke: 359
(…) tem-se que a capacidade econômica está presente, desde que
exista alguma parcela de riqueza e a capacidade contributiva só
estará presente, quando a parcela da riqueza tomada em
consideração por um dado tributo for superior ao mínimo vital.
Exemplificando-se com o IR, onde fica clara a noção de mínimo vital,
pode-se dizer que aquela pessoa que utiliza toda a sua renda para
adquirir bens de consumo básico tem capacidade econômica, porém
não tem capacidade contributiva.
Há doutrina, entretanto, que rejeita tal distinção, aduzindo que capacidade
contributiva e econômica são sinônimos, a exemplo de Fernando Aurélio Zilveti. 360
O conceito estabelecido por Gisele Lemke é que traduz melhor os ditames da
constituição, embora não haja menção sobre capacidade contributiva no art. 145,§1º da
CF, subentende-se constar implicitamente. 361 Portanto, a capacidade econômica está
presente sempre que houver riqueza; por sua vez, há capacidade contributiva quando a
riqueza for suficiente para custear o mínimo existencial e houver sobra. 362
Para PIRES, o princípio da capacidade contributiva significa que:

358
PINTO, Keziah Alessandra Vianna Silva; MENEZES, Milena Zampieri Sellmann de. Aplicação do
Princípio da Capacidade Contributiva ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física Como Forma de
Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 4.
359

Ibidem, pg. 5.
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Ibidem, pg. 5.
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Ibidem, pg. 6.
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Ibidem, pg. 7.
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(…) cada um deve contribuir para atender as necessidades de
recursos do Estado, na medida em que o permita a sua capacidade
econômica. A capacidade econômica é, portanto, uma qualidade préjurídica do indivíduo que o capacita a dispor de parte do seu
patrimônio em favor das necessidades coletivas. A capacidade
econômica precede a capacidade contributiva e tem sentido mais
amplo que esta. Enquanto a capacidade econômica está ligada a
idéia de patrimônio líquido da pessoa, a capacidade contributiva dela
deriva pela dedução das despesas necessárias à manutenção do
indivíduo e de sua família, tais como as relativas à habitação, saúde,
previdência e assistência etc.
Uma pessoa que receba uma fazenda de herança, ou como legado,
se nenhum outro bem possui, tem capacidade econômica, embora
lhe falte a capacidade contributiva. 363
Para Regina Helena Costa, citada por Hutyra (2005, p. 131) a proteção ao mínimo
vital decorre do princípio da capacidade contributiva, e trata-se de “isenção técnica,
fundada na ausência de capacidade contributiva, não podendo, pois, ser revogada”. 364
Só haverá capacidade contributiva quando existir riqueza além do mínimo
existencial. Para Regina Helena o art. 7 o , inciso IV da CF, ao tratar do salário-mínimo dos
trabalhadores, preceitua um critério para a verificação da capacidade contributiva das
pessoas físicas: 365

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: IV - salário
mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;366

363
PIRES, Adilson Rodrigues. Manual de Direito Tributário. 10ºed. Editora: Forense, 1999. Rio de
Janeiro. p. 10.
364

Ibidem, pg. 131.

365
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 131.
366

Ibidem, pg. 131.
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Portanto, não há tributação do imposto de renda sobre aquelas valores
imprescindíveis a sobrevivência de seus dependentes, abatidas da base de cálculo, à luz da
legislação infraconstitucional. 367
3.2 Inconstitucionalidade da não atualização da tabela do imposto de renda

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1033 de 14/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Importante destacar a ADI 5.096 proposta pela OAB em 2014, visando a correção
da tabela do IR, de acordo com o ex-presidente da OAB, Claudio Lamachia , “o governo
federal disfarça o aumento da carga tributária ao não reajustar a tabela do Imposto de
Renda”.
Conforme auditores, “se a faixa de isenção atual chega aos contribuintes que
ganham até R$ 1.903,98, corrigida livraria todo assalariado que ganha até R$ 3.556,56 de
reter o imposto na fonte.” Vale mencionar que a falta de correção prejudica
demasiadamente a classe mais pobre, e não há uma correção desde 2016.
Todas as demais faixas obrigam o contribuinte a pagar mais imposto
de renda do que deveria. E piora à medida que os descontos
permitidos no IR também são menores. O desconto por dependente,
por exemplo, de R$ 189,59/ mês (2.275,08 anual), deveria ser R$
375,19/ mês (R$ 4.286,28 anual). Com educação, se corrigido
chegaria a R$ 6.709,90, mas, pela tabela de 2017, o teto foi de R$
3.561,50.
Diante desse cenário, se mostra imprescindível que haja a atualização da referida
tabela pelo Poder Público, zelando pela dignidade das pessoas.
Com relação à ADI 5.096, o ministro relator Roberto Barroso, em decisão proferida
monocraticamente, no dia 21 de fevereiro de 2019, negou seguimento à ADI, entendendo
ser o pedido manifestamente improcedente. Vale menção do seguinte trecho da decisão:
A questão a respeito da correção monetária vem sendo decidida de
forma uníssona pelo Supremo Tribunal Federal. Desde o julgamento
do Recurso Extraordinário nº 388.312, em 01/08/2011, esta Corte
consolidou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a
correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na
ausência de previsão legal nesse sentido (RE 388.312, Rel. p/ac. Min.
Cármen Lúcia). Conforme ressaltou a ministra Cármen Lúcia, esse
entendimento tem por fundamento “o uso do poder estatal na
organização da vida econômica e financeira do país, no espaço
367

LIMA,op. cit., p. 134.
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próprio, das competências dos Poderes Executivo e Legislativo”,
devendo eventual omissão “ficar sujeita apenas ao princípio da
responsabilidade política, traduzido principalmente na aprovação ou
rejeição dos atos de governo nos julgamentos ulteriores do
eleitorado”. 368
O ministro cita vários precedentes no mesmo sentido (v. ARE 982675
AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 420.662 AgR, Rel. Min. Ayres Britto;
ARE 964.733 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, RE 470.860 AgR, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; ARE 982.682 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE
964.734 Agr, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 963.412 AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes). 369
Da referida decisão, foram opostos embargos de declaração na data de
01/03/2019 e o processo encontra-se concluso ao relator.
Vale destacar o seguinte trecho da ADI 5096:
Por fim, sustenta a AGU que a faixa de isenção está acima da
tributação do mínimo existencial, considerando que a faixa de
isenção encontra-se em patamar superior ao valor do salário mínimo.
O argumento trazido serve perfeitamente de exemplo sobre como o
direito poderia ignorar a realidade. Afinal, conhecendo a atual
situação do Brasil, nada seria mais alienado do que concluir que o
mínimo existencial é garantido com base no salário mínimo.370
Assim, adotamos que é imprescindível levar em consideração na definição do
mínimo vital dados estatísticos, gasto médio de vida no país, além da observância dos
organismos internacionais (ONU, OMS e etc) para que se assegure a dignidade
humana.371
Em pesquisa realizada pelo DIEESE, em fevereiro de 2019, foi constatado que a
renda ideal para o suprimento de necessidades básicas do trabalhador e de sua família,
368

Disponível em:<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339575601&ext=.pdf>.

369 Disponível
em:<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339575601&ext=.pdf>.
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Disponível em:<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/4/art20140430-04.pdf>.
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compreendendo gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, seria preciso uma renda mensal de R$ 3.928,73. 372
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Isso demonstra que o valor do salário mínimo atualmente em R$ 998 é quase 4
vezes menor do que o necessário para o suprimento das necessidades básicas do
trabalhador, o que ocasiona uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, totalmente desarrazoado o argumento da AGU na ADI 5096 de que o salário mínimo
garante o mínimo vital.
Além disso, vale mencionar que garantir o mínimo existencial não é favor do
Legislativo, decorre de obrigação a ser seguida à luz dos princípios expressos e implícitos
da Constituição Federal, especialmente o fundamento da CF/88, art. 1º, III, da dignidade da
pessoa humana.
No que se refere a atualização da tabela do imposto de renda, vale menção do
seguinte trecho da ADI 5096:
(…) a correção da tabela do IRPF já existe, e a vontade do legislador
era de que esta acontecesse conforme o índice real de inflação,
considerando que o percentual de 4,5% utilizado para correção
desde 2007 foi assim definido porque era a meta para a inflação
anual, o que não foi atingido, significando que, se a autoridade
monetária estivesse cumprindo à risca seu objetivo, não haveria
qualquer defasagem na tabela. Mas infelizmente isso não
ocorreu.373
Portanto, respeita uma interpretação conforme o cumprimento da vontade do legislador,
no espírito de trazer o propósito da norma, não sendo possível se falar em atuação do
Poder Judiciário como legislador positivo. 374
Por fim, vale destacar que o novo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, eleito em 31 de
janeiro de 2019, se comprometeu em cobrar do governo federal a correção da tabela do
IR, com o fim de aumentar a fração de pessoas isentas. 375 Importante destacar que
durante a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, foi defendido pelo atual Presidente da
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República que haveria isenção para quem ganha até 5 (cinco) salários mínimos, porém até
o momento não há definição se a tabela será corrigida. 376
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3.3 Jurisprudência
Importante citar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento consolidado no sentido da tributação recair somente sobre os acréscimos
patrimoniais, exemplo de vários precedentes nesse sentido: 377
RE 71758/GB, dj. 14 jun de 1972, RE n. 89.791-7/RJ, dj. 03 de out. de
1978, RE n. 117.887-6/ SP, dj. 11 de fe/SPv. 93, ERESP n. 571886/SP,
dj. 23 ago.2006, EDCL no RESP n. 770078/SP, dj. 26 abr. 2006, RESP
n.320455/RJ, dj. 7 jun.2001, RESP n. 181912, dj. 03 nov. 1998. 378
Há ainda controvérsia do que se compreende por acréscimo patrimonial, isso
porque à medida que o tempo passa e o direito evolui, a mudança de seu conteúdo
acarreta na necessidade de o Judiciário ser provocado para dizer o que se compreende por
acréscimo patrimonial. 379
Assim, para verificar se determinada pessoa tem ou não capacidade contributiva,
deve-se deduzir da base de cálculo do IRPF os gastos com saúde - despesas médicas, ou
de hospitalização, sem restrição, conforme a lei. Em relação à educação, há um limite anual
estabelecido de R$ 2.958,23 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três
centavos). 380
Vale mencionar que atualmente o limite para abatimento com gastos de educação
é de R$ 3.561,50 de acordo com a legislação. No entanto, cumpre esclarecer que há no
Supremo Tribunal Federal a ADI 4927, ajuizada pela OAB, que visa a inconstitucionalidade
desse teto, o processo encontra-se concluso para a relatora ministra Rosa Weber desde
02/03/2018. É de elevada importância o julgamento da matéria, para que seja uniformizado
o entendimento, retirando essa barreira para as deduções de gastos com a educação,
determinando que se possa ser deduzido todo e qualquer gasto com educação para que
se concretize o direito fundamental à educação e a dignidade da pessoa humana trazida
376
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/31/felipe-santa -cruz-e-eleitopresidente-da-oab-e-diz-que-cobrara-correcao-da-tabela-do-ir.ghtml>.
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Efetivação dos Direitos Sociais à Saúde e Educação, pg. 13.
378

Ibidem, pg. 13.

379

Ibidem, pg. 13.

380

Ibidem, pg. 19-20.

460

www.conteudojuridico.com.br

pela CF/88. Além disso, importante mencionar que é necessário que haja uma abordagem
igualitária entre os direitos à educação e os direitos à saúde, tendo em vista que são
direitos sociais de igual valor. 381
Nesse sentido a Sexta Turma do TRF3º, por unanimidade, reconheceu ser
inconstitucional a limitação de abatimentos de gastos com educação no imposto de renda.
In verbis:
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TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÕES ÀS DEDUÇÕES COM DESPESAS DE
INSTRUÇÃO. ART. 8º, II, ALÍNEA "B", DA LEI 9.250/95. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL.
1. O Órgão Especial desta Corte acolheu argüição para declarar a
inconstitucionalidade da expressão até o limite anual individual de
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) , contida no art. 8º, II, alínea
"b", da Lei 9.250/95 (TRF 3ª Região, Órgão Especial, Argüição de
Inconstitucionalidade 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed.
Mairan Maia, DE 11.05.2012).
2. A questão não comporta maiores discussões na medida em que a
referida decisão vincula os órgãos fracionários deste Tribunal, nos
termos do art. 176 do Regimento Interno, razão pela qual deve ser
mantida a sentença que concedeu a ordem nesse particular.
7. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado. São Paulo, 18 de outubro de 2012. 382
A União apresentou recurso extraordinário (RE 980602) contra a decisão supra. A
ministra Rosa Weber, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso interposto
pela União. Sobreveio, então, agravo regimental que encontra-se pendente de julgamento.
381

Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/garantiasfundamentais/article/view/1956 >.
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Com relação ao mínimo vital, a jurisprudência reconhece prestações relativas ao
mínimo existencial que não se encontram expressamente na Constituição. Vale dizer que
o STF já utilizou do mínimo existencial para assegurar o direito de acesso à água no
semiárido nordestino (AgReg no RE 658171, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 01.04.2014) e o STJ
já se valeu para asseverar a obrigação do Estado de instituir rede de tratamento de esgoto
(Resp 1366331, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 16.12.2014). 383
Daniel Sarmento comenta que:
(…) A garantia do mínimo existencial, que é pressuposto da
democracia, não pode ficar à mercê das decisões do legislador
infraconstitucional. Assim, o fato de inexistir previsão no orçamento
para a realização de despesa necessária à satisfação do mínimo
existencial não deve obstar a sua concessão em sede judicial. Esse é
o posicionamento majoritário na doutrina, que é acolhido também
pela nossa jurisprudência (RE 273.834, Rel. Min. Celso de Mello, D.J
18.09.2000).384
Afim de dar concretude ao direito fundamental a uma renda mínima, em
consonância com as necessidades de subsistência do indivíduo, temos algumas decisões
judiciais.
Na ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 3.11.2004, foi reconhecida a
inconstitucionalidade por omissão parcial do legislador, em razão da fixação do valor do
salário mínimo ser insuficiente. No entanto, vale o destaque que a Corte Constitucional
apenas notificou o Congresso, em razão de sua atuação apenas de legislador negativo no
controle das omissões constitucionais. Atualmente a orientação dada no mandado de
injunção seria possível no campo literalmente processual, proferir decisão adicional,
estipulando o valor do salário mínimo que fosse coadunável com o art. 7, IV, da
Constituição e com a proteção do mínimo vital, diante da notória existência de
inconstitucionalidade por omissão parcial no tema. 385
Na ADIN nº1458-7, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em votação unânime,
o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a não observância dos
parâmetros do salário-mínimo previstos no texto constitucional (art. 7 o , IV), bem como

383
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Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 219.
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entendeu ser imperiosa a preservação do poder compra, mediante a devida atualização do
salário-mínimo, visando suprir as necessidades básicas dos indivíduos. 386
Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso pontuou a eficácia plena do art. 7,
IV, CF (aduziu não se tratar de mera norma programática), entendendo que é possível ao
juiz, apesar de certo subjetivismo, aferir – por meio de análise de números oficiais e outras
evidências técnicas – o valor apto a assegurar os direitos previstos naquele rol. 387
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Por fim, Daniel Sarmento cita casos emblemáticos no direito comparado de
diálogo institucional na proteção de direitos relacionados ao mínimo vital:
(…) Caso de Grootboom, julgado pela Corte Constitucional sulafricana em 2000. Na hipótese, discutia-se o direito de centenas
indivíduos miseráveis, que estavam vivendo em condições
precaríssimas, em barracas de plástico, depois de terem sido
despejados da área particular, e que reivindicavam do Estado o
acesso à moradia adequada. A Corte Constitucional entendeu que
não seria possível assegurar imediatamente o direito à moradia a
cada um. Porém, o Tribunal não se esquivou de controlar as políticas
públicas habitacionais promovidas pelo Estado e concluiu que as
então existentes falhavam gravemente por não incluírem medidas
emergenciais, focadas nas pessoas em situação de carência
desesperadora (desperate need). 388
Na Alemanha, o equacionamento do conhecido caso Hartz IV,
também se pautou pelo diálogo institucional. Discutiu-se, naquele
julgamento, a constitucionalidade de lei que tratava de benefício de
assistência social, percebido à época por cerca de 6,7 milhões de
pessoas. A Corte reconheceu que não era possível extrair diretamente
da Lei Fundamental um valor predeterminado para o benefício social
em questão, mas considerou que o procedimento para cálculo da
referida importância deveria se pautar por determinados elementos,
que o legislador não seguira, como por exemplo, certas
considerações
de
natureza
estatística.
Assim,
manteve
provisoriamente a lei questionada, mas determinou ao legislador que
a reformasse e que estipulasse um novo valor para o benefício a partir
386
LIMA, Marie Madeleine Hutyra de Paula. Imposto Sobre a Renda de Salário : O Mínimo Vital à Luz
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pg. 142.
387

Ibidem, pg. 142.

388
SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – conteúdo, trajetórias e metodologia. 2º ed.
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de procedimento que deveria necessariamente sopesar uma série de
variáveis que indicou. A Corte Constitucional, portanto, definiu
marcos para o cálculo do benefício em atenção à proteção do
mínimo existencial, mas preservou um espaço razoável para a
valoração legislativa na matéria. 389
No Brasil também já foi adotado técnicas dialógicas para garantir os direitos
sociais, tal decisão se deu em uma ação civil pública, em que se debateu a falta de vagas
em creches no Município de São Paulo – assunto relacionado ao mínimo vital (Apelação nº
0150735-64.2008.8.26.0002), ficando assentado que o ente federativo deveria criar, no
mínimo 150.000 vagas novas até 2016 e incluir em seu orçamento recursos suficientes para
tal providência.390
Daniel Sarmento chama atenção para o fato de que:
(…) no Brasil contemporâneo, as questões atinentes à péssima
qualidade de ensino público – em que estudantes pobres muitas
vezes concluem o nível médio e permanecem alfabetos funcionais,
incapazes de escrever textos inteligíveis e de compreender o que
leem, bem como a deficiência das políticas públicas de
universalização do saneamento básico, que “mata” anualmente
milhares de pessoas carentes. O mínimo existencial está diretamente
implicado nesses casos, e nada obstante, não parece que o Judiciário
tenha a menor condição de equacioná-los sozinho.391
Adotamos a linha de Daniel Sarmento que conclui que o Judiciário, não deve se
omitir e nem adotar um ativismo, mas pode soltar bloqueios políticos e sociais existentes
na apreciação de certos assuntos, dando evidência a temas importantes relacionados com
o mínimo existencial e pressionando os demais poderes a atuar, sem, entretanto, exibir
saídas prontas para as questões complexas.392
CONCLUSÃO
Essa pesquisa teve por intuito mostrar a preocupação que se deve ter em assegurar
os direitos sociais previstos em nossa Constituição, o legislador não deve ter liberdade
absoluta na fixação da faixa de isenção da tributação sobre a renda, deve ser levado em
389
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conta o mínimo vital, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, da
capacidade contributiva, da isonomia, da progressividade entre outros.
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É preciso ter em mente que, embora o legislador seja o responsável para
determinar o valor do mínimo vital, deve ser possível o controle pelo Judiciário, para que
se verifique se a norma está em harmonia com os postulados do mínimo vital, não sendo
possível o Judiciário substituir o legislador na fixação do valor, mas poderá declarar a
norma inconstitucional caso se verifique incompatibilidade com os direitos fundamentais
sociais.
Como parâmetro para fixação desse mínimo, entendemos como essencial o uso
de dados estatísticos, gasto médio de vida no país, além da observância dos organismos
internacionais (ONU, OMS e etc) para que se assegure a dignidade humana.
Órgãos dotados de credibilidade, tais como: o Instituto de Pesquisa e Geografia
(IBGE), Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), podem ser utilizados para a mesma
função.
A previsão normativa deve ser aproximada da realidade fática do país, evitando-se
tributar as pessoas que não detêm capacidade contributiva.
Assim, diante desse cenário tributário brasileiro, se percebe que o mínimo vital
previsto no campo tributário não possui seu objetivo alcançado, violando-se ainda os
princípios da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva. Para que haja
correção, os valores de isenção e os abatimentos da base de cálculo necessitariam ser
aumentados.
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